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Petroleiros 
aprovam 
greve contra 
privatização

Após duas semanas de consulta 
aos petroleiros, os 12 sindicatos 
filiados à Federação Única dos Pe-
troleiros (FUP) concluíram, neste 
final de semana, assembleias da 
categoria e rejeitaram por unani-
midade contraproposta da Petro-
bras de acordo coletivo de traba-
lho (ACT).

Os sindicatos da FUP, que re-
únem cerca de 24 mil petroleiros 
da estatal, aprovaram também o 
indicativo de greve, por tempo 
indeterminado, com data a ser 
definida pela Federação, caso o 
governo Bolsonaro encaminhe ao 
Congresso Nacional projeto de 
lei de privatização da Petrobras, 
como tem cogitado desde o ano 
passado.

“A FUP vem alertando que, se 
o governo e o Congresso Nacio-
nal derem andamento a qualquer 
proposta de privatização da Pe-
trobras, o país enfrentará a maior 
greve da história da Petrobras”, 
destaca o coordenador-geral da 
entidade, Deyvid Bacelar.

Mais de 90% dos trabalhadores 
que participaram das assembleias 
foram favoráveis à greve. Em vá-
rias bases, o indicativo também foi 
aprovado por unanimidade.

O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou que chegou a um acor-
do para começar a importar óleo 
diesel da Rússia. Ele acredita que 
isso contribuirá para reduzir os 
preços do combustível.

“Está resolvido. Em 60 dias 
pode começar a chegar diesel da 
Rússia ao Brasil”, disse Bolsonaro 
a jornalistas da sede do governo 
em Brasília.

Dívidas batem novo recorde: 
66,6 milhões de inadimplentes
SP concentra o maior número de pessoas endividadas

Dados do Indicador Sera-
sa Experian de Inadim-
plência do Consumidor 

revelam que, em maio, o Brasil 
bateu o recorde com 66,6 milhões 
de inadimplentes, o maior desde o 
começo da série histórica iniciada 
em 2016. A comparação anual, 
com maio do ano passado, mostra 
aumento de 4 milhões de nomes 
negativados.

Segundo o economista da Sera-
sa Experian, Luiz Rabi, apesar do 
aumento da inadimplência ser es-
perado, é possível melhorar a situ-
ação. “Os consumidores precisam 
continuar se organizando finan-
ceiramente e utilizando ferramen-
tas disponíveis, como o saque do 

FGTS para tentar tirar o nome do 
vermelho”.

A análise por setor registrou 
que o maior volume de dívidas 
negativadas está no segmento de 
bancos e cartões, com 28,2% do 
total. Em seguida estão as con-
tas básicas como água, luz e gás 
agrupadas na área de utilities, com 
22,7%. Em terceiro lugar ficam 
os setores de varejo e financeiras, 
com 12,5% cada um.

Entre os estados, São Paulo 
concentra o maior número de 
inadimplentes (15,6 milhões), se-
guido pelo Rio de Janeiro (6,7 
milhões), Minas Gerais (6,3 mi-
lhões), Bahia (4,1 milhões) e Para-
ná (3,5 milhões). É em São Paulo 

também que estão a maioria das 
oportunidades de dívidas que po-
dem ser pagas por até R$ 100. Na 
sequência aparecem Rio de Janei-
ro, Minas Gerais e Bahia.

Estudo da Serasa revelou um 
salto de 22,1 milhões (14% da 
população adulta) sobre número 
de brasileiros que conquistaram a 
oportunidade de ter acesso a um 
crédito de qualidade. O montante 
foi de 59,1 milhões para 81,2 mi-
lhões. Além disso, o levantamento 
mostrou que esses 22,1 milhões 
de consumidores possuíam o Se-
rasa Score abaixo de 500 e, por 
isso, poderiam não ser aprovados 
em análises de concessão feitas 
pelo mercado de crédito.

TCU: falta de planejamento foi 
determinante para crise elétrica de 2021
Governo adotou medidas que elevaram tarifas

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) fez acom-
panhamento das medi-

das adotadas pelo Governo Fede-
ral e demais instituições do Setor 
Elétrico Brasileiro (SEB) para 
lidar com a crise hidroenergética 
de 2021 no Sistema Interligado 
Nacional (SIN), diante do cenário 
hidrológico desfavorável.

O trabalho constatou que as 
medidas tomadas pelas entida-
des e órgãos relacionados ao 
setor elétrico não foram organi-
zadas antecipadamente, de for-
ma devidamente transparente e 
previsível na estruturação de um 

plano de contingência para lidar 
com as chances de desabasteci-
mento.

Em relação às ações adotadas 
pelo governo e demais institui-
ções para a redução do risco de 
desabastecimento, a auditoria do 
TCU verificou falhas no planeja-
mento. Por exemplo, houve foco 
no aumento da oferta de energia, 
sem estudos ou análises de impac-
to que corroborassem essa esco-
lha na maioria das ações adotadas 
para enfrentamento da crise hi-
droenergética.

O trabalho avaliou ainda que 
a estimativa de impactos tarifá-

rios das medidas adotadas para o 
enfrentamento da crise implicou 
elevado custo para o consumidor. 
As medidas foram implementadas 
sem a necessária previsão anteci-
pada dos impactos tarifários aos 
consumidores.

Por fim, o acompanhamento 
destacou a ausência de investiga-
ção das causas estruturais e con-
junturais determinantes para a 
atual crise hidroenergética, além 
de falta de consenso entre os 
atores envolvidos em relação às 
causas, o que dificulta o êxito da 
identificação das intervenções ne-
cessárias a serem realizadas.

Importação
em julho
sobe mais que 
exportação

A balança comercial registra su-
perávit de US$ 36,82 bilhões no 
acumulado do ano, até a segun-
da semana de julho, com recuo 
de 7,5% em relação ao período 
de janeiro a julho do ano passa-
do. A corrente de comércio su-
biu 24,3%, atingindo US$ 311,01 
bilhões, na soma de US$ 173,91 
bilhões em exportações e US$ 
137,09 bilhões em importações. 
Os dados foram divulgados pela 
Secretaria de Comércio Exterior 
(Secex) do Ministério da Econo-
mia.

No mês, até a segunda sema-
na, o saldo está positivo em US$ 
2,51 bilhões, em alta de 24,8% 
sobre julho de 2021. A corrente 
de comércio alcançou US$ 17,06 
bilhões, subindo 43,4%, com ex-
portações de US$ 9,79 bilhões 
(+40,7%) e importações de US$ 
7,28 bilhões (+47,2%). Na segun-
da semana de julho, o superávit 
foi de US$ 2,045 bilhões.

Entre os setores, as exporta-
ções da Agropecuária aumenta-
ram 57,8% neste mês, até a segun-
da semana, chegando a US$ 2,16 
bilhões.

Na Indústria Extrativa, os em-
barques cresceram 26,9%, atin-
gindo US$ 2,57 bilhões, puxados 
pelas vendas de outros minerais 
em bruto (+130,1%).

Também aumentaram as ven-
das da Indústria de Transforma-
ção (+42,7%), que alcançaram 
US$ 5,04 bilhões. A expansão 
nesse setor foi impulsionada pelo 
crescimento das exportações de 
açúcares e melaços (+58,3%).

Do lado das importações, em 
julho, até a segunda semana, cres-
ceram 15,7% as compras para a 
Agropecuária, que somaram US$ 
144,23 milhões.

Na Indústria Extrativa, as com-
pras aumentaram 22%, chegando 
a US$ 386,65 milhões, com desta-
que para as entradas de outros mi-
nérios e concentrados dos metais 
de base (+63,9%).

A Indústria de Transformação 
elevou em 50,3% as importações 
até segunda semana do mês, so-
mando US$ 6,69 bilhões. Con-
tribuíram para o crescimento, 
principalmente, os aumentos das 
compras de óleos combustíveis 
de petróleo ou de minerais be-
tuminosos, exceto óleos brutos 
(+146,3%), compostos organo-
-inorgânicos, compostos heterocí-
clicos, ácidos nucléicos e seus sais, 
e sulfonamidas (+81,4%), além 
de adubos ou fertilizantes quími-
cos, exceto fertilizantes brutos 
(+175,5%).

Eduardo Tavares/PAC
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Carestia, reações e consequências! Consórcios: um 
mercado em 
crescimento com 
potencial para inovar
Por Alexandre  
Caliman Gomes

O consórcio, pro-
duto conhecido 
por boa parte 

dos brasileiros, vem apre-
sentando crescimento nos 
últimos anos. Em fevereiro 
de 2022, o setor bateu re-
corde histórico. Segundo 
a Associação Brasileira de 
Administradoras de Con-
sórcio (ABAC), foram 8,51 
milhões de cotas ativas, um 
número 7,4% maior que o 
mesmo período do ano an-
terior.

Estes dados compro-
vam que o produto é uma 
alternativa vantajosa para 
adquirir bens e que existem 
inúmeras oportunidades 
a serem exploradas nesta 
área. Com isso, as empre-
sas, especialmente fintechs, 
estão imersas na oferta de 
produtos e soluções inova-
doras aos consumidores.

As startups e fintechs 
devem oferecer serviços e 
novas funcionalidades nes-
te segmento para impulsio-
nar o mercado, desde a fa-
cilidade na contratação de 
um consórcio, revenda da 
cota ou até mesmo a possi-
bilidade do uso da cota co-
mo garantia na contratação 
de um crédito mais barato 
e com facilidade.

Atualmente, de acordo 
com dados da Confedera-
ção Nacional de Comércio, 
Bens, Serviço e Turismo, 
existem mais de 12 milhões 
de brasileiros com dívidas, 
e grande parte deles com 
dificuldade de obter crédi-
to. No mercado, são mais 
de R$ 50 bilhões disponí-
veis em cotas de consórcio 
que podem ser utilizadas 
como garantia na obtenção 
de empréstimos.

O mercado secundário, 
que é um setor dedicado 
à compra de cotas de pes-
soas desistentes, era um 
problema e fazia com que 
consorciados precisassem 
desistir de seus sonhos 
no meio do caminho sem 
soluções confiáveis para 

reaver o dinheiro investi-
do. Atualmente, é possível 
que estas pessoas possam 
vender estas cotas e obter 
o dinheiro investido ime-
diatamente. Isto se deve 
às parcerias com adminis-
tradoras do mercado, sen-
do que o serviço é feito de 
forma 100% online, rápida 
e segura.

Também existe muito 
espaço para inovação den-
tro do setor primário, que 
é a venda de consórcios. 
As operadoras devem estar 
atentas às condições e ne-
cessidades de seus clientes, 
focando seus esforços em 
atacar a raiz do problema e 
melhorar os processos de 
venda, a fim de evitar que 
novos consorciados per-
cam a possibilidade de obter 
bens. Isso pode ser resolvi-
do com atendimento perso-
nalizado, sempre oferecendo 
melhores opções de con-
templação de acordo com o 
momento específico e perfil 
de cada cliente. 

O consórcio acaba sen-
do utilizado por muitos 
como uma espécie de pou-
pança forçada para a aqui-
sição de um bem, como a 
única forma de conseguir 
poupar para um objetivo. 
Explorando essa linha, 
acreditamos que há novas 
funcionalidades e carac-
terísticas que possam ser 
incorporadas ao produto 
para deixá-lo melhor para 
este fim. Isso abre portas 
para inovações ainda maio-
res neste setor.

Entramos no ano de 
2022 com recorde de cres-
cimento histórico, mas 
acreditamos em uma evo-
lução ainda maior com a 
inclusão cada vez mais for-
te da tecnologia na criação 
de novos produtos e ser-
viços. As fintechs têm um 
papel essencial na busca da 
disrupção para deixar os 
produtos mais acessíveis e 
simples a todos os usuá-
rios.

Alexandre Caliman Gomes é sócio-
-fundador da Consorciei.

Por Ranulfo 
Vidigal

A persistente in-
flação de alimentos 
e energia na Euro-

pa já mexeu com o resul-
tado eleitoral legislativo na 
França, tombou o podero-
so primeiro ministro inglês, 
deixa produtores rurais 
holandeses furiosos e, fora 
do velho continente, coloca 
a população faminta atacan-
do o palácio presidencial e 
exigindo renúncia das auto-
ridades do Siri Lanka. Isso 
parece repetir as palavras de 
Vladimir Lenin, para quem 
“a inflação é um fenômeno 
revolucionário”.

No Brasil, segundo o 
Dieese, em junho último, 
o tempo médio de trabalho 
necessário para adquirir os 
produtos da cesta básica foi 

de 121 horas e 26 minutos, 
maior do que o registrado 
em maio, de 120 horas e 
52 minutos. Em junho de 
2021, a jornada necessária 
ficou em 111 horas e 30 
minutos. 

Quando se compara o 
custo da cesta e o salário 
mínimo líquido, ou seja, 
após o desconto de 7,5% 
referente à Previdência So-
cial, verifica-se que o tra-
balhador remunerado pelo 
piso nacional comprometeu 
em média, em junho último, 
59,68% do rendimento pa-
ra adquirir os produtos da 
cesta, pouco maior do que 
o de maio, quando o foi de 
59,39%. Em junho de 2021, 
quando o salário mínimo 
era de R$ 1.100,00, o per-
centual era de 54,79%.

Nesse contexto, os tra-
balhadores labutam porque 

necessitam, não porque 
gostam. Dito de outra for-
ma, a centralidade que o 
trabalho ocupa na vida é 
uma exigência do capital e 
não uma reivindicação dos 
trabalhadores. A destinação 
humana ao trabalho em seu 
enquadramento capitalista 
não tem nenhum sentido 
porque se apresenta como 
ausência de sentido. A cen-
tralidade da vida individual 
e coletiva subordinada ao 
trabalho em seu enquadra-
mento capitalista é, portan-
to, desprovida de sentido, 
repito. Viver para trabalhar 
e trabalhar para viver empo-
brece a condição humana 
nessa carestia generalizada.

Pior é ter que recorrer 
ao endividamento. Veja-
mos a recente aprovação 
pelo Congresso da finance-
irização de benefícios soci-

ais. Como exemplo, cito o 
empréstimo consignado pa-
ra beneficiários do Auxílio 
Brasil: para quem recebe R$ 
400, as parcelas podem ser 
de R$ 160 (40%). Emprés-
timo de até R$ 2.034. Paga 
em 24 parcelas de R$ 160, 
representando um valor to-
tal de R$ 3.840. Total só de 
juros: R$ 1.804. Taxa de ju-
ros mensal: 5,85%. Taxa de 
juros anual: 98%. Uma ver-
dadeira agiotagem, às custas 
da miséria alheia!

Não custa lembrar que a 
população mais pobre, via de 
regra, enxerga essa possibili-
dade como forma de com-
prar a cesta básica do mês, ou 
pagar as contas de luz atrasa-
das. Vamos empurrar os mais 
pobres para um poço ainda 
mais sem fundo!

Ranulfo Vidigal é economista.

O mercado das criptomoedas 
e emissão de tokens
Por Rodrigo 
Pimenta

A tokenização em 
blockchain é um 
tema que vem 

ganhando enorme relevân-
cia no cenário nacional e 
internacional. Resumida-
mente, consiste no proces-
so de transformar um ativo 
qualquer em quotas meno-
res e/ou fracionadas em um 
ecossistema descentraliza-
do, utilizando contratos in-
teligentes, juntamente com 
a tecnologia blockchain. 
Esse processo, além de 
permitir a garantia, simpli-
cidade, transparência e se-
gurança tecnologicamente, 
possibilita maior facilidade 
para negociação a partir de 
mercados gigantescos, co-
mo por exemplo DeFi ou 
exchanges de criptoativos.

Com a grande ascensão 
desse universo, o mercado 
tem criado uma variedade 
de novos tipos de tokens 
com propósitos diversos. 
Existem diversas opções 
de categorias de tokens cu-
jas 4 principais podem ser 
destacadas: os Utility to-
kens, Non-fungible tokens 
(NFT), Security tokens e 
Payment Tokens.

A tokenização não é um 

assunto recente; há pelo 
menos 10 anos esse tema é 
discutido no mercado. No 
entanto, ao que tudo indi-
ca, agora viveremos essa 
era. Recentemente, o CEO 
da B3, Gilson Finkelsztain, 
apontou que a companhia 
deve começar a usar block-
chain na tokenização de ati-
vos físicos. Com o aval na 
participação no Sandbox 
Regulatório da Comissão 
de Valores Mobiliários 
(CVM), a parceria entre a 
fintech Vórtx e a holding 
QR Capital, tem feito testes 
de regulação dos primeiros 
tokens no mercado de cap-
itais nesse sandbox utilizan-
do blockchain.

A grande vantagem se dá 
pelo fato de a blockchain 
ser à prova de fraudes. Af-
inal, estamos falando em 
transformar qualquer ativo 
em um token, sendo ele 
real ou financeiro. Em se 
tratando da tokenização, é 
essa tecnologia que permite 
a troca de informações, em 
que todos os envolvidos na 
rede garantem a veracidade 
dos termos e condições. 
Dessa forma, não há ques-
tionamento sobre sua con-
fiança.

É importante tocarmos 
no fato da confiança ser a 

chave do negócio. Afinal, 
essa é a questão principal 
quando o assunto é crédito. 
Vamos partir do princípio 
de que uma lei precisa de 
uma interpretação humana 
para ser aplicada. Quando 
traduzimos um código para 
blockchain, é ele que faz es-
sa operação a partir de uma 
rede de consenso. Com is-
so, a tokenização de ativos 
financeiros cresceu aos ol-
hos do mercado mundial, 
pois elimina a necessidade 
de confiança e desassocia a 
avaliação de risco.

O grande entrave no 
momento gira em torno 
dos desafios regulatórios, 
facilitado pelo teste de 
Howey, que veda ofertar 
qualquer tipo de ativo para 
um cidadão brasileiro, de-
mandando autorização ex-
pressa da CVM (Comissão 
de Valores Mobiliários) 
e, ainda assim, sendo lib-
erado somente em alguns 
casos especiais. O mesmo 
entrave pode ser notado 
também em uma wallet 
identificada e autocusto-
diada, para lidar com la-
vagem de dinheiro, apo-
io ao terrorismo e gestão 
das chaves privadas para 
diminuir a insegurança 
jurídica, sucessão, litígios 

ou disputas judiciais. Rep-
resenta um enorme, como 
o CBDC (Central Bank 
Digital Currency), o utility 
token do novo “real digital 
brasileiro”, que conforme 
Roberto Campos Neto, 
ex-Presidente do Ban-
co Central do Brasil, se-
ria compatível com smart 
contracts em blockchain.

É fácil perceber como 
os ativos digitais em block-
chain prometem impactar a 
nova economia. Mas qual 
a amplitude desse impac-
to? Na realidade, ainda não 
sabemos. Fato é que a tec-
nologia blockchain veio pa-
ra ficar na economia mun-
dial e seu grande pilar está 
em permitir uma utilização 
mais eficiente dos recursos, 
reduzindo os custos das op-
erações, ampliando os pro-
dutos financeiros já exis-
tentes e seus desdobramen-
tos, como o DeFi, GameFi, 
SocialFi e InsuranceFi, que 
ainda carecem de um mel-
hor tratamento com os reg-
uladores. Os primeiros pas-
sos já foram dados, sempre 
de olho no futuro.

Rodrigo Pimenta é  
engenheiro elétrico, CEO  

e fundador da  
Hubchain Tecnologia.
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A família que faliu o país

O Banco Central do Sri Lanka aumentou as taxas de 
juros para até 15,5%, alegando combater a mais alta 

inflação em 21 anos. O pequeno país insular (pouco maior 
que a Paraíba) de 21,4 milhões de habitantes e PIB per 
capita de US$ 3,7 mil (2020), vizinho à Índia, faliu. Prati-
camente não há mais combustíveis, remédios e alimentos, 
nem dinheiro para comprar. A dívida externa de US$ 51 
bilhões deixou de ser paga em abril.

Desde 2005, a família Rajapaksa comanda o Sri Lanka. 
O PIB cresceu de US$ 20 bilhões para US$ 80,7 bilhões, 
mas às custas de alto endividamento. A ausência de turis-
tas devido à pandemia apenas acelerou a crise.

Percy Mahendra “Mahinda” Rajapaksa, o 01, foi presi-
dente de 2005 até 2015 e primeiro-ministro até maio 
de 2022, quando renunciou em meio a protestos. Basil 
Rajapaksa, o 03, irmão mais novo de Mahinda, era o min-
istro das Finanças. Gotabaya Rajapaksa, o 02, renunciou à 
Presidência após os protestos do final de semana. Vários 
outros membros da família compunham o gabinete ou 
ocupavam cargos políticos, mas renunciaram.

Segundo a ONU, o Sri Lanka enfrenta uma “crise hu-
manitária terrível”; muitos lutam por uma refeição por dia; 
cirurgias e tratamentos de câncer estão sendo interrom-
pidos porque não há remédios, nem como pagar por eles; 
escolas fechadas e vendas de gasolina pararam porque o 
combustível acabou.

Fogo na cozinha

A 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro reconheceu o di-
reito da marca Master Chef  no Brasil à empresa argentina 
Mausi Sebess. A Shine TV Limited e da Endemol Shine 
Brasil Produções Ltda haviam entrado com ação para 
declarar nulo o registro da marca no Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial (INPI). A justiça negou. Ainda 
cabe recurso.

“A veiculação de um programa de TV, ainda que de 
muito sucesso, não pode sobrepor ao direito do uso da 
marca, que foi registrada seguindo todos os trâmites 
legais”, observa o advogado Luis Fernando Matos Jr., 
sócio-fundador do escritório Matos & Associados, que 
defende a empresa argentina. No país vizinho, a Endemol 
formalizou acordo de coexistência com a Mausi.

Atentado

Quem compra (e vende) a tese de que o assassinato de 
um petista por um bolsonarista em Foz do iguaçu é fruto 
da polarização no País tem um lado: o lado da violência. 
O que houve foi um ato extremista provocado por alguém 
incitado pelo discurso de Jair Bolsonaro.

Rápidas

Nos próximos meses, o Rio ganhará um mosaico visual 
da cidade, parte do projeto colaborativo “Urbegrafia” (@
urbegrafia), da Núcleo da Ideia e RIOetc. Duzentas ima-
gens, de 20 temáticas, vão compor esse mosaico no Insta-
gram *** O Américas Shopping (RJ) lançou a Campanha 
do Agasalho, que seguirá até 15 de agosto *** O ITCN 
(Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo 
de Numerário) realizará nesta quinta-feira, às 10h, o we-
binarário “Mulheres negras e o direito à vida econômica 
sustentável”, com a participação da professora e advogada 
Waleska Miguel Batista. Transmissão pelo canal do ITCN 
no Youtube (youtube.com/c/ITCNInstitutodeTecnologi-
aeCiclodeNumerario).
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Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 (Em reais)
ATIVO Nota 31/12/2021
Ativo circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 5 502.613
Total do ativo não circulante - 502.613
Ativo não circulante
  Adiantamento para aquisição futura de participação 6 18.897.059
Total do ativo não circulante 18.897.059
Total do ativo 19.399.672
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 31/12/2021
Passivo e patrimônio líquido
  Patrimônio líquido -
  Capital social 7 19.400.000
  Prejuízos acumulados  - (328)

19.399.672
Total do passivo e patrimônio líquido - 19.399.672

Demonstrações dos resultados para o período de 
15 de abril de 2021 (data de constituição) a 31 de dezembro de 2021 (Em reais) 31/12/2021

  Outras receitas (despesas) operacionais (276)
Lucro (prejuízo) operacional  (276)
  Despesas financeiras (52)
Resultado antes do Imposto de renda e da contribuição social (328)
Prejuízo líquido do período (328)
Prejuízo por ação (em reais) (0,0000164)

Demonstrações dos resultados abrangentes para o  
período de 15 de abril de 2021 (data de constituição) a 31 de dezembro de 2021 (Em reais)

15/04/2021 a 31/12/2021
Prejuízo do período (328)
Total do resultado abrangente do período (328)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para o 
período de 15 de abril de 2021 (data de constituição) a 31 de dezembro de 2021 (Em reais)

Nota
Capital 
social

Capital a 
integralizar

Prejuízos 
acumulados Total

Em 15 abril de 2021 500 - - 500
Constituição do capital social 7 (600.000) 19.399.500
Prejuízo do período - - - (328) (328)
Em 31 de dezembro de 2021 20.000.000 (600.000) (328) 19.399.672

Demonstração dos fluxos de caixa para o período de 
15 de abril de 2021 (data de constituição) a 31 de dezembro de 2021 (Em reais) Nota

15/04/2021 a 
31/12/2021

Fluxos de caixa das atividades operacionais 
  Prejuízo do período - (328)
Caixa líquido consumido das atividades operacionais - (328)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
  Adiantamento para aquisição futura de participação 6 (18.897.059)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento - (18.897.387)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
  Aumento de capital 7 19.400.000
Caixa líquido consumido pelas das atividades de financiamentos - 19.400.000
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 5 502.613
Caixa e equivalentes de caixa no início do período - -
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 5 502.613

DIRETORIA
Gabriel Sollero Figueira - CPF: 800.673.956-00; Lucas Bittencourt Lacreta - CPF: 214.752.788-29

Ricardo Carneiro de Oliveira - Contador - CT CRC: 1SP215959/0-2

PT quer apuração federal na morte de tesoureiro

Em decisão deba-
tida durante en-
contro do conse-

lho político da campanha 
do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, nesta se-
gunda-feira, em São Paulo, 
o Partido dos Trabalhado-
res (PT) vai pedir a fede-
ralização da investigação 
sobre o assassinato do 
guarda municipal Marcelo 
Arruda, que era tesourei-
ro do partido em Foz do 
Iguaçu (PR).

Segundo a presidente do 
PT, Gleise Hoffmann, dis-
se que o assassinato é fato 
inédito nas campanhas po-
líticas. A investigação fede-

ral foi tema foi discutido 
e aprovado pelo conselho 
político da campanha O en-
contro  já estava agendado, 
mas a questão da violência 
política a menos de três 
meses da eleição entrou no 
centro do debate após Ar-
ruda ter sido morto, neste 
fim de semana, ao come-
morar um aniversário com 
a temática PT e ter a festa 
invadida por um apoiador 
de Bolsonaro, que já tem 
prisão decretada..

O agente penitenciário 
federal Jorge José da Ro-
cha Guaranho, responsável 
pelo assassinato do guarda 
municipal e membro do PT 

Marcelo Aloizio de Arruda, 
no final de semana, em Foz 
do Iguaçu (PR), foi preso 
em 2018 depois de ofender 
policiais militares do Rio de 
Janeiro.

Na ocasião, ele estaria 
embriagado e teria se apre-
sentado como policial fede-
ral. De acordo com uma das 
pessoas que participaram da 
ocorrência na época, “Jor-
ge estava tão alcoolizado 
que mal parava em pé”. O 
relato foi publicado nesta 
segunda-feira  pela CNN 
Brasil. O caso acabou sen-
do arquivado.

O boletim de ocorrência, 
registrado em 24 de junho 

de 2018, apontou que po-
liciais militares foram acio-
nados para verificar uma 
ocorrência na cidade de 
Guapimirim, região metro-
politana do Rio de Janeiro. 
Jorge José se apresentou 
como policial federal e 
mandou que todos fossem 
embora do local.

Segundo o relato feito na 
delegacia, Jorge José teria 
ofendido com palavras de-
gradantes um oficial e um 
soldado, dizendo que os 
dois eram “policiais de mer-
da”. Os  policiais algema-
ram José porque ele estava 
“arredio e muito alterado”, 
segundo o documento.

População mundial chegará a 8  
bilhões em novembro deste ano
ONU: ‘Rápido crescimento torna mais difícil erradicar pobreza’

A população global 
deverá atingir 8 bi-
lhões em 15 de no-

vembro de 2022, e a Índia 
deverá superar a China co-
mo o país mais populoso do 
mundo em 2023, de acordo 
com o relatório “World Po-
pulation Prospects 2022”, 
divulgado nesta segunda-
feira, no Dia Mundial da 
População.

“O Dia Mundial da Po-
pulação acontece em um 
ano marcante, quando es-
peramos o nascimento do 
oitavo bilionésimo habi-
tante da Terra. Esta é uma 
ocasião para celebrar nos-
sa diversidade, reconhecer 
nossa humanidade e admi-
rar os avanços na saúde que 
aumentaram a longevidade 
e reduziram drasticamen-
te as taxas de mortalidade 
materno-infantil” disse o 
secretário-geral da ONU, 
António Guterres.

“Ao mesmo tempo, é 
um lembrete sobre a nossa 
responsabilidade compar-
tilhada de cuidar de nos-
so planeta. É também um 
momento para refletir que 
ainda estamos aquém dos 
nossos compromissos com 
o outro”, acrescentou.

A população global es-
tá crescendo em um rit-
mo mais lento desde 1950, 

apresentando uma queda 
de 1% em 2020. As últimas 
projeções das Nações Uni-
das indicam que a popula-
ção mundial deve chegar a 
8,5 bilhões em 2030 e 9,7 
bilhões em 2050. A estima-
tiva é de que a população 
atinja um pico de cerca de 
10,4 bilhões de pessoas du-
rante a década de 2080 e 
permaneça neste nível até 
2100.

O relatório também afir-
ma que a fecundidade caiu 
acentuadamente nas últi-
mas décadas para muitos 
países. Hoje, dois terços 
da população global vive 
em um país ou região on-
de a fecundidade ao longo 
da vida está abaixo de 2,1 
nascimentos por mulher, 
aproximadamente o nível 
necessário para um cresci-
mento zero a longo prazo 
para uma população com 
baixa mortalidade. Estima-
se que as populações de 
61 países diminuam 1% 
ou mais entre 2022 e 2050, 
devido aos baixos níveis de 
fecundidade e, em alguns 
casos, às elevadas taxas de 
emigração.

África

Mais da metade do au-
mento projetado da popu-

lação global até 2050 es-
tará concentrado em oito 
países: República Demo-
crática do Congo, Egito, 
Etiópia, Índia, Nigéria, Pa-
quistão, Filipinas e Repú-
blica Unida da Tanzânia. A 
estimativa é de que os pa-
íses da África Subsaariana 
contribuam com mais da 
metade do aumento pre-
visto até 2050.

“A relação entre cresci-
mento populacional e de-
senvolvimento sustentável 
é complexa e multidimen-
sional”, disse o subsecre-
tário-geral da ONU para 
Assuntos Econômicos e 
Sociais, Liu Zhenmin.

“O rápido crescimento 
populacional torna mais 
difícil erradicar a pobreza, 
combater a fome e a desnu-
trição e aumentar a cober-
tura dos sistemas de saúde 
e educação. Por outro lado, 
alcançar os Objetivos de 
Desenvolvimento Susten-
tável (ODS), especialmente 
aqueles relacionados à saú-
de, educação e igualdade 
de gênero, contribuirá para 
reduzir os níveis de ferti-
lidade e para desacelerar o 
crescimento da população 
global”, acrescentou o sub-
secretário-geral.

A parcela da população 
global com 65 anos ou 

mais deverá aumentar de 
10% em 2022 para 16% 
em 2050. Espera-se que o 
número de pessoas com 
65 anos ou mais em todo 
o mundo seja mais do que 
o dobro do número de 
crianças com menos de 5 
anos, e aproximadamente 
o mesmo que o número de 
crianças com menos de 12 
anos.

Idosos

Os países com popula-
ções idosas devem adaptar 
seus programas públicos 
para o número crescente 
de idosos, implementando 
cuidados de saúde univer-
sais e sistemas de cuidados 
de longo prazo, além de 
melhorar a sustentabilidade 
dos programas de Previdên-
cia Social e aposentadoria.

A expectativa de vida 
global ao nascer atingiu 
72,8 anos em 2019, uma 
melhoria de quase nove 
anos desde 1990. Estima-
se que novas reduções na 
mortalidade resultem em 
uma longevidade global 
média de cerca de 77,2 
anos em 2050. Ainda em 
2021, a expectativa de vida 
para os países menos de-
senvolvidos ficou 7 anos 
atrás da média global.
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Além da crise energética
Por Mauro Loeffler

O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrah-
manyam Jaishankar, afirmou que a Europa deve “super-
ar a mentalidade de que os problemas da Europa são os 
problemas do mundo, mas não vice-versa”. E, chamou a 
atenção para outras questões que não são exclusivamente 
à situação envolvendo Rússia X Ucrânia e os interesses da 
Europa.

Quando focamos demasiadamente no problema, deixa-
mos de lado todas as oportunidades de solucioná-lo, como 
ocorre com os fanáticos homens de um só livro (Revista 
Matéria Prima, ano XII, 146 – abril de 2022). Isso porque 
estes resumem-se a uma só ideia e são capazes de matar 
invocando um grupo, um time, uma causa ou um deus, v.g. 
“Lênin, Che, Hitler, Alcorão, Bíblia, nacionalismo, pureza 
da raça, bandeira do time”. A ideia central é a radicalização 
e o fanatismo em oposição a uma postura imparcial e cen-
tralizada na pluralidade e na complexidade, cujo antídoto 
é o “pensamento alargado, a presença da dúvida e da per-
gunta”. 

Mesmo os objetivos mais nobres e altruístas são tipica-
mente afunilados. Consideremos dois exemplos famosos. 
Primeiro, a preocupação de Madre Teresa de Calcutá pelos 
indigentes e doentes era lendária. Assim também foi o am-
or do fundador do Sierra Club, John Muir, pela natureza, e 
seu foco era sempre protegê-la. Em ambos os casos, seus 
objetivos foram amplamente considerados nobres e altruís-
tas, não estritamente egoístas.

Entretanto, pode-se especular que Madre Teresa estaria 
disposta a sacrificar parte do deserto remanescente na Ín-
dia para fornecer outro hospital para o povo de Calcutá que 
ela cuidava. Já John Muir estaria disposto a ver menos hos-
pitais construídos se isso ajudasse a preservar a natureza. 
Indivíduos com objetivos altruístas são estreitamente fo-
cados. Cada pessoa está disposta a ver sacrifícios feitos em 
objetivos menos importantes para ele, a fim de promover 
seus próprios e estreitos interesses.

Independente da constitucionalidade da Lei Comple-
mentar 192/2022, que reduziu as alíquotas de ICMS pa-
ra algo em torno 18% a 20% sobre os combustíveis com 
incidência ad rem (ligada a coisa), o fato é que o foco da 
energia passou a ser esse. Já o Tema 745 do STF, que julgou 
inconstitucional o ICMS sobre energia elétrica e telecomu-
nicações (serviços essenciais), sobrecarregando os con-
sumidores com alíquotas de até 32%, quase nada se fala.

O Governo do Estado do RS submeteu-se às normas 
da LC 192/2022 e reduziu a alíquota dos combustíveis. 
Também reduziu de 30% para 25%, no final de 2021, a 
alíquota de ICMS sobre energia elétrica. Mas, de forma in-
sensata, preferiu manter alíquota de energia elétrica acima 
da alíquota geral do estado (17% e 18%), em matéria julga-
da inconstitucional (Tema nº 745 do STF). Isso porque a 
modulação dos efeitos, para o referido tema, permitiu aos 
estados manterem a exação inconstitucional até o início do 
exercício financeiro de 2024.

Ora, o tributo tem a finalidade primordial de satisfazer 
as necessidades constitucionais atribuídas aos administra-
dores públicos. Nunca criar ônus além das forças dos con-
tribuintes, tampouco contribuir para a pobreza energética.

Mauro Loeffler é advogado.

Senado zera IPVA para 
motos até 170 cilindradas
Resolução promul-

gada pelo Senado 
zera o Imposto so-

bre Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) para 
veículos de duas rodas (mo-
tos) de até 170 cilindradas. 
Com a medida, os proprie-
tários estão desobrigados 
de pagar o IPVA, a partir de 
2023. A resolução publica-
da no Diário Oficial da União 
desta segunda-feira está as-
sinada pelo presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco.

De acordo com a Asso-
ciação Brasileira dos Fa-
bricantes de Motocicletas, 
Ciclomotores, Motonetas, 
Bicicletas e Similares (Abra-
ciclo), o Brasil tem a sexta 
frota de motocicletas do 
mundo, com mais de 30 mi-
lhões de unidades, confor-
me dados de fevereiro deste 
ano.

Os modelos até 170 ci-
lindradas são as mais usadas 
por pessoas que utilizam 
esse tipo de motos em su-
as atividades profissionais. 
Elas representam 80% das 
vendas do setor, segundo a 
Abraciclo.

De acordo com dados da 
B3, em junho o financia-
mento de motos registrou 
um crescimento de 12,8% 
quando comparado com 
o mesmo período do ano 
passado. Foram 98 mil uni-
dades financiadas. Já os da-

dos da Federação Nacional 
da Distribuição de Veículo 
Automotores (Fenabrave) 
mostram que o número 
de motocicletas vendidas 
e emplacadas no Brasil no 
primeiro semestre de 2022 
foi 23,07% maior do que 
no mesmo período do ano 
passado. De janeiro a junho 
deste ano foram emplaca-
das 636.698 unidades con-
tra 517.326 motos em 2021.

No geral, segundo a B3, 
as vendas financiadas de 
veículos em junho de 2022 
somaram 449 mil unida-
des, entre novos e usados. 
O número, que inclui autos 
leves, motos e pesados em 
todo o país, representa que-
da de 6,4% se comparado 
a maio de 2022, quando os 
financiamentos de veículos 
somaram 479 mil unidades. 
Em comparação com junho 
de 2021, foi registrado re-
cuo de 13,1%.

Já a intenção de compra 
de automóveis continua 
em alta. É o que aponta a 
mais recente edição da pes-
quisa Brand Health Tra-
cker (BHT), elaborada pela 
OLX, a maior plataforma 
de compra e venda de veí-
culos do país. A última edi-
ção do estudo entrevistou 
mais de 450 pessoas, que 
conhecem sites e aplicativos 
de compra, venda e aluguel 
de automóveis, com idades 

entre 18 e 55 anos, das clas-
ses A, B e C.

Outro destaque desta 
pesquisa é o aumento do 
número de pessoas que es-
peram comprar e vender um 
automóvel nos próximos 12 
meses. O perfil de compra-
dor e vendedor atingiu seu 
máximo histórico no último 
levantamento, com 55% 
dos entrevistados buscando 
realizar as duas operações. 
Como consequência, houve 
um aumento na intenção de 
compra de um carro (50%) 
e na intenção geral de venda 
(47%).

O levantamento aponta 
também que apenas 28% 
das pessoas que planejavam 
comprar ou trocar de au-
tomóvel nos próximos 12 
meses desistiram da aquisi-
ção do carro. O dado revela 
uma queda da taxa de desis-
tência em relação ao último 
estudo, realizado em outu-
bro do ano passado, quan-
do 32% dos entrevistados 
indicaram terem desistido 
do processo.

Entre os que desistiram 
da compra ou troca do au-
tomóvel neste ano, o au-
mento dos preços e o fato 
de ainda não terem efetuado 
a venda do carro atual estão 
entre os principais motivos 
para a decisão, indicados 
por 43% e 39% dos entre-
vistados, respectivamen-

te. A espera por melhores 
condições de pagamento 
também foi pontuada como 
terceira principal razão pa-
ra o adiamento da compra 
do automóvel, com 36% de 
menções.

O estudo BHT também 
revela que o principal moti-
vador para a compra de um 
novo carro continua sendo 
a redução de preço, seguida 
por uma diminuição da taxa 
de juros e melhores condi-
ções de pagamento. Quan-
do questionados sobre qual 
a queda de valor esperada 
pelos consumidores, 36% 
dos respondentes disseram 
considerar um desconto de 
7% até 10% como uma boa 
oportunidade para realizar 
um negócio neste momento, 
23% esperam uma redução 
de 4% a 6%, enquanto ou-
tros 22% aguardam descon-
to acima de 15%, conforme 
indicado no gráfico a seguir:

Ainda de acordo com 
a pesquisa BHT, preço, 
segurança e consumo de 
combustível seguem como 
os três pontos mais impor-
tantes na hora da compra 
de um carro. Completam o 
ranking de importância na 
hora de escolher um novo 
veículo os critérios: con-
forto (4º), manutenção (5º), 
marca (6º), tecnologia (7º), 
espaço interno/porta malas 
(8º) e custo de seguro (9º).

Novo teto do ICMS traz ponto de atenção para as PMEs

A lei que limita a co-
brança de ICMS 
sobre combustíveis 

foi sancionada com a inten-
ção de tentar baixar o preço 
do combustível nas bom-
bas, mas não é só sobre esta 
substância que a lei trata. 
Energia, transporte coleti-
vo e comunicações também 
foram incluídos na medida, 
que gera impacto no dia a 
dia das empresas que usam 
esses bens e serviços. E vão 
precisar se adequar para 
atender à mudança tributá-
ria, que já entrou em vigor.

A Lei Complementar nº 
194/2022 alterou a legis-
lação tributária e passou a 
considerar os combustíveis, 
energia elétrica, comunica-
ções e transporte coletivo 
como serviços essenciais. 
Na prática, esses serviços 
só poderão ser taxados até 

o limite máximo da alíquota 
adotada para produtos es-
senciais do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), que va-
ria de 17% a 18%, depen-
dendo do estado.

Antes de mais nada, é im-
portante frisar que a lei en-
trou em vigor a partir da data 
da publicação, ou seja, 23 de 
junho de 2022. A vigência 
imediata só foi possível por-
que ela impõe uma redução 
na alíquota e, neste caso, não 
precisa obedecer ao princípio 
constitucional da anteriorida-
de anual. Caso a alíquota va-
riasse para cima a lei só entra-
ria em vigor em 2023.

A IOB, smart tech que 
une conteúdo e tecnologia 
para potencializar empre-
sas e escritórios de conta-
bilidade, com mais de 130 
mil clientes em todo o país, 

explica que as alíquotas que 
eram inferiores no dia ante-
rior à publicação da lei não 
poderão sofrer aumento.

“A lei trouxe uma cláusula 
em relação a isso. Por exem-
plo, se um estado aplicava 
uma alíquota de 13% para o 
ICMS de combustíveis, não 
poderá ajustar para 17% ou 
18%, dependendo de qual 
seja a alíquota geral deste 
estado. Ou seja, não poderá 
elevar ao teto do ICMS”, ex-
plica Renata Queiroz, analis-
ta tributária da IOB.

Muitas empresas utili-
zam softwares para gerar as 
notas fiscais e não tiveram 
tempo hábil para atualizar 
o sistema com as novas 
alíquotas. Como a lei entra 
em vigor já a partir da da-
ta da publicação, é comum 
a emissão de notas fiscais 
com destaque a maior de 

imposto, ou seja, com uma 
alíquota maior do que deve-
ria ter sido aplicada.

Para recuperar o tributo 
pago a mais nas notas fis-
cais emitidas com erro, des-
taque a maior, as empresas 
vão precisar fazer uma ope-
ração de estorno na apura-
ção via ajuste na EFD (Es-
crituração Fiscal Digital), 
observando a regra de cada 
estado.

“As empresas também 
precisam ficar atentas e ob-
servar como está sendo a 
aplicação nos seus devidos 
estados. Importante ressal-
tar que está tramitando no 
Supremo Tribunal Federal 
uma Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) com 
Pedido de Medida Cautelar, 
da qual participam o Distrito 
Federal e mais 11 Estados”, 
alerta Renata Queiroz.

Brasil exporta volume 31% maior de calçados

As exportações bra-
sileiras de calçados 
subiram 67,5% em 

receita e 31,3% em volume 
no primeiro semestre deste 
ano em relação aos seis pri-
meiros meses do ano passa-
do, segundo dados divulga-
dos nesta segunda-feira pela 
Associação Brasileira das In-
dústrias de Calçados (Abical-
çados). Foram 7,5 milhões 
de pares embarcados, que 

geraram faturamento de US$ 
651,6 milhões.

O país que mais comprou 
sapatos do Brasil no período 
foi EUA, com importações 
de 11,94 milhões de pares 
no valor de US$ 181,8 mi-
lhões, com alta de 88% em 
volume e 106,7% em receita. 
O segundo destino foi a Ar-
gentina, com 8,2 milhões de 
pares por US$ 90,67 milhões. 
O terceiro foi França, com 

4,6 milhões de pares e US$ 
36,8 milhões. O quarto foi 
o Chile, que passou de nono 
destino em 2021 para quar-
to destino no período atual, 
com 1,4 milhão de pares, que 
geraram US$ 36,8 milhões.

Em material divulgado 
pela Abicalçados, o presi-
dente-executivo da entidade, 
Haroldo Ferreira, disse que 
os números apontam para a 
recuperação plena do perío-

do pré-pandemia, em 2019. 
“O semestre situou-se 35,6% 
e 30,9% acima do mesmo 
período de 2019, em valor e 
pares”, afirmou o executivo.

No mês de junho, as 
exportações brasileiras de 
calçados somaram 10,7 mi-
lhões de pares e geraram 
faturamento de US$ 112,9 
milhões, o que significou al-
ta de 37,6% em volume e de 
72,5% em receita.
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Divulgação Regera

Três perguntas: uma fintech de  
compra de direitos creditórios
Por Jorge Priori

Conversamos com 
Bruno Dollo, fun-
dador da Regera, 

sobre o modelo de negócio 
da fintech, a criação do seu 
conceito e o tamanho do 
seu mercado.

Para viabilizar a sua op-
eração, a Regera organizou 
um fundo de R$ 85 milhões 
e recebeu uma rodada de 
investimentos de R$ 22,5 
milhões.

O que faz a Regera?
A Regera é uma platafor-

ma independente que com-
pra em larga escala direitos 
creditórios contra grandes 
corporações, oferecendo 
até então um retorno não 
previsto para os consumi-
dores. O direito creditório 
nada mais é do que a possi-
bilidade de indenização fu-
tura. Nós trabalhamos com 
a compra desses créditos, e 
não com a prestação de ser-
viços.

Os direitos creditórios 
são escolhidos através de 
uma matriz de variáveis 
onde verificamos se, priori-
tariamente, os valores en-
volvidos são baixos e se o 
mesmo erro afetou muitos 
consumidores, ou seja, um 
direito padronizado para 
que possamos conseguir es-
cala e viabilizarmos o nosso 
modelo. Adicionalmente, 
nós avaliamos as ações que 
já existem, movidas por 
associações e ministérios 
públicos, nas quais o réu 
tenha liquidez para efetuar 
os pagamentos, pois não 
adianta ganhar e não levar. 
Cabe ressaltar que nós não 
promovemos ações civis 
públicas.

Existe um volume 
enorme dessas ações 
no mercado. O que nós 
fazemos é apurar a probabi-
lidade de êxito dessas ações. 
Nós não entramos em 
ações nas quais não acredit-
amos no problema ou ações 
em que as empresas toma-
ram as devidas precauções. 
Por exemplo, recentemente 
nós estudamos um caso 
envolvendo um fabrican-
tes de fraldas de bebê, que 
estava gerando um grande 
problema e que tinha um 
potencial enorme de mer-
cado. A questão é que a 
empresa agiu para resolver 
o problema dos consumi-
dores. Mesmo ela tendo um 
passivo, nós entendemos 
através da nossa matriz que 
o objetivo não é ser opor-
tunista, mas sim resolver de 

fato a dor de consumidores 
que não são atendidos.

Hoje existem dois forma-
tos de ações civis públicas. 
Um formato por represen-
tação processual e outro 
por substituição processual. 
Isso é definido no momen-
to em que se ingressa com a 
ação. A representação pro-
cessual vale apenas para os 
associados daquela determi-
nada associação. Se a pessoa 
não for associada, ela corre 
o risco de perder o direito. 
Já a substituição processual 
é um modelo não muito ex-
plorado no Brasil, mas cuja 
tendência vem mudando. 
Nesse caso, uma vez que o 
mérito seja julgado favoráv-
el para a associação, esse 
direito vale para a sociedade 
como um todo. A Regera 
compra direitos creditórios 
que possam vir de ações 
coletivas ou individuais por 
substituição processual.

Para alcançarmos os con-
sumidores, nós utilizamos 
diferentes meios de comu-
nicação, pois muitas vezes 
eles não sabem que foram 
lesados. Além disso, existe 
uma boa parcela que sabe 
que foi lesada, mas que não 
vai atrás por causa do tem-
po que terá que gastar e do 
valor envolvido.

Geralmente, a compro-
vação de que uma pessoa 
pode se beneficiar da causa 
é a nota fiscal. Tendo a nota 
e os documentos pessoais, 
nós assinamos o contrato 
com a pessoa, deixando 
para ela a opção de vender 
o crédito com um descon-
to de 30% para receber no 
final ou receber um valor 
menor à vista. Em torno de 
40% das pessoas que pro-
curam a Regera optam por 
receber à vista.

Nós estamos acessando 
um mercado onde as pes-
soas não são amparadas, 
havendo uma demanda 
enorme bastante reprimida. 
O nosso maior desafio é a 
jurisprudência, já que cria-
mos um novo modelo de 
negócio.

Nós sabemos que o 
ecossistema vai tentar bar-
rar isso porque ele não tem 
interesse, já que as grandes 
corporações ganham muito 
com isso. Muitas delas sa-
bem que menos de 5% dos 
pequenos consumidores 
buscam a justiça quando 
são lesados. No Brasil, lesar 
o pequeno consumidor é 
vantajoso.

Como você criou o 
conceito da Regera?

No final de 2013, eu ven-
di a minha agência com mais 
de 100 funcionários para 
um grupo inglês. Como eu 
estava cansado do mercado, 
resolvi tirar um período 
sabático. Em paralelo, es-
tava ocorrendo a Operação 
Lava Jato. Eu costumo brin-
car que tenho um pouco da 
genética daquele momento.

Como eu estava com 
tempo, tive que contratar 
uma série de serviços como 
plano de saúde, banda larga 
e telefonia móvel, e comecei 
a ter problemas com todos 
eles. Diante disso, eu decidi 
ir atrás dos meus direitos. 
Conversei com um advoga-
do que me disse “deixa pra 
lá”, “não vale a pena”, “o 
valor é baixo”, “você vai ter 
custas”, “pode ter sucum-
bência”, e que geralmente 
as grandes corporações es-
tão com grandes escritórios 
para apoiá-las nessas ações.

Como eu tenho esse lado 
não conformista meio an-
arquista, comecei a querer 
entender o problema. Para 
isso, comecei a conversar 
com juristas que entendiam 
do assunto. Foi quando eu 
recebi um feedback muito 
importante de um especial-
ista no tema: “Essa ideia é 
tudo o que eu sempre quis 
fazer, mas eu não tinha tec-
nologia”. Foi quando eu 
decidi colocar o modelo em 
prática.

No início da caminhada, 
me alertaram que eu ia en-
frentar muita gente. Já ex-
istem grandes corporações 
que estão batendo no nosso 
modelo de negócio para 
que não tenham que pagar 
os consumidores. Nós es-
tamos numa briga que só 
começou.

É possível ter uma ide-
ia do tamanho desse mer-
cado?

Nós avaliamos 150 cau-
sas, todas enquadradas no 
nosso modelo, e com va-
lores acima de R$ 1 bilhão 
de valor principal de direito. 
Adicionalmente, se nós 
pegarmos a Lei de Diretriz-
es Orçamentárias do Gov-
erno Federal, só em assun-
tos relacionados a tributos 
federais que o governo tem 
em segunda instância, com 
alta probabilidade de perda, 
ou seja, de no mínimo 75% 
no conceito jurídico, o valor 
é superior a R$ 4 trilhões. 
Assim, eu estimo que esse 
mercado seja acima de R$ 5 
trilhões.

O problema é que esse 
mercado está acessível 
para os grandes com seus 
grandes escritórios. Faz 
sentido colocar tempo e 
time nesses casos. Já os 
pequenos consumidores, 
como já disse, não entram 
na justiça para buscar os 
seus direitos, já que o tick-
et é pequeno. Existe todo 
um trabalho pensado e fei-
to para se ganhar dinheiro 
com isso.

Outro dia eu estava con-
versando com o fundador 
de um fundo que me disse 
que o Brasil era um país 
engraçado. Sempre que 
há uma brecha, os fundos 
brasileiros compram os di-
reitos aqui para litigar no 
exterior. O Brasil é o único 
lugar do mundo onde o prej-
udicado tenta litigar no exte-
rior, e o réu faz de tudo para 
que se litigue aqui, já que no 
Brasil a ação vai demorar, e o 
ecossistema vai fazer de tudo 
para que a probabilidade de 
êxito mude.

Bruno Dollo 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS MÉDICOS DO RIO DE JANEIRO – SINMED/RJ, em 
conformidade com o art. 72 do Estatuto do Sindicato dos Médicos do Rio 
de Janeiro, a Diretoria, convoca eleições Gerais para composição da Di-
retoria e Conselho Fiscal da entidade nos termos do presente edital, ob-
servados os artigos 72 e 73 do Estatuto. 1. As eleições ocorrerão nos dias 
03, 04, 05, 06, 07 de outubro de 2022, respectivamente de segunda-feira 
a sexta-feira, das 08 às 17 horas; 2. As urnas serão distribuídas em 02 
(duas) seções eleitorais por dia e estarão disponíveis nos seguintes locais:

3. O prazo para registro de chapas terá início às 08 horas do dia 
13/07/2022, quarta-feira, e será encerrado às 17 horas do dia 01/08/2022, 
segunda-feira, impreterivelmente; 4. O registro de chapas ocorrerá 
na Secretaria do SINMED/RJ, localizada na Avenida Churchill, nº 97, 
2º andar, Centro, Rio de Janeiro, CEP: 20020-050, de segunda-feira à 
sexta-feira, das 08 horas às 17 horas; 5. Cópias da integra do Edital de 
Convocação destas eleições estão fixadas na Sede do SINMED/RJ, em 
locais visíveis e de grande circulação (art. 73, alínea “d” do Estatuto). 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2022. 
Dr. Alexandre Oliveira Telles – Presidente do SINMED/RJ.

Petrobras vende a 
Gaspetro por R$ 2,09 bi

No momento em 
que o país en-
frenta problemas 

de consumo com gás en-
garrafado, a Petrobras fina-
lizou, nesta segunda-feira, a 
venda de 51% da Petrobras 
Gás S.A. (Gaspetro) para 
a Compass Gás e Energia 
S.A. A transação foi conclu-
ída pelo valor de R$ 2,097 
bilhões integralmente quita-
dos nesta data.

A Gaspetro é uma hol-
ding com participação so-
cietária em 18 companhias 
distribuidoras de gás natu-
ral, localizadas em todas as 
regiões do Brasil. Suas re-
des de distribuição somam 

aproximadamente 10 mil 
km, atendendo a mais de 
500 mil clientes, com volu-
me distribuído de cerca de 
29 milhões m³/dia.

Seu quadro societário 
então formado pela Petro-
bras, com 51% das ações, 
e a Mitsui Gás e Energia 
do Brasil Ltda., com 49% 
restantes das ações, pas-
sa a ser 51% das ações da 
Compass e 49% das ações 
da Mitsui Gás e Energia do 
Brasil Ltda. A operação de 
venda segui o caminho de 
desmonte da Petrobras, a 
exemplo do que ocorreu a 
BR, ex-distribuidora da es-
tatal.

ANS acaba com limites 
de cobertura de quatro 
categorias profissionais

O fim da limitação 
do número de 
consultas e ses-

sões com psicólogos, fono-
audiólogos, terapeutas ocu-
pacionais e fisioterapeutas 
foi aprovada em reunião ex-
traordinária realizada nesta 
segunda-feira, pela Dire-
toria Colegiada da Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS. A medida 
vale para os usuários de pla-
nos de saúde com qualquer 
doença ou condição de saú-
de listada pela Organização 
Mundial de Saúde, como, 
por exemplo, paralisia cere-
bral, síndrome de Down e 
esquizofrenia.

A decisão foi tomada com 
o objetivo de promover a 
igualdade de direitos aos usu-
ários da saúde suplementar 
e padronizar o formato dos 
procedimentos atualmente 
assegurados, relativos a essas 
categorias profissionais. Des-
sa forma, foram excluídas 
as Diretrizes de Utilização 
(condições exigidas para de-

terminadas coberturas) para 
as consultas e sessões com 
psicólogos, fonoaudiólogos, 
terapeutas ocupacionais e 
fisioterapeutas, e o atendi-
mento passará a considerar 
a prescrição do médico assis-
tente.

No último dia 1º de ju-
lho, a ANS já havia tornado 
obrigatória a cobertura para 
qualquer método ou técnica 
indicada pelo profissional 
de saúde responsável para 
o tratamento de Transtor-
nos Globais do Desenvol-
vimento.

Com a alteração aprova-
da hoje, o fim do limite de 
consultas e sessões com psi-
cólogos, fonoaudiólogos, te-
rapeutas ocupacionais e fisio-
terapeutas passa a ser válido 
para pacientes com qualquer 
diagnóstico, de acordo com 
a indicação do médico assis-
tente. A nova resolução nor-
mativa será publicada Diário 
Oficial da União e passará a 
valer a partir de 1º de agosto 
de 2022.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
Com o prazo de vinte dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Marisa 
Simões Mattos Passos - Juiz Titular do Cartório da 1ª Vara Cível 
da Comarca da Capital, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital 
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e 
interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. Erasmo 
Braga, 115 sala 211 2013 215 D CEP: 20020-970 - Castelo - Rio 
de Janeiro - RJ Tel.: 2588-2378, e-mail: cap01vciv@tjrj.jus.br, tra-
mitam os autos da Classe/Assunto Procedimento Comum - Des-
pesas Condominiais / Condomínio em Edifício, de nº 0367375-
15.2015.8.19.0001, movida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
YUCATAN em face de ESPÓLIO DE FRANCISCO TAQUARA DA 
FONSECA TELLES; ESPÓLIO DE JULIETA BARROS TAQUARA 
DA FONSECA TELLES. Assim, pelo presente edital INTIMA os réus 
ESPÓLIO DE FRANCISCO TAQUARA DA FONSECA TELLES e 
ESPÓLIO DE JULIETA BARROS TAQUARA DA FONSECA TEL-
LES, que se encontram em lugar incerto e desconhecido, sobre as 
datas designadas para realização do leilão do imóvel penhorado 
situado à Rua Paissandu, nº 90, apto. 1102, Flamengo, Rio de Ja-
neiro/RJ, quais sejam, 08.08.2022 e 11.08.2022, às 12:30 horas, 
através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br. Dado 
e passado nesta cidade de Rio de Janeiro, aos quatorze dias do 
mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, __ Carlos Edu-
ardo Carvalho Geminiani - Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 
01/30329, digitei. E eu,__  Carlos Eduardo Carvalho Geminiani - 
Subst. do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/30329, o subscrevo.

CONSÓRCIO CONCREMAT - HIDELMA
CNPJ/MF 13.800.416/0001-73 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR. Ficam 
convocadas as empresas consorciadas do CONSÓRCIO CONCREMAT 
HIDELMA a se reunirem em Reunião do Conselho Diretor, a ser realizada 
no dia 20.07.2022, às 10h, na sede do Consórcio, na Rua Euclides da 
Cunha, nº 106, São Cristóvão, RJ/RJ, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (a) examinar, discutir e votar o encerramento do 
Consórcio Concremat - Hidelma, constituído pelas empresas CONCREMAT 
ENGENHARIA E TECNOLOGIA e HIDELMA – HIDRÁULICA, ELÉTRICA 
E MANUTENÇÃO LTDA. RJ, 11/07/22. Luiz Fernando Nogueira – 
Representante Legal da Consorciada Líder.

CONSÓRCIO CONCREMAT / EARTHTECH / TECNOSOLO
CNPJ/MF 04.466.164/0001-60 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR. Ficam convocadas 
as empresas consorciadas do CONSÓRCIO CONCREMAT / EARTHTECH 
/ TECNOSOLO a se reunirem em Reunião do Conselho Diretor, a ser 
realizada no dia 20.07.2022, às 11h, na sede do Consórcio, na Rua Euclides 
da Cunha, nº 106, São Cristóvão, RJ/RJ, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (a) examinar, discutir e votar o encerramento do 
Consórcio Concremat / Earthtech / Tecnosolo, constituído pelas empresas 
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA,  TSG – TECNOLOGIA E 
GESTÃO DE SANEAMENTO LTDA. e TECNOSOLO ENGENHARIA S.A. 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RJ, 11/07/22. Mauro Ribeiro Viegas Filho – 
Representante Legal do Consórcio.

ALPHATEC S/A
CNPJ Nº 05.928.067/0001-04

Balanço Patrimonial Encerrado Em 31 de Dezembro de 2021 Demonstração do Resultado para o Exercício Findo em 31/12/2021

DIRETORIA
Mário Wilson Nunes de Oliveira - Presidente - CPF: 255.855.256-20

Edvaldo Silva Santos - Contador - CRC - RJ - 109.680/O-0

ATIVO
CIRCULANTE
Total 43.474.770,54
NÃO CIRCULANTE
Subtotal 23.749.500,28
IMOBILIZADO
Subtotal 4.350.555,79
TOTAL DO ATIVO 71.574.826,61

PASSIVO
CIRCULANTE
Total 93.411.803,32
NÃO CIRCULANTE
Total 9.709.389,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Total (31.546.366,52)
TOTAL DO PASSIVO 71.574.826,61

LUCRO BRUTO 3.763.212,42
Total das despesas operacionais (4.386.396,82)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS 
 E DESPESAS FINACEIRAS (623.184,40)
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (623.184,40)

PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARUAMA
EDITAL DE CITAÇÃO. Com o prazo de trinta dias. O MM Juiz de Direito, 
Dr.(a) Alessandra de Souza Araujo - Juiz Titular do Cartório da 1ª Vara Cível 
da Comarca de Araruama, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital com o 
prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 
que por este Juízo, que funciona a Av. Getúlio Vargas, 59, tel. 021-22-
2665-9200, CEP: 28970-000 - Centro - Araruama – RJ, e-mail: ara01vciv@
tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe / Assunto Procedimento Comum - 
Adjudicação Compulsória / Propriedade, de nº 0000716-70.2017.8.19.0052, 
movida por CILIO JOSÉ ALVES; ANGELA MARIA BRAL MENDES ALVES 
em face de IMOBILIÁRIA COQUEIRAL LTDA, objetivando CITAÇÃO. 
Assim, pelo presente edital CITA o réu IMOBILIÁRIA COQUEIRAL LTDA, 
que se encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze 
dias oferecer contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de 
que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344, 
CPC), caso não ofereça contestação, e de que, permanecendo revel, será 
nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta 
cidade de Araruama, Eu, Camila Carneiro Rodrigues Normandia - Técnico 
de Atividade Judiciária - Matr. 01/24803, digitei. E eu, Simone da Silva Tuler 
- Responsável pelo Expediente - Matr. 01/18855, o subscrevo.

Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral Extraordinária de 
Acionistas: Ficam convidados os Srs. Acionistas da PRODUTORES 
ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em Assem-
bleia Geral, a se realizar no dia 05 de agosto de 2022, às 15:00 hs, de 
modo exclusivamente digital, via plataforma Zoom,  para deliberar sobre 
a seguinte Ordem do Dia:  (i) contemplar todas as disposições aprovadas 
para adaptação ao Código Brasileiro de Governança Corporativa e moder-
nização em relação às novas legislações vigentes, nos termos aprovados, 
por unanimidade, pela Assembleia Geral Extraordinária de 30 de setem-
bro de 2020, devidamente registrada perante a JUCERJA em 12/01/2021, 
sob o nº 00003997132; (ii) contemplar a mudança do endereço da sede 
da Companhia, nos termos aprovados, por unanimidade, pela Assembleia 
Geral Extraordinária de 18 de junho de 2021, devidamente registrada pe-
rante a JUCERJA em 29/09/2021, sob o nº 00004510171; e (iii) consolidar 
o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas nos itens 
anteriores. Nos termos da Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo 
de participação no capital votante da Companhia necessário à requisição 
do voto múltiplo é de 10% (dez por cento). Conforme estabelecido no ar-
tigo 14 do Estatuto Social desta Companhia, os acionistas que se fizerem 
representar por meio de procurador, deverão entregar o instrumento de 
procuração, constituído, na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei 
nº 6404/76, na sede da sociedade, pelo menos 24 (vinte e quatro) horas 
antes da data de realização da Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 12 de 
julho de 2022. Nanci Turibio Guimarães -Diretora Financeira e de Relações com 
Investidores.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

Pela primeira vez diesel 
fica mais caro que gasolina
Redução do ICMS não cobriu preço subsidiado

O valor médio da 
gasolina nas últi-
mas três semanas 

caiu R$ 0,90 no país, inver-
tendo a tendência de alta 
que vinha se verificando 
desde o início do ano. Mas 
o diesel comum (S-500) re-
gistrou uma queda de R$ 
0,05 no preço médio após a 
redução do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), fazen-
do com que pela primeira 
vez, desde o início da série 
histórica da ANP, em 2004, 
o preço médio ficasse mais 
alto que o da gasolina.

A redução do ICMS afe-
tou menos o diesel porque 
os estados já adotavam sub-
sídios ao cobrar alíquotas 
menores para o produto, 

quando comparadas às de 
outros combustíveis.

O estado com menor 
valor médio do litro da 
gasolina comum, na últi-
ma semana é o Amapá, a 
R$ 5,54. Já o estado com 
maior valor médio é o 
Piauí, com R$ 7,25, segun-
do  dados que fazem parte 
do levantamento semanal 
feito pela Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis 
(ANP), publicado em sua 
página na internet.

O Ministério de Minas e 
Energia (MME) havia es-
timado que a redução do 
ICMS acarretaria em uma 
queda de R$ 0,13 em média 
(-1,7%) no custo do litro do 
combustível. Mas, segundo 

dados da própria ANP, o 
preço médio do diesel no 
Brasil, entre 3 e 9 de julho, 
foi de R$ 7,52. Há duas se-
manas, antes da implemen-
tação da medida, esse valor 
era de R$ 7,57.

O litro de gasolina mais 
barato encontrado pela 
agência, na semana entre 
3 e 9 de julho, foi de R$ 
5,22, no Amapá, na capital 
Macapá. O litro de gaso-
lina mais caro no período 
pesquisado foi de R$ 8,52, 
no Ceará, na cidade de 
Crateús.

No Estado de São Pau-
lo, o maior valor do litro de 
gasolina encontrado foi na 
cidade de Barueri, a 7,99. 
O preço mais baixo foi na 
cidade de Matão e na ca-

pital São Paulo, a R$ 5,38. 
No Rio de Janeiro, a ga-
solina mais cara é vendida 
nos municípios de Maricá 
e São Francisco de Itaba-
poana, a R$ 7,99. Já o litro 
mais barato é comerciali-
zado também em Maricá, a 
R$ 5,69. As discrepâncias 
mostram a importância de 
se pesquisar, pois os pre-
ços variam muito em uma 
mesma cidade.

No Distrito Federal, o 
preço mínimo da gasolina 
é de R$ 5,79. O máximo, é 
de R$ 6,59. Ambos são pra-
ticados na capital Brasília. 
Preços ainda menores ou 
maiores podem ser encon-
trados pelo país, em postos 
que não fizeram parte da 
pesquisa da ANP.

Setor de seguros cresceu 17,5% em maio 

Inflação: Mercado 
financeiro reduz previsão 
para 7,67% em 2022

Pela segunda semana 
seguida, o mercado 
financeiro reduz a 

expectativa de inflação para 
2022. De acordo com o Bo-
letim Focus, divulgado nes-
ta segunda-feira pelo Banco 
Central, o Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IP-
CA) deste ano deverá ficar 
em 7,67%. Há uma semana, 
esse percentual estava em 
7,96%; e há quatro sema-
nas, em 8,5%.

Segundo a Agência Bra-
sil, o Boletim Focus é uma 
publicação semanal que re-
úne a projeção de cerca de 
100 instituições do merca-
do para os principais indi-
cadores econômicos do pa-
ís. Para 2023, a expectativa 
de inflação subiu de 5,01% 
(previsão divulgada na se-
mana passada) para 5,09%. 
É a 14ª alta seguida.

Há quatro semanas o IP-
CA estava em 4,7%. Já para 
2024, a projeção de infla-
ção aumentou, passando 
de 3,25% para 3,3%. Para 
2025, a projeção inflacioná-
ria se mantém estável há 52 
semanas, em 3%.

Com relação ao Produto 
Interno Bruto (PIB), o Bole-
tim Focus desta semana au-
mentou de 1,51% (projeção 
divulgada na semana passa-
da) para 1,59% a previsão 
de crescimento. Há quatro 
semanas, o cálculo estava 
em 1,42%. O estimado para 
2023 ficou estável na compa-
ração com a semana passada, 
0,5%. Há quatro semanas, es-
tava em 0,55%.

Para 2024, a estimativa 
apresentada hoje é de 1,8%, 
ante o 1,81% projetado na 
semana anterior. Há qua-
tro semanas, o percentual 
de crescimento era de 2%. 

Para 2025, a previsão para o 
PIB se mantém estável em 
2% há 35 semanas.

O mercado financeiro 
manteve estável em 13,75% 
ao ano a estimativa para a 
taxa básica de juros, a Se-
lic, de 2022. Há quatro se-
manas, a previsão era de 
13,25% ao ano para o fe-
chamento do ano.

Também se manteve es-
tável a previsão da Selic para 
2023, na comparação com o 
número apresentado há uma 
semana, de 10,5% ao ano. Há 
quatro semanas, a previsão 
era de fechar 2023 com uma 
taxa de 10% ao ano.

Para 2024 a previsão é de 
uma Selic em 8% ao ano. 
Na semana passada estava 
previsto que a taxa fecharia 
em 7,75% ao ano, em 2023; 
e há quatro semanas o va-
lor era de 7,5% ao ano - o 
mesmo percentual previsto 
para 2025.

A estimativa para a cota-
ção do dólar ao final do ano 
apresentou alta na compa-
ração com a semana pas-
sada, passando de R$ 5,09 
para R$ 5,13. Há quatro 
semanas, a previsão era de 
que a moeda norte-ame-
ricana fecharia o ano com 
uma cotação de R$5,01. De 
acordo com o Focus, o dó-
lar fechará 2023 cotado a 
R$ 5,10 – o mesmo valor da 
semana anterior. Há quatro 
semanas, a expectativa era 
de que a moeda apresenta-
ria a cotação de R$ 5,05 ao 
final do próximo ano.

O boletim projeta, para 
2024, uma cotação de R$ 
5,06, ante aos R$ 5,07 pro-
jetados como cotação há 
uma semana; e aos R$ 5,03 
projetados há quatro sema-
nas para o final daquele ano.

A Superintendência 
de Seguros priva-
dos (Susep) acaba 

de divulgar o seu relatório 
Síntese Mensal, com dados 
do setor de seguros refe-
rentes ao mês de maio. O 
documento é produzido 
pela Susep com base nos 
dados encaminhados pelas 
empresas supervisionadas à 
Autarquia. 

“No mês de maio, a resi-
liência do setor de seguros 
continuou se mostrando 

presente. Isto indica que, 
cada vez mais, a população 
entende a importância do 
mercado de seguros”, afir-
ma o superintendente da 
Susep, Alexandre Camillo.

A afirmação do executivo 
se dá por conta do cresci-
mento de 17,5% registrado 
pelo setor. A arrecadação 
total nos cinco primeiros 
meses do ano foi de R$ 
137,93 bilhões. Destes, R$ 
121,30 bilhões correspon-
dem somente aos seguros. 

O destaque do mês de 
maio foi a linha de negócios 
riscos especiais patrimo-
niais, que apresentou um 
crescimento de 40,8% em 
relação ao ano passado. O 
seguro de vida é outro pro-
duto que permaneceu em 
evidência nos cinco primei-
ros meses do ano. O seg-
mento arrecadou R$ 10,59 
bilhões no período. O valor 
corresponde a um cresci-
mento de 18,4%. 

Assim como nos meses 

anteriores, os seguros au-
to e de danos continuaram 
em ascensão, com cresci-
mento de 29,3% e 24,2%, 
respectivamente. Além de-
les, os seguros das linhas 
rural, patrimoniais-outros 
e fiança locatícia também 
se destacaram. Cada um 
cresceu mais de 30% até 
maio.  Estes e outros des-
taques estão detalhados na 
Síntese Mensal de maio. A 
íntegra do relatório pode 
ser lida aqui.
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conhecimento inicial dos recebíveis. 2.7. Instrumentos financeiros derivativos: 
Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um 
contrato de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, mensurados ao seu 
valor justo. As variações no valor justo desses instrumentos financeiros derivativos 
são reconhecidas imediatamente na demonstração do resultado na rubrica “Resul-
tado financeiro” (Nota 25). Os derivativos oriundos de transações de financiamento 
são reconhecidos no resultado como atividade de financiamento do fluxo de caixa, 
assim como os derivativos oriundos dos negócios operacionais lançados nas ativi-
dades operacionais. 2.8. Contas a receber de clientes: As contas a receber de 
clientes 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”). 2.9. Depósitos judiciais: Existem situações em que a Cia. questiona a 
legitimidade de determinados passivos ou ações movidas contra si. Por conta des-
tes questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria Administração, 
os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracteri-
zação da liquidação do passivo. 2.10. Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo 
seu custo histórico, deduzido da depreciação acumulada. O custo histórico inclui os 
gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. Os custos subsequentes são 
incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, con-
forme 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 substituídas é baixado. Todos os outros reparos 
e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando 
incorridos. 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: Equipamentos: 5; Benfeitorias em bens flutuantes 
s/ edificações de terceiros: 2. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revi-
sados 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 de-
monstração do resultado. 2.11. Contas a pagar aos fornecedores: As 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 cir-
culantes 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, inicial-
mente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo cus-
to amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 2.12. Empréstimos e 
financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmen-
te, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequente-
mente, 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 financia-
mentos 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 es-
pecíficos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de 
um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período 
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 benefí-
cios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados 
com confiança. Demais custos de empréstimos e financiamentos são reconhecidos 
como despesa no período em que são incorridos. 2.13. 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 formaliza-
da (constructive obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável 
que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor 
puder ser estimado com segurança. As provisões não incluem as perdas operacio-
nais futuras. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é 
reconhecido como despesa financeira. Quando houver uma série de obrigações 
similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada 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 avaliações atuais de mercado do valor 
do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. 2.14. Mobilização de 
embarcações: Referem-se a custos incrementais incorridos pela Cia. para cumprir 
contratos, estes custos foram orçados e contemplados na formação do preço apre-
sentado no processo licitatório com o Cliente. Os custos incrementais do cumpri-
mento de um contrato são custos incorridos para colocar as embarcações da Cia. 
em locais adequados (mobilização de embarcações) 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 

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.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Nota 31.12.2021 31.12.2020 01.01.2020

(reapresen-
tado)

(reapresen-
tado) (não 
auditado)

Ativo  1.578.127  394.853  308.959
Circulante  291.509  78.322  81.982
Caixa e equivalentes de caixa 6  31.356  30.654  14.337
Aplicações financeiras de curto prazo 7  37.012 – –
Contas a receber 8  78.665  36.057  25.554
Tributos sobre o lucro e outros tributos 
a recuperar 11  23.861  5.510  2.456
Partes relacionadas 12  100.042  2.765  37.142
Despesas antecipadas  2.226  951  614
Valores a restituir 9  1.592  1.233  275
Mobilização de embarcações 13  14.924 – –
Outros ativos 10  1.831  1.152  1.604
Não circulante  1.286.618  316.531  226.977
Mobilização de embarcações 13  37.484 – –
Contas a receber 8  8.701  8.880  4.073
Partes relacionadas 12  336.970 – –
Ativo indenizatório 20  4.604  4.112  3.104
Tributos sobre o lucro e outros tributos 
a recuperar 11  7.954  1.836  819
I.R. e C.S. diferidos 26  65.987  1.356  1.356
Depósitos judiciais 20  460  428  79

 462.160  16.612  9.431
Imobilizado 14  19.743 – –
Direito de uso 15  804.715  299.919  217.546
Passivo e patrimônio líquido  1.578.127  394.853  308.959
Circulante  410.752  143.301  111.435
Empréstimos e financiamentos 16  137.860 – –
Fornecedores e outras contas a pagar 17  34.666  10.212  4.915
Salários e encargos trabalhistas 18  28.070  16.201  15.479
Impostos e contribuições a pagar 19  7.163  2.568  545
Instrumentos financeiros derivativos  3.186 – –
Passivo de arrendamento 15  194.342  102.867  75.174
Partes relacionadas 12  5.465  11.453  15.322
Não circulante  1.156.259  250.105  149.534
Empréstimos e financiamentos 16  434.707 – –
Passivo de arrendamento 15  712.088  241.097  142.372
Provisão para contingências 20  9.464  9.008  7.162
Total do passivo  1.567.011  393.406  260.969
Patrimônio líquido 21  11.116  1.447  47.990
Capital social  149.806  149.806  149.806
AFAC  35.064 – –
Prejuízos acumulados  (173.754)  (148.359)  (101.816)

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

Nota 31.12.2021 31.12.2020
(reapresen-

tado)
Receita líquida de serviços prestados 22  458.593  292.886
Custos dos serviços prestados 23  (430.949)  (240.610)

Lucro bruto  27.644  52.276
Despesas operacionais

Despesas gerais e administrativas 23  (30.998)  (27.041)
Outras receitas operacionais, líquidas 24  6.218  5.513

Lucro operacional  2.864  30.748
Receitas financeiras  7.452  3.655
Despesas financeiras  (37.295)  (17.611)
Resultado com derivativos  (1.831) –
Variação cambial, líquida  (61.216)  (60.750)

Resultado financeiro 25  (92.890)  (74.706)
Prejuízo antes do I.R. e da C.S.  (90.026)  (43.958)
I.R. e C.S. 26

Correntes –  (2.584)
Diferidos  64.631 –

Prejuízo do exercício  (25.395)  (46.542)
Prejuízo básico e diluído por ação–em R$  (0,1695)

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

31.12.2021 31.12.2020
(reapresentado)

Prejuízo do exercício  (25.395)  (46.542)
Outros resultados abrangentes
 Ajustes acumulados de conversão – –
Total do resultado abrangente do exercício  (25.395)  (46.542)

Capital 
social AFAC

Prejuízos 
acumulados Total

Em 1°/01/2020  149.806 –  (101.816)  47.989
Prejuízo do exercício – –  (46.542)  (46.542)
Em 31/12/2020 (reapresentado)  149.806 –  (148.358)  1.447
Em 1°/01/2021  149.806 –  (148.358)  1.447
AFAC –  35.064 –  35.064
Prejuízo do exercício – –  (25.395)  (25.395)
Em 31/12/2021  149.806  35.064  (173.753)  11.116

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

Nota 31.12.2021 31.12.2020
(reapre-
sentado)

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício  (25.395)  (46.542)
Ajustes do Prejuízo :
Depreciação e amortização 23  180.269  90.519
Despesa conforme contrado de compra e venda 20  (36)  838
Despesa com I.R. e C.S. 26  (64.631)  2.584
Resultado com derivativos  (1.831) –
Atualização de aplicação financeira 6 e 7  (1.576)  688
Juros, variações cambiais apropriados e outros  114.480  73.210

 201.280  121.298
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber 8  (42.429)  (15.310)
Tributos a recuperar 11  (24.470)  (4.070)
Despesas antecipadas  (1.275)  (337)
Depósitos judiciais 20  (32)  (349)
Valores a restituir 9  (359)  (958)
Mobilização de embarcações 13  (52.408) –
Outros ativos  (679)  452
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar 17  24.454  5.297
Salários e encargos trabalhistas 18  11.869  722
Impostos e contribuições a pagar 19  4.595  2.023
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades ope-
racionais  120.546  108.768
I.R. e C.S. pago –  (2.584)
Juros recebidos  232  (688)
Juros pagos  (4.674) –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais  116.105  105.496
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível 14  (19.842) –
Partes relacionadas–Empréstimos  (475.981)  (48.274)
Aplicações financeiras–aplicações 7  (142.868) –
Aplicações financeiras–resgate 7  107.199 –
Caixa gerado pelas atividades de investimento  (531.492)  (48.274)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos 16  557.058 –
Custos de transação de financiamento pagos 16  (2.940) –
Pagamento de arrendamento 15  (204.407)  (120.077)
Partes relac.–Recebimento de notas promissórias  299.485 332.909
Partes relac.–Pagamento de notas promissórias  (238.124)  (253.737)
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos  5.017 –
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de fi-
nanciamentos  416.089  (40.905)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa, líquido  702  16.317
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  30.654  14.337
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  31.356  30.654

Demonstrações dos fluxos de caixa (Em milhares de Reais)

Demonstrações do valor adicionado em 31/12/2021 e 2020  
(Em milhares de Reais)

2021 2020
Receitas
Prestação de serviços e afretamento  508.165  324.135
Outras receitas, líquidas  23.833  17.979

 531.998  342.114
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos serviços prestados  (121.131)  (58.783)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  (431)  2.213

 (121.562)  (56.570)
Valor adicionado (consumido) bruto  410.436  285.544
Depreciação, amortização e impairment  (180.269)  (90.519)
Valor adicionado (consumido) líquido pela entidade  230.167  195.025
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras e derivativos  7.452  3.655
Variação cambial ativa  34.481  3.334

 41.933  6.989
Valor adicionado total a distribuir  272.100  202.014
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos  (176.717)  (131.869)
Impostos, taxas e contribuições
 Federais correntes  (47.112)  (33.069)
 Federais diferidos  64.631 –
 Municipais  (2.829)  (1.401)
Juros, despesas bancárias, derivativos e outros  (39.126)  (17.611)
Aluguéis de imóveis, equipamentos e veículos  (646)  (524)
Variação cambial passiva  (95.697)  (64.084)
Lucro do exercício  25.396  46.544
Valor adicionado distribuído  (272.100)  (202.014)

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

1. Contexto operacional: A CBO Serviços Marítimos S.A. (“CSM”) foi constituída 
no ano de 2007. 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 ma-
rítimos 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; navegação 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 agenciamen-
to de empresas de navegação, nacionais ou estrangeiras, seja como quotista, acio-
nista ou outra modalidade. Adicionalmente a Cia. opera o contrato de logística inte-
grada que provê soluções com gestão e operacionalização de toda a cadeia de 
suprimentos para as unidades marítimas, integrando logística offshore, armazena-
mento onshore e transporte terrestre de cargas e suprimentos. No exercício de 2021 
ocorreu a transição de empresa LTDA para S.A. através de AGE. Com isso, o Ca-
pital Social em 31/12/2021 é de R$149.806, dividido em 149.806.074 ações de 
valor nominal de R$ 1,00. Em 31/12/2020 o capital era composto de R$149.806, 
dividido em 149.806.074 quotas de valor nominal de R$1,00 cada uma, assim 
distribuídas entre os sócios-quotistas (Nota 21). Conforme termo de autorização no 
525 da Agência Nacional de Transporte Aquaviários (“ANTAQ”) de 2/06/2009, a 
Cia. está autorizada a operar como empresa brasileira de navegação (“EBN”), na 
navegação de apoio marítimo. As fontes de receita da Cia. são, exclusivamente, 
oriundas da prestação de serviços, mediantes contratos firmados, substancialmen-
te, com um único cliente, a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”). A 
emissão dessas DFs foi autorizada pela Administração da Cia. em 20/04/2022. 1.1. 
Capital circulante líquido: Em dezembro de 2021, a Cia. apresentou capital cir-
culante líquido negativo de R$ 119.243 (em 31/12/2020, foi negativo em R$ 64.980), 
a Cia. teve uma geração de caixa operacional líquido no montante de R$ 116.105, 
demonstrando a capacidade em gerar caixa em suas operações. As entradas no 
fluxo caixa da Cia. decorrem, substancialmente, das receitas geradas pelos contra-
tos de longo prazo. 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. O Grupo CBO 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 direta-
mente ou indiretamente nas suas DFs. A atividade de apoio offshore por ser neces-
sária à atividade de produção de petróleo é classificada como um serviço essencial 
para a sociedade, conforme redação dada pelo Decreto Federal n° 10.292/2020–Art. 
1º, inciso XXVII e, portanto, as atividades operacionais da Cia. não foram interrom-
pidas. Os principais assuntos de monitoramento são (i) segurança e saúde; (ii) 
operações, (iii) financeira e (iv) contábil. Para cada uma dessas quatro esferas, a 
Cia. mantém esse monitoramento sobre as medidas e ações preventivas. 2. Resu-
mo das principais práticas contábeis: 2.1. Base de preparação e apresentação: 
As DFs foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, 
no caso de certos ativos financeiros e passivos financeiros (inclusive instrumentos 
derivativos), tem seu custo ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. A 
preparação de DFs requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exer-
cício de julgamento por parte da Administração da Cia. no processo de aplicação 
das políticas contábeis da Cia.. Aquelas áreas que requerem maior nível de julga-
mento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e esti-
mativas são significativas para as DFs, estão divulgadas na Nota 3. a. DFs.: As DFs 
foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil emitidas pelo CPC. Elas também estão em conformidade com 
as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting 
Standards (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(“IASB”). b. Demonstração do valor adicionado: A apresentação da Demonstra-
ção do Valor Adicionado (“DVA”), é requerida pela legislação societária brasileira e 
pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Cias. abertas. A DVA foi 
preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 
09–"Demonstração do Valor Adicionado". As IFRS não requerem a apresentação 
dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está 
apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demons-
trações contábeis. Moeda de apresentação e moeda funcional: As DFs do exer-
cício findo em 31/12/2021 e 2020 estão apresentadas em Real (“R$”), que é a 
moeda funcional e a moeda de apresentação. 2.2. Novas normas, revisões e 
interpretações: As seguintes normas alteradas e interpretações efetivas para os 
exercícios iniciados após 1º/01/2021 não tiveram impacto significativo nas DFs da 
Cia.: • Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 após 30/06/2021 (alteração 
ao CPC 06). • Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 
27). • Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15). • Classificação do 
Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26). • Divulgação 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 decor-
rentes de uma única transação (alterações ao CPC 32). 2.3. Caixa e equivalentes 
de caixa: Caixa e equivalentes 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. 2.4. Aplicações 
financeiras de curto prazo: As aplicações de curto prazo, possuem alta liquidez 
e são prontamente conversíveis em caixa. Estas aplicações são mantidas em fun-
dos 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. 2.5. Apresentação das informações por seg-
mentos: As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo 
consistente com o relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões 
operacionais. A Diretoria é responsável pela alocação de recursos, avaliação de 
desempenho dos segmentos operacionais e pelas decisões estratégicas do Grupo 
CBO. Os segmentos do Grupo CBO estão apresentados na Nota 28. 2.6. Ativos 
financeiros: 2.6.1. Classificação: A Cia. classifica seus ativos financeiros sob a 
seguinte categoria de mensuração: a. mensurados ao custo amortizado. A classi-
ficação depende do modelo de negócio da entidade para gestão dos ativos finan-
ceiros e os termos contratuais dos fluxos de caixa. 2.6.2. Reconhecimento e men-
suração: Compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na 
data de negociação, data na qual a Cia. se compromete 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 transfe-
rido 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. Subsequentemen-
te, 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 proprieda-
de. Os ativos financeiros mensurados a valor justo pelo meio do resultado são, 
subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os ganhos ou perdas decor-
rentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo 
por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em “Resul-
tado financeiro”, no período em que ocorrem. (a) 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. Quais-
quer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos 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. 2.6.3. Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passivos 
financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial 
quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção 
de liquidá-los em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simulta-
neamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser 
aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou 
falência da empresa ou da contraparte. 2.6.4. Impairment 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 havi-
do ou não um aumento significativo no risco de crédito. 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 re-

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 desempenho 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 con-
trato. Os ativos do contrato são amortizados linearmente a partir do início da ope-
ração da embarcação ao longo do período do contrato. 2.15. Arrendamento: A Cia. 
avalia se um contrato é ou contém um arrendamento baseado na definição de ar-
rendamento. Um contrato é ou contém um arrendamento 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 ar-
rendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente pelo valor pre-
sente 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 so-
mente quando há certeza razoável de que o arrendamento não será rescindido. 
2.16. I.R. e C.S.–correntes e diferidos: As despesas de I.R. e C.S. 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 líquido ou no re-
sultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio 
líquido ou no resultado abrangente. O encargo de I.R. e a C.S. correntes e diferidos 
é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente pro-
mulgadas, na data do balanço do país em que a entidade atua e gera o lucro tribu-
tável. A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Cia. nas 
apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a regula-
mentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provisões, 
quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades 
fiscais. O I.R. e a C.S. correntes são apresentados líquidos, por entidade contribuin-
te, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes 
antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório. O I.R. e a C.S. 
diferidos são reconhecidos 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 I.R. e a C.S. diferidos não são 
contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma 
operação que não seja uma combinação de negócios, a qual, na época da transa-
ção, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). O I.R. e 
a C.S. diferidos ativo são reconhecidos 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 tributos diferidos 
ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito 
legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos forma, impos-
tos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes países, em 
geral são apresentados em separado, e não pelo líquido. A Administração da Cia., 
entende que podem existir obrigações, relativas ao I.R. e de C.S. de exercícios 
anteriores (últimos cinco anos), uma vez que não é possível conseguir aceitação 
final e definitiva das declarações de I.R. e C.S. no Brasil. Adicionalmente, as leis 
fiscais em geral são, sob certos aspectos, vagas e suscetíveis de sofrerem modifi-
cações imprevistas em sua interpretação. Dessa forma, com base na opinião de 
seus assessores jurídicos, a Administração da Cia. é de opinião que todos os im-
postos têm sido pagos ou provisionados adequadamente e, em 31/12/2021, não 
tem conhecimento de ações de vulto formalizadas, ou não, contra a Cia. que impli-
cassem na constituição de provisão ou divulgação adicional para cobrir eventuais 
desembolsos futuros. 2.17. Benefícios a empregados: (a) Obrigações de apo-
sentadoria: A Cia. faz contribuições para planos de seguro de pensões públicas 
ou privadas de forma obrigatória, contratual ou voluntária, não tendo qualquer obri-
gação adicional de pagamento depois de que a contribuição é efetuada. As contri-
buições são reconhecidas 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 despe-
sa de participação nos resultados 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 hou-
ver uma prática anterior que tenha gerado uma obrigação não formalizada (cons-
tructive obligation). 2.18. Reconhecimento da receita: A receita compreende o 
valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de pro-
dutos e serviços em conformidade 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 impostos, das devoluções, bem como das eliminações 
das vendas entre empresas do Grupo CBO. (a) Receita de afretamento e serviços 
marítimos: A Cia. presta serviço de afretamento de embarcações, serviços marí-
timos 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, ge-
ralmente, 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 epóca do cumprimento das obrigações de  
desempenho, incluindo condições de pagamento significativas Reconhecimento da receita conforme CPC47

Afretamento 
de embarca-

ções

As receitas são aputadas ao longo do mês através de medição da 
disponibilidade diária das embarcações. A medição é validada pelo 
cliente e reconhecida no resultado. Os valores 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 realizado. O valor da prestação de 

serviços 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 medição da 
disponibilidade diária das embarcações. A medição é validada pelo 
cliente e reconhecida no resultado. Os valores 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 realizado. O valor da prestação de 

serviços é determinado com base nos valores estabelecidos nos contratos.

(b) Logística integrada

Obrigações de desempenho descritas no contrato de Logística Integrada
Forma de medição 

descrita no contrato

Natureza e a epóca do cum-
primento das obrigações 

de desempenho, incluindo 
condições de pagamento 

significativas
Reconhecimento da receita 

conforme CPC 47
Serviço de apoio terrestre para Unidades Marítimas - Infraestrutura Diária

Ao final de cada mês a 
medição é validada pelo 
cliente e reconhecida no 
resultado. Os valores 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 realizado. O valor 
da prestação de serviço é 

determinado com base nos 
valores estabelecidos nos 

contratos.

Serviço de apoio terrestre para Unidades Marítimas de exploração e produção 
- Contentores Diária
Serviço de apoio terrestre para Unidades Marítimas - Movimentação de cargas Tonelagem transportada
Serviço de apoio marítimo para Unidade Marítima - Infraestrutura Diária
Serviço de apoio marítimo para Unidade Marítima - Cargas Gerais Tonelagem transportada
Serviço de apoio marítimo para Unidade Marítima - Granéis Líquidos Tonelagem transportada
Serviço de apoio marítimo para Unidade Marítima - Granéis Sólidos Tonelagem

transportada
Serviço de apoio marítimo para Unidades Marítimas de exploração e produção 
- Prazo excedente de permanência de carga na retroárea Diária
Serviço de apoio marítimo para Unidade Marítima - Embarcação dedicada Diária



8  l Monitor MercantilFinanceiro Terça-feira, 12 de julho de 2022

CBO Serviços Marítimos S.A.
CNPJ: 08.795.463/0001-07

A Cia. reconhece a receita de serviços quando da transferência do controle dos bens e serviços. (c) Receita financeira: A 
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 perdas). 
2.19. Distribuição de dividendos: A distribuição de dividendos para os acionistas 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 líquido. 
Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em As-
sembleia Geral/Conselho de Administração. 3. Estimativas e julgamentos 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 reconhe-
cidas prospectivamente Com base em premissas, a Cia. faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas 
contábeis resultantes poderão diferir dos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco 
significativo, com probabilidade 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 15): A Cia. 
não tem condições de determinar 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 passivos 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 seme-
lhantes. 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 similares. 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 15): 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 arrendamento não será rescindido. (c) Provisões para contingências (Nota 20): No curso normal 
de suas operações, a Cia. está exposta ao risco de ser acionado judicialmente. As provisões para ações judiciais são estimadas 
pela Administração 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) I.R. e C.S. correntes e diferidos (Nota 26): A Cia. está sujeita ao imposto 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 dos tributos é incerta. A Cia. também reconhece provisões por conta de situações 
em que é provável que valores adicionais de impostos sejam devidos. Quando o resultado 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 determinado. (e) Perda de crédito esperada (Nota 8): A Cia. reconhece provisão para perdas de 
crédito esperadas em ativo financeiro mensurado ao custo amortizado, em recebível de arrendamentos dos quais devem ser 
aplicados os requisitos de redução ao valor recuperável. A Cia. mensura a provisão através da análise histórica nos últimos 
5 anos de cada cliente individualmente. (f) Provisão para faturamento (Nota 22): 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. 4. Explicação da adoção inicial às IFRS: Como relatado na nota explicativa 2.1(a), estas 
são as primeiras DFs da Cia. preparadas de acordo com as IFRS. As políticas contábeis estabelecidas na nota explicativa 
2 foram aplicadas na preparação das DFs para o ano encerrado em 31/12/2021, nas informações comparativas apresenta-
das nestas DFs para o ano encerrado em 31/12/2020 e na preparação do balanço patrimonial de abertura em IFRS para a 
posição financeira em 1º/01/2020 (data de transição da Cia.). Na preparação de sua demonstração de posição financeira de 
abertura em IFRS, a Cia. ajustou valores anteriormente apresentados em DFs preparadas de acordo com a prática contábil 
anteriormente adotadas. Uma explicação de como a transição da prática contábil anteriormente adotada para IFRS afetou a 
posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Cia. é apresentada nas tabelas seguintes e nas notas 
que acompanham as tabelas. a) Reconciliação do Patrimônio Líquido

01.01.2020 31.12.2020

Nota
CPC 
PME

Efeitos da 
transição 

para o IFRS IFRS CPC PME

Efeitos da 
transição 

para o IFRS IFRS
Ativo  91.413  217.546  308.959  94.934  299.919  394.853
Circulante  81.982 –  81.982  78.322 –  78.322
Caixa e equivalentes de caixa 6  14.337 –  14.337  30.654 –  30.654
Contas a receber 8  25.554 –  25.554  36.057 –  36.057
Tributos sobre o lucro e outros tributos a recu-
perar 11  2.456 –  2.456  5.510 –  5.510
Partes relacionadas 12  37.142 –  37.142  2.765 –  2.765
Despesas antecipadas  614 –  614  951 –  951
Valores a restituir 9  275 –  275  1.233 –  1.233
Outros ativos 10  1.604 –  1.604  1.152 –  1.152
Não circulante  9.431  217.546  226.977  16.612  299.919  316.531
Contas a receber 8  4.073 –  4.073  8.880 –  8.880
Ativo indenizatório 20  3.104 –  3.104  4.112 –  4.112
Tributos sobre o lucro e outros tributos a recu-
perar 11  819 –  819  1.836 –  1.836
I.R. e C.S. diferidos 26  1.356 –  1.356  1.356 –  1.356
Depósitos judiciais 20  79 –  79  428 –  428

 9.431 –  9.431  16.612 –  16.612
Direito de uso –  217.546  217.546 –  299.919  299.919
Passivo e patrimônio líquido  91.413  217.546  308.959  94.934  299.919  394.853
Circulante  36.261  75.174  111.435  40.434  102.867  143.301
Fornecedores e outras contas a pagar 17  4.915 –  4.915  10.212 –  10.212
Salários e encargos trabalhistas 18  15.479 –  15.479  16.201 –  16.201
Impostos e contribuições a pagar 19  545 –  545  2.568 –  2.568
Passivo de arrendamento 15 –  75.174  75.174 –  102.867  102.867
Partes relacionadas 12  15.322 –  15.322  11.453 –  11.453
Não circulante  7.162  142.372  149.534  9.008  241.097  250.105
Passivo de arrendamento 15 –  142.372  142.372 –  241.097  241.097
Provisão para contingências 20  7.162 –  7.162  9.008 –  9.008
Total do passivo  43.423  217.546  260.969  49.442  343.964  393.406
Patrimônio líquido 21  47.990 –  47.990  45.492  (44.045)  1.447
Capital social  149.806 –  149.806  149.806 –  149.806
Prejuízos acumulados (101.816) – (101.816)  (104.314)  (44.045)  (148.359)
b) Reconciliação da demonstração do resultado para o ano encerrado em 31/12/2020

31.12.2020

Nota
CPC 
PME

Efeitos da 
transição 

para o IFRS IFRS
Receita líquida de serviços prestados 22  292.886 –  292.886
Custos dos serviços prestados 23  (270.168)  29.558  (240.610)
Lucro bruto  22.718  29.558  52.276
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas 23  (27.041) –  (27.041)
Outras receitas operacionais, líquidas 24  5.513 –  5.513
Lucro operacional  1.190  29.558  30.748
Receitas financeiras  3.655 –  3.655
Despesas financeiras  (4.484)  (13.127)  (17.611)
Variação cambial, líquida  (274)  (60.476)  (60.750)
Resultado financeiro 25  (1.103)  (73.603)  (74.706)
Prejuízo antes do I.R. e da C.S.  87  (44.045)  (43.958)
I.R. e C.S. 26
Correntes (2.584) - (2.584)
Prejuízo do exercício  (2.497)  (44.045)  (46.542)
Ajustes materiais para as demonstrações de fluxo de caixa para 2020: Os 
fluxos de caixa do exercício findo em 31/12/2020 e 31/12/2021, tanto para o Grupo 
e da Cia., foram preparados de acordo com o pronunciamento CPC 03 (R2) o qual 
é consistente com os requerimentos do IAS 7. Consequentemente, não existem 
diferenças materiais entre a demonstração de fluxo de caixa apresentado sob as 
IFRS e a demonstração de fluxos de caixa apresentada sob as práticas contábeis
adotadas no Brasil. 31.12.2020

FLUXOS DE CAIXA DAS Nota
CPC 
PME

Efeitos da 
transição 

para o IFRS IFRS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício  (2.498)  (44.044)  (46.542)
Ajustes do Prejuízo :
Depreciação e amortização 23 –  90.519  90.519
Despesa conforme contrado de compra 
e venda 20  838 –  838
Despesa com I.R. e C.S. 26  2.584 –  2.584
Atualização de aplicação financeira 6 e 7  690  (2)  688
Juros, variações cambiais apropriados 
e outros  (391)  73.601  73.210

 1.223  120.075  121.298
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber 8  (15.310) –  (15.310)
Tributos a recuperar 11  (4.070) –  (4.070)
Despesas antecipadas  (337) –  (337)
Depósitos judiciais 20  (349) –  (349)
Valores a restituir 9  (958) –  (958)
Outros ativos  452 –  452
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar 17  5.297 –  5.297
Salários e encargos trabalhistas 18  722 –  722
Impostos e contribuições a pagar 19  2.023 –  2.023
Caixa gerado pelas (aplicado nas) ativi-
dades operacionais  (11.307)  120.075  108.768
I.R. e C.S. pago  (2.584) –  (2.584)
Juros recebidos  114  (802)  (688)
Juros pagos  (804)  804 –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais  (14.581)  120.077  105.496
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
DE INVESTIMENTO
Partes relacionadas–Empréstimos  (48.274) –  (48.274)
Caixa gerado pelas atividades de 
investimento  (48.274) –  (48.274)
FLUXOS DE CAIXA DAS 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Pagamento de arrendamento 15 –  (120.077)  (120.077)
Partes relacionadas–Recebimento de 
notas promissórias 332.909 – 332.909
Partes relacionadas–Pagamento de no-
tas promissórias

 
(253.737) –  (253.737)

Caixa gerado pelas (aplicado nas) ativi-
dades de financiamentos  79.172  (120.077)  (40.905)
Aumento no caixa e equivalentes de 
caixa, líquido  16.317  0  16.317
Caixa e equivalentes de caixa no início 
do exercício  14.337 –  14.337
Caixa e equivalentes de caixa no final 
do exercício  30.654 –  30.654
5. Gestão de risco financeiro: 5.1. 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 financeiros e busca minimizar 
potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro, assim usa instrumentos 
financeiros derivativos para proteger certas exposições a risco. A gestão de risco é 
realizada pela tesouraria, 2º as políticas aprovadas pelo Conselho de Administra-
ção. A tesouraria identifica, avalia e protege contra eventuais riscos financeiros. O 
Conselho de Administração avalia e aprova todas as operações que geram obriga-
ções da Cia., incluindo os planos de proteção por meio de swap, acima do limite de 
materialidade estipulado em R$ 500. (a) Risco de mercado: 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 instru-
mentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado 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 longo prazo, 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 longo prazo. 
A Cia. tem por política manter os seus contratos com taxas pré-fixadas, conforme 
apresentado na Nota 16, para mitigar o risco de oscilações relevantes impactarem 
seus resultados. Risco cambial dos ativos e passivos financeiros: 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 31/12/2022 em R$5,50 (2021 -R$ 5,01), 
conforme edição do Relatório de Mercado Focus do Banco Central do Brasil de 
18/02/2022 e 29/01/2021, respectivamente, para testar a sensibilidade do balanço 
e do resultado às variações do Dólar. O teste consiste em um cenário de stress 
do câmbio citado anteriormente do Dólar frente ao Real em 25% (possível) e 50% 
(remoto). Os resultados são apresentados abaixo:

Posição em 31/12/2021
Ativos Passivos R$

financeiras 
em Dólar 

convertidos 
para R$

financeiros 
em Dólar 

convertidos 
para R$

Expo-
sição 

líquida Provável
Possível ∆ 

25%
Remoto ∆ 

50%
5,50 6,88 8,25

Cia.  411.781  (3.750.663) (3.338.882)  (3.387.751)  (2.708.231) (2.258.501)
Efeito no resultado e no patrimônio líquido  (48.869)  630.651  1.080.381
Cotação em 31/12/2021  R$ 5,58

Posição em 31/12/2020
Ativos Passivos R$

financeiras em 
Dólar converti-

dos para R$

financeiros em 
Dólar converti-

dos para R$

Expo-
sição 

líquida Provável
Possível ∆ 

25%
Remoto ∆ 

50%
5,01 6,26 7,52

Cia. –  (343.964)  (343.964) (356.782)  (285.540)  (237.697)
Efeito no resultado e no patrimônio líquido  (12.818)  58.424  106.267
Cotação em 31/12/2020  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:

Em milhares de reais Consolidado Exposto ao Câmbio
2021 2020

Ativo circulante
Partes relacionadas 74.811 –

Ativo não circulante
Partes relacionadas 336.970 –

411.781 –
Em milhares de Reais Consolidado Exposto ao Câmbio

2021 2020
Passivo circulante

Empréstimos e financiamentos 137.860 –
Passivo de arrendamento 194.342 102.867
Instrumentos financeiros derivativos 3.186 –

Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 434.707 –
Passivo de arrendamento 703.718 241.097

3.750.663 343.964
(b) Risco de crédito: O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco 
de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, fluxos de caixas contratuais de-
correntes de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado (contas a receber), 
instrumentos derivativos 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 simplifi-
cada das perdas de crédito esperadas para seus recebíveis. (Nota 8) 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. concentrarem-se substancialmente em um principal cliente, o risco de inadim-
plência 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 finan-
ceiras de primeira linha.

2021 2020
brA-3  542  3
brA-1  67.826  30.650

 68.368  30.654
(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 as-
segurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. 
A tesouraria investe o excesso de caixa em contas bancárias com incidência de 
juros, depósitos a prazo, depósitos de curto prazo e TVM, escolhendo instrumentos 
com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficien-
te 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 remanes-
cente 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.

Menos 
de 

um ano

Entre 
um e 

dois anos

Entre 
dois e 

seis anos Total
Em 31/12/2021
Empréstimos e financiamentos  159.995  224.482  223.608  608.085
Fornecedores  34.666 – –  34.666
Instrumentos financeiros derivativos  3.186 – – –
Partes relacionadas  5.465 – – –

 203.312  224.482  223.608  642.751
5.2. 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 estrutura 
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 Administração mitiga os riscos de liquidar suas obrigações de 
empréstimos de longo prazo por meio do fluxo de caixa gerado pelas operações 
de apoio marítimo, que mantém periodização de realização semelhante aos venci-
mentos 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 proje-
ções de entrada e saída de caixa. 5.3. 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.
6. Instrumentos financeiros por categoria 2021 2020
Ativos
Custo amortizado

Caixa e equivalente de caixa  31.356  30.654
Aplicações financeiras de curto prazo  37.012 –
Contas a receber  87.366  44.937
Partes relacionadas  437.012  2.765
Depósitos judiciais  460  428
Ativo indenizatório  4.604  4.112
Valores a restituir (*)  1.592  1.233
Outros ativos (**)  1.831  1.152

 601.233  85.281
Passivos
Custo amortizado

Fornecedores e outras contas a pagar  34.666  10.212
Partes relacionadas  5.465  11.453
Empréstimos e financiamentos  572.567 –

Valor justo
Instrumentos financeiros derivativos  3.186 –

 612.698  21.665
(*) Os valores a restituir referem-se a reembolsos de despesas previstas em con-
tratos firmados com a Petrobras. (**) Compostos, basicamente, por sinistros recla-
mados. A Administração entende que os instrumentos financeiros apresentados no 
quadro estão próximos de seus valores justos em decorrência do reduzido prazo 
médio de recebimento e pagamento da Cia..
7. Caixa e equivalentes de caixa 2021 2020
Caixa e banco (i)  1.094  274
Aplicações financeiras classificadas como caixa e equivalente 
de caixa (i)  30.262  30.380

 31.356  30.654
(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:

2021 2020
Rendimentos líquidos de aplicações financeiras classificadas 
como caixa e equivalentes de caixa  232  (688)
8. Aplicações financeiras de curto prazo:  2021: Aplicações financeiras de curto 
prazo (i):  37.012; Total: 37.012. (i) As aplicações de curto prazo, possuem alta 
liquidez e são prontamente conversíveis em caixa. Estas aplicações são mantidas 
fundos cambiais com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto 
prazo e, não, para investimento ou outros propósitos. Movimentação de Aplica-
ções financeiras de curto prazo: Saldo em 31/12/2020: –; Aplicações:  142.868; 
Resgate:  (107.199); Rendimento:  1.343; Saldo em 31/12/2021; Total: 37.012. 

9. Contas a receber 2021 2020
Contas a receber  87.366  44.937

 87.366  44.937
Ativo circulante  78.665  36.057
Ativo não circulante  8.701  8.880
Em 31/12/2021 a totalidade do saldo apresentado no ativo circulante, referem-se 
a valores ainda a vencer e no ativo não circulante referem-se à retenção con-
tratual que será recebido ao término do contrato. A Cia. avaliou e verificou que 
não houve aumento significativo de risco de crédito esperado de seu principal 
cliente, Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, desde o reconhecimento inicial. 
Conforme mencionado anteriormente, a Cia. utiliza a abordagem simplificada, 
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 16 (c)).
10. Valores a restituir 2021 2020
Valores a restituir (*)  1.592  1.233
(*) Os valores a restituir referem-se a reembolsos de despesas previstas em 
contratos firmados com a Petrobras.
11. Outros ativos 2021 2020
Adiantamentos à fornecedores diversos  1.299  358
Sinistros reclamados  6  7
Previdência privada  525  787

 1.830  1.152
12. Tributos sobre o lucro e outros tributos a recuperar 2021 2020
Impostos de Renda Pessoa Juridica–IRPJ  303  345
C.S. sobre o Lucro Líquido–CSLL  4.655  647
Impostos de Renda Retido na Fonte–IRRF  22.132  3.352
Instituto Nacional do Seguro Social–INSS  3.175  2.492
Programa de Integração Social–PIS  255  143
Contribuição para Financiamento da Seguridade social–COFINS  1.295  367

 31.815  7.346
Ativo circulante  23.861  5.510
Ativo não circulante  7.954  1.836
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$ 4.961 (2020 – R$ 2.350) e referem-se 
a salários e encargos trabalhistas.
b) Saldo 2021 2020
Ativo Circulante
Notas promissórias a receber (*)

Companhia Brasileira de Offshore  15.073  2.715
CBO Holding S.A.  2.002  50

Adiantamento de afretamento
 CBO Endeavour AS  8.156 –
Empréstimos para empresas na Noruega (**)

NW2 AS  82.332 –
NW3 AS  52.729 –
NW1 AS  75.344 –
NW6 AS  97.395 –
NW7 AS  103.982 –

 437.012  2.765
Ativo circulante  100.043  2.765
Ativo não Circulante  336.970 –
Passivo
Notas promissórias a pagar (*)

Companhia Brasileira de Offshore –  11.208
Aliança Indústria Naval e Empresa de Navegação  5.306  245
Finarge Apoio Marítimo  159 –

 5.465  11.453
Passivo circulante  5.465  11.453
(*) As notas promissórias referem-se a mútuos e possuem prazo de 180 dias e 
correção pela taxa SELIC. (**) Empréstimos concedidos a partes relacionadas na 
Noruega para a aquisição de novas embarcações.
c) Transações no resultado do exercício 2021 2020
Receitas financeiras  4.160  844
Despesas Financeiras  (26.250)  (58)

 (22.090)  786
14. Mobilização de embarcações 2021

Adições do Período (i) Amortizações (ii) Líquido
Mobilização de embarcações 61.966 (9.558) 52.408

61.966 (9.558) 52.408
Circulante 14.924
Não circulante 37.484
(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. Imobilizado
Equipa-
mentos

Imobiliza-
ções em 

andamen-
to (i)

Benfeitorias em 
bens flutuantes/
edificações de 

terceiros Total
 Valor contábil em 1°/01/2020 – – – –
Aquisições  247  18.923  672  19.842
Depreciação  (34) –  (65)  (99)
Em 31/12/2021  213  18.923  607  19.743
 Custo  247  18.923  672  19.842
 Depreciação acumulada  (34) –  (65)  (99)
 Valor contábil em 31/12/2021  213  18.923  607  19.743
Taxa média ponderada de 
depreciação anual 18% 53%
(i) Refere-se substancialmente a adequação contratual nas embarcações de ter-
ceiros para operação.
16. Arrendamentos: (a) Direito de uso–Arrendamento 2021 2020
Saldos Líquidos do início do exercício  299.919 –
Adições  684.966  390.438
Depreciação  (180.169)  (90.519)
Saldos líquidos do final do exercício  804.715  299.919
(b) Arrendamento a pagar 2021 2020
Saldos líquidos no início do exercício  343.964 –
Adições por novos contratos  684.966  390.438
Pagamentos  (204.407)  (120.077)
Variação Cambial  55.378  60.476
Juros Apropriados  26.529  13.126
Saldos líquidos no final do exercício  906.430  343.964
Parcela do Passivo Circulante  194.342  102.867
Parcela do Passivo Não Circulante  712.088  241.097
17. Empréstimos e financiamentos: (a) Reconciliação da dívida líquida

2021 2020
Empréstimos de curto prazo  137.860 –
Empréstimos de longo prazo  434.707 –
 Total da dívida  572.567 –
 Caixa e equivalentes de caixa  (31.356)  (30.654)
 Aplicações financeiras de curto prazo  (37.012) –
Dívida líquida  504.199  (30.654)
(b) Movimentação de empréstimos e financiamentos
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CBO Serviços Marítimos S.A.
CNPJ: 08.795.463/0001-07

Instituições finan-
ceiras

Ga-
ran-
tia

Moe-
da

Encargos finan-
ceiros

Vigência

31.12.2020
Capta-

ção

Amor-
tiza-
ção 

princi-
pal

Amor-
tização 
juros

Encar-
gos 

finan-
ceiros

Ajuste 
acumu-
lado de 
conver-

são 31.12.2021
Curto 
Prazo

Longo 
PrazoInício

Vencimen-
to

Santander – 277.616 –  (3.063)  3.608  9.780  287.942  68.611 219.331
CSM–Aquisição embar-
cações (i) USD

4,85% a.a. em 
USD 22/07/2021 22/07/2025 – 123.840 –  (2.596)  2.726  10.092  134.063  18.733 115.330

CSM–Aquisição embar-
cações (i) USD

4,35% a.a. em 
USD 16/08/2021 17/04/2023 –  31.656 –  (467)  517  1.827  33.533  16.791  16.742

CSM–Aquisição embar-
cações (i) USD

4,75% a.a. em 
USD 03/12/2021 03/12/2024 – 122.120 – –  365  (2.139)  120.346  33.087  87.259

Votorantim –  50.000 –  (467)  550  4.201  54.284  18.150  36.134
CSM–Aquisição embar-
cações (i) USD 4,5% a.a. em USD 06/08/2021 06/08/2024 –  50.000 –  (467)  550  4.201  54.284  18.150  36.134
BTG Pactual – 229.442 –  (1.144)  1.390  3.223  232.911  53.669 179.243
CSM–Debêntures (ii) USD 4,5% a.a. em USD 27/09/2021 27/09/2024 –  62.200 –  (665)  665  1.873  64.073  18.705  45.327
CSM–Debêntures–Aqui-
sição embarcações (ii) USD 4,5% a.a. em USD 27/09/2021 27/09/2024 –  44.800 –  (479)  479  1.350  46.150  13.545  32.647
CSM–NP–Aquisição de 
embarcações (a) BRL

3,96%+CDI a.a. 
em BRL 27/12/2021 27/05/2025 106.069 – –  213 –  106.282  18.555  87.728

CSM–NP (a) BRL
3,96%+CDI a.a. 

em BRL 27/12/2021 27/05/2025 –  16.373 – –  33 –  16.406  2.864  13.542
TOTAL – 557.058 –  (4.674)  5.548  17.204  575.137  140.430  434.707
Custos de transação de empréstimos e financiamentos (b)  (2.570)
Passivo circulante –  137.860
Passivo não circulante –  434.707
(a) Os montantes referentes ao contrato possuem SWAP contratado para garantir 
a liquidação em USD. (b) Custos de transação estão sendo apresentados líquidos 
dos empréstimos e financiamentos para fins de divulgação. USD – Dólares Norte-
-americanos; BRL–Reais. a. Primeira emissão de debêntures: Em 27/09/2021, 
a Cia., por meio de sua controlada indireta CSM Serviços Marítimos S.A., realizou 
a primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
quirografária a ser convolada em espécie com garantia real, com garantia fidejus-
sória adicional, em séria única, para distribuição pública com esforços restritos. 
Foram emitidas 107.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$1, totalizando 
o valor de R$107.000 na data de emissão, em conformidade com a instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476 de 16/01/2009. As debêntures 
terão prazo de vigência de 36 meses (trinta e seis meses) após a data de emissão, 
vencendo-se, portanto, em 27/09/2024. Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado, 
incidirão juros remuneratórios prefixados equivalentes a 4,5% ao ano, base 252 
Dias Úteis (“Remuneração”), incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado 
das Debêntures desde a Data da 1ª Integralização das Debêntures ou da Data de 
Pagamento da Remuneração imediatamente anterior. b. Garantias: As garantias 
envolvidas nos empréstimos e financiamentos da Cia. são como se seguem: (i) Ces-
são de Recebíveis e Fiança Corporativa; (ii) Cessão fiduciária, recebíveis e Fiança 
Corporativa. c. 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
Até doze meses  137.860
De doze meses até vinte e quatro meses  210.392
De vinte e quatro meses até setenta e dois meses  224.315

 572.567
18. Fornecedores e outras contas a pagar 2021 2020
Fornecedores de materiais e serviços  24.995  8.254
Outras contas a pagar  9.612  1.910
Seguros a pagar  59  48

 34.666  10.212
19. Salários e encargos sociais 2021 2020
FGTS/INSS  10.849  6.619
Férias  8.947  4.485
Provisão para bônus e outros  8.274  5.097

 28.070  16.201
20. Impostos e contribuições a pagar 2021 2020
Instituto Nacional da Seguridade Social–INSS  36 –
I.R. Retido na Fonte–IRRF  4.737  2.342
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza–ISSQN  2.057  226
Contribuições Sociais Retidas na Fonte–CSRF  333 –

 7.163  2.568
21. Ativo indenizatório, depósitos judiciais e provisões para contingências: 
Em 31/12/2021, a Cia. apresentava as seguintes provisões para contingências e 
os correspondentes depósitos judiciais:

Depósitos judiciais Provisão para contingências
2021 2020 2021 2020

Natureza dos processos
 Trabalhistas  460  428  9.464  9.008

 460  428  9.464  9.008
A movimentação das provisões para contingências é como se segue:

Trabalhistas Total
Saldo em 31/12/2019  7.162  7.162
Provisões  1.846  1.846
Saldo em 31/12/2020  9.008  9.008
Provisões  456  456
Saldo em 31/12/2021  9.464  9.464
As provisões constituídas em 31/12/2021 eram compostas por: O montante de recla-
mações trabalhistas é composto por 7 ações que totalizam R $ 9.008, principalmente 
devido a: i) Indenização por descumprimento de acordo coletivo, reconhecimento 
de acidente de trabalho, adicional de periculosidade e horas extras no montante de 
R$ 8.699; e ii) 4 outros processos no valor de R$ 309. O movimento do período foi 
reconhecido em função da atualização monetária. Perdas possíveis: A Cia. tem 
ações de natureza tributária e trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados 
pela Administração como possíveis, com base na avaliação de seus consultores 
jurídicos, no montante de R$ 65.969 (2020 – R$ 14.097) e são compostos por R$ 
50.275 referentes a ações tributárias, R$ 15.694 de ações trabalhistas e, por tanto, 
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, nenhuma provi-
são é requerida para fazer face a esses processos. 21.1. Ativo indenizatório: No 
contrato de Compra e Venda de Ações Ordinárias celebrado entre Grupo CBO e 
o Grupo Fischer para aquisição da CBO, CSM e Aliança, foram listadas todas as 
ações judiciais e administrativas em andamento das referidas empresas, tendo o 
Grupo Fischer assumido a obrigação de indenizar e manter seus administradores 
e empregados indenes e isentos por toda e qualquer perda efetiva e comprovada-
mente incorrida e sofrida por ações listadas, sem limitação de valores. O contrato 
estabelece ainda uma indenização à Cia. caso seja verificada qualquer contingência 
ou passivo, de qualquer natureza, referentes a atos, fatos ou omissões ocorridas até 
23/12/2013, e não revelados na data da aquisição até o limite de R$ 50.000 corrigido 
pelo CDI acumulado. Em 23/12/2019, foi realizado termo de acordo entre as partes 
no qual foi validado o valor de passivo oculto de R$ 6.773, que foi deduzido do saldo 
limite, restando o saldo de R$ 82.215 (o limite acima mencionado de R$ 50.000 
atualizado de 23/12/2013 a 23/12/2019 com base no CDI acumulado menos valor 
de R$ 6.773 pago pelo Grupo Fischer nesta data) que continuará sendo corrigido 
pelo CDI até que termine todos os processos pendentes ou que o saldo do limite seja 
consumido. Em 31/12/2021, o limite de R$ 82.215 foi ajustado baseado na taxa de 
CDI acumulada para R$ 88.279 (31/12/2020–R$ 84.563). O valor apresentado na 
rubrica "Ativo indenizatório" refere-se ao valor que será ressarcido ao Grupo CBO 
caso as perdas provisionadas sejam materializadas e pagas pelo Grupo CBO. Em 
31/12/2021, o montante de ativo indenizatório é de R$ 4.604 (2020 – R$ 4.112). 
22. Patrimônio líquido: (a) Capital social: Durante o exercício de 2021 ocorreu 
a transição de empresa LTDA para S.A. através de AGE, com isso Capital Social 
em 31/12/2021 é de R$149.806, dividido em 149.806.074 ações de valor nominal 
de R$ 1,00. Em 31/12/2020 o capital era composto de R$149.806, dividido em 

149.806.074 quotas de valor nominal de R$1,00 cada uma, assim distribuídas entre 
os sócios-quotistas. A Cia. em 31/12/2021, possui um adiantamento para futuro 
aumento de capital no montante de R$ 35.064, a ser integralizado em abril de 2022.

SÓCIOS (2021)

QUANTI-
DADE DE 
AÇÕES

VALOR DAS 
AÇÕES EM R$

PERCEN-
TUAL DE 

PARTICIPA-
ÇÃO

Companhia Brasileira de Offshore 149.805.761  149.805.761,00 99,9998%
Aliança S/A–Indústria Naval e 
Empresa de Navegação 313  313,00 0,0002%
Total 149.806.074  149.806.074,00 100,0000%

SÓCIOS-QUOTISTAS (2020)

QUANTI-
DADE DE 
QUOTAS

VALOR DAS 
QUOTAS EM 

R$

PERCEN-
TUAL DE 

PARTICIPA-
ÇÃO

Companhia Brasileira de Offshore 149.805.761  149.805.761,00 99,9998%
Aliança S/A–Indústria Naval e 
Empresa de Navegação 313  313,00 0,0002%
Total 149.806.074  149.806.074,00 100,0000%
(b) 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 corresponden-
te 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 aten-
didas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral. 
(c) Prejuízo básico e diluído por ação: O cálculo do prejuízo por ação é feito por 
meio da divisão do resultado líquido do período pela quantidade média ponderada 
de ações em circulação. 2021: Prejuízo do exercício: (25.395); Média ponderada 
de ações utilizada na apuração do lucro liquido básico e diluído por ação–lotes de 
mil: 149.806; Prejuízo básico e diluído por ação (R$):  (0,1695). 
23. Receita líquida de serviços prestados 2021 2020
Receita de serviços
Afretamento  266.514  216.662
Prestação de serviços  162.280  107.473
Logística integrada  79.371 –
Impostos, contribuições e deduções sobre vendas
Afretamento  (24.653)  (20.041)
Prestação de serviços  (17.577)  (11.208)
Logística integrada  (7.342) –
Receita líquida de serviços prestados  458.593  292.886
A receita de serviços prestados da Cia. é substancialmente com um único cliente 
(Petrobras).
24. Despesas por natureza 2021 2020
Salários e encargos  (132.818)  (99.431)
Depreciação e amortização  (180.269)  (90.519)
Despesas com Mobilização de embarcações  (9.558) –
Crédito de Pis/Cofins  14.226  10.947
Gratificações  (24.285)  (17.464)
Benefícios  (19.614)  (14.974)
Serviços contratados  (48.408)  (26.728)
Insumos para prestação de serviços  (36.144)  (16.237)
Manutenção e reparo de embarcações  (14.418)  (6.440)
Apropriação de seguro  (7.487)  (4.479)
Rancho  (6.296)  (6.544)
Viagens e estadias  (7.524)  (3.938)
Aluguéis de imóveis, equipamentos e veículos  (646)  (524)
Outros  (7.775)  (5.210)
Estrutura compartilhada de rateio do Grupo CBO  19.069  13.890

 (461.947)  (267.651)
Despesas gerais e administrativas  (30.998)  (27.041)
Custos dos serviços prestados  (430.949)  (240.610)
25. Outras receitas operacionais, líquidas 2021 2020
Receita de aluguel  5.750  5.314
Créditos tributários  3.616  852
Recuperação de seguros  322  895
Despesas com questões judiciais  (3.007)  (1.378)
Outros  (463)  (170)

 6.218  5.513
26. Resultado financeiro 2021 2020
Receitas financeiras

Juros com partes relacionadas–Notas promissórias  4.160  844
Rendimentos de aplicações financeiras  2.123  2.381
Atualização monetária  1.168  430

 7.452  3.655
Despesas financeiras

Juros sobre financiamentos  (5.548) –
Comissões e corretagens  (515)  (275)
Juros de arrendamento  (724) –
Juros com partes relacionadas–Arrendamento  (25.805)  (13.126)
Juros com partes relacionadas–Notas promissórias  (445)  (58)
Resultado com aplicações financeiras  (548)  (3.069)
Resultado com instrumentos derivativos  (1.831) –
Encargos sobre operações financeiras  (3.709)  (1.082)

 (39.126)  (17.611)
Variações cambiais, líquidas

Variação cambial ativa  34.481  3.334
Variação cambial passiva  (95.697)  (64.084)

 (61.216)  (60.750)
Resultado financeiro  (92.890)  (74.706)
27. I.R. e C.S.: 27.1. Reconciliação do I.R. e C.S. 2021 2020
Prejuízo antes do I.R. e C.S. (90.026)  (43.958)
I.R. e C.S. nas alíquotas nominais (34%)  30.609  14.946
Despesas não dedutíveis  (7.083)  (15.180)

Utilização de prejuízo fiscal e base negativa
anteriormente não reconhecidos –  1.189
Constituição de tributos diferidos ativos/(passivos) líquidos  64.631 –
Diferenças temporárias na apuração do imposto corrente (23.526) –
Outros –  186
Tributos diferidos não constituídos –  (3.724)
Alíquota efetiva (72%) 6%
Despesa com I.R. e C.S.  64.631  (2.584)
Correntes –  (2.584)
Diferidos  64.631 –
27.2. I.R. e C.S. diferidos: O I.R. e a C.S. diferidos são calculados sobre os prejuízos 
fiscais do I.R., a base negativa de C.S. e as 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, são de 25% para o I.R. e de 9% para a C.S.. O I.R. e a C.S. diferidos ativo 
são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável fu-
turo 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  36.181  33.964
Base negativa de C.S.  8.309  12.385
Diferenças temporárias:
Variação cambial  20.181  895
Provisões  234  846
Derivativos não realizados  1.083
Tributos diferidos não constituidos –  (46.734)

 65.987  1.356
Ativo diferido  65.987  1.356
Os tributos diferidos não constituídos referem-se a estoque de prejuízos fiscais. 
Montante constituído de Ativo Diferido Baseado na estimativa de geração de 
lucros tributáveis futuros: Os créditos fiscais diferidos ativos foram reconheci-
dos 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 Total
Expectativa de Realização R$ 7.235 35.472 1.782 44.489
28. 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.; e • contribuição espo-
rádica–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 “pecúlio 
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 mencio-
nados acima foi de R$ 318 (2020–R$ 407). 29. Informações por segmentos: A 
Administração determinou os segmentos operacionais com base na informação 
revisada pelo comitê diretivo estratégico com o objetivo de alocar os recursos e a 
avaliação de desempenho entre os segmentos. O Conselho de Administração iden-
tificou a Diretoria da Cia. como principal tomador de decisões. A Diretoria considera 
o negócio da perspectiva de produto/serviço. Geograficamente, a Administração 
considera o desempenho principalmente no Brasil, porém, juntamente com o Con-
selho de Administração, elabora planos e toma decisões com base em informações 
financeiras denominadas em dólares norte-americanos. Na perspectiva de produto/
serviço, a Administração considera as atividades operacionais de apoio marítimo 
e logística integrada. Todas as atividades da Cia. estão no Brasil. Em 31/12/2021, 
o faturamento bruto de R$ 508.165 (2020–R$ 324.135) é substancialmente de um 
único cliente (Petrobras). Essas receitas são atribuíveis para o segmento de apoio 
marítimo e logística integrada. O principal cliente tem a classificação de risco de 
crédito A-1. A Administração da Cia. avalia o desempenho por segmento com base 
no lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Lajida) ou earnings 
before interest, taxes, depreciation and amortization (Ebitda). A Cia. contabiliza as 
operações intersegmentos como se as operações fossem realizadas com terceiros, 
ou seja, pelos preços correntes de mercado.
a. Resultado por segmento 2021

Apoio Marítimo Logística integrada Total
Receita líquida  386.564  72.029  458.593
Resultado operacional  (19.930)  22.794  2.864
Receitas financeiras  7.452 –  7.452
Despesas financeiras  (37.295) –  (37.295)
Resultado com derivativos  (1.831) –  (1.831)
Variações cambiais, líquidas  (61.216) –  (61.216)
IR/CS correntes e diferidos – – –
Resultado do exercício  (48.189)  22.794  (25.395)
Outras informações –
Depreciação e amortização  (180.269) –  (180.269)

2020
Apoio Marítimo Total

Receita líquida  292.886  292.886
Resultado operacional  30.748  30.748
Receitas financeiras  3.655  3.655
Despesas financeiras  (17.611)  (17.611)
Resultado com derivativos – –
Variações cambiais, líquidas  (60.750)  (60.750)
IR/CS correntes e diferidos  (2.584)  (2.584)
Resultado do exercício  (46.542)  (46.542)
Outras informações –
Depreciação e amortização  (90.519)  (90.519)
b. Ativo e passivo por segmento 2021

Apoio Marítimo Logística integrada Total
  Ativo por segmento  1.556.446  21.681  1.578.127
 Imobilizado por segmento  18.923  820  19.743
  Passivo por segmento  1.553.943  13.068  1.567.011
 Patrimônio líquido por segmento  11.116 –  11.116

2020
Apoio Marítimo Total

  Ativo por segmento  394.853  394.853
 Imobilizado por segmento – –
  Passivo por segmento  393.406  393.406
 Patrimônio líquido por segmento  1.447  1.447

Diretoria Executiva: Presidente: Marcos Roberto Tinti 
Diretor Administrativo Financeiro: Rodrigo Ribeiro Dos Santos 

Diretor de Novos Negócios e Relação com Investidores 
Rafael Passos Kirsten 

Diretor Técnico Comércial: Marcelo Jorge Martins 
Diretor de Recursos Humanos: Darcy de Paula 

Diretor de Operações: César Augusto Moraes Almeida 
Contador: Ricardo de Paula Luqui - CRC/SP-235.513/O-9-S-RJ

Relatório dos auditores independentes sobre as DFs: Aos Acionistas e Diretores da CBO Serviços Marítimos S.A. Niterói – RJ Opinião: Examinamos as DFs da CBO Serviços Marítimos S.A. (“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as DFs acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CBO Serviços Marítimos S.A. em 
31/12/2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão des-
critas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 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. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do período corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nos-
sa auditoria das DFs como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas DFs e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Recuperabilidade do I.R. e da C.S. diferidos ativos: Veja a nota explicativa no 26.2 
das DFs. Principais assuntos de auditoria: A Cia. possui em seu ativo I.R. e C.S. diferidos sobre prejuízos fiscais e diferenças temporárias. A realização dos tributos diferidos é fundamentada em estudo técnico e na projeção de lucros tributáveis fu-
turos. A Cia., utiliza-se de premissas de negócios nos cálculos das projeções acima, que incluem, entre outras, estimativas de crescimento nas operações e as margens de lucro esperadas. Devido ao alto grau de julgamento envolvido para determinar 
tais projeções e do impacto que eventuais mudanças nas premissas poderiam trazer nas DFs, classificamos esse tema como um assunto significativo em nossos trabalhos de auditoria. Como auditoria endereçou esse assunto: Nossos procedimen-
tos de auditoria incluíram, mas não se limitaram a: - testes de desenho e implementação dos controles internos associados ao processo de apuração dos tributos diferidos e de determinação de seus valores recuperáveis; - envolvimento dos nossos 
especialistas de impostos, para suporte técnico na avaliação da aderência às leis tributárias brasileiras, das despesas dedutíveis ou receitas tributáveis que compõem o saldo de diferenças temporárias da Cia. e suas controladas, bem como na recon-
ciliação com os livros fiscais para confirmação do prejuízo fiscal; - verificação se as premissas definidas pela Administração foram aplicadas nas projeções dos lucros tributáveis futuros, bem como dos cálculos aritméticos, comparando-as, quando 
disponíveis, com os contratos em vigor e com dados de fontes externas, tais como o crescimento econômico projetado, expectativa de novos contratos e a inflação do período; Envolvimento de nossos especialistas em avaliações econômico-financei-
ras para avaliação das taxas de desconto.Os nossos procedimentos incluíram também a avaliação das divulgações efetuadas pela Cia. nas DFs. Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos a 
mensuração e a divulgação dos valores recuperáveis dos tributos diferidos ativos aceitáveis no contexto das DFs tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31/12/2021. Outros assuntos: Exercício anterior não auditado: O exame do 
balanço patrimonial em 31/12/2019, preparados originalmente antes dos ajustes relativos a adoção inicial das normas internacionais de contabilidade, descritos na nota 4, foram conduzidos sob a responsabilidade de outros auditores independentes, 
que emitiram relatório de auditoria sem modificações, com data de 2/12/2020. O balanço patrimonial em 1º/01/2020 (derivado das DFs do exercício findo em 31/12/2019) não foram examinados por nós e nem por outros auditores independentes. Não 
fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as informações referentes ao balanço patrimonial em 1º/01/2020 e os ajustes relativos à adoção inicial das normas internacionais de contabilidade, portanto, não 
expressamos opinião, conclusão ou qualquer forma de asseguração sobre eles tomados em conjunto. Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações do valor adicionado (“DVA”) referentes ao exercício findo em 31/12/2021, elaboradas 
sob a responsabilidade da Administração da Cia., e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das DFs da Cia.. Para a formação de nossa 
opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as DFs e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09–Demonstração do Valor 
Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, 2º os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às DFs tomadas 
em conjunto. 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° 22 às DFs. As DFs acima referidas devem ser lidas nesse contexto. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Responsabilidades da administração pelas DFs: A Ad-
ministração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das DFs de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (“IASB”), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de DFs livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs, a Administração é responsá-
vel 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. e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do pro-
cesso de elaboração das DFs. 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 auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as de-
cisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas DFs. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas DFs, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como ob-
temos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 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 razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. – Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da 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 ope-
racional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 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. Comu-
nicamo-nos com os responsáveis pela governança, 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 identifi-
camos durante nossos trabalhos. RJ, 20/04/2022. KPMG Auditores Independentes Ltda - CRC SP-014428/O-6 F-RJ; Anderson C. V. Dutra - Contador CRC RJ-093231/O-6.
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
(Valores em milhares de reais)

MIZHA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ nº 18.634.114/0001-59
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021
 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto valores por ação)

Nota  2021  2020 
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 7.1 1.776 -
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 5 (28.211) (51.267)
Despesas gerais e administrativas 10 (4.805) (4.316)
Outras despesas operacionais 11 (4.145) (98.584)
PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO  
  RESULTADO FINANCEIRO (35.385) (154.167)
Receitas financeiras 12 144 445
Despesas financeiras 12 (8) (2)
Variação cambial, líquida 12  36 (183)
RESULTADO FINANCEIRO 172 260
PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS (35.213) (153.907)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (35.213) (153.907)
Prejuízo do exercício básico e diluído por ação (em  
  R$) 8.3 (0,02) (0,07)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO 

FINDO EM 31/12/2021 (Valores expressos em milhares de reais R$)
 2021  2020 

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (35.213) (153.907)
Outros resultados abrangentes - -
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO (35.213) (153.907)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021
 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
Capital 
social

Capital a 
integra- 

lizar

Prejuízos 
acumula-

dos

Total do 
patrimônio 

líquido
SALDO EM 01/01/2020 2.133.000 (51.586) (471.562) 1.609.852
Subscrição de capital 8.1 97.000 (97.000) - -
Integralização de capital 8.2 - 85.000 - 85.000
Prejuízo do exercício - (153.907) (153.907) -
SALDO EM 31/12/2020 2.230.000 (63.586) (625.469) 1.540.945
Prejuízo do exercício - (35.213) (35.213) -
SALDO EM 31/12/2021  2.230.000 (63.586) (660.682) 1.505.732
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO 
EM 31/12/2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota 2021 2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício (35.213) (153.907)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício ao 
caixa líquido 
aplicado nas atividades operacionais:
Depreciação 6 1
Resultado de equivalência patrimonial 5 28.211 51.267
Provisão para “Earn-out” 6/11 4.145 1.584
Variação cambial, líquida 12 (36) 183
Atualização monetária sobre impostos e 
contribuições a recuperar 12 (60) (63)
Redução (aumento) em ativos:
Contas a receber de parte relacionada 7.1 (819) -
Impostos e contribuições a recuperar 1.022 330
Outros 9 (215)
Aumento (redução) em passivos:
Contas a pagar 6 11 (78)
Contas a pagar a partes relacionadas 7.2 (4) (104)
Impostos e contribuições a recolher 60 (19)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (2.668) (101.021)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
INVESTIMENTO
Adiantamento para futuro aumento de capital em 
coligada 8.1 - (6.000)
Pagamentos para aquisição de ativo imobilizado (53) -
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (53) (6.000)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 
FINANCIAMENTO
Capital integralizado 8.2 - 85.000
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
financiamento - 85.000
VARIAÇÃO NO SALDO DE CAIXA E 
EQUIVALENTES DE CAIXA (2.721) (22.021)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 4.675 26.696
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 1.954 4.675
Variação no saldo de caixa e equivalentes de caixa (2.721) (22.021)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFEREN-
TES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021 (Valores expressos em milhares 
de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma): 1. Informações Gerais: 
A Mizha Energia Participações S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de 
capital fechado, constituída em 7 de agosto de 2013, e é uma subsidiária integral 
da Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui”). A Companhia é sediada na Praia do Flamengo, nº 
200 - 14º andar, Sala 1401 (parte), Rio de Janeiro (RJ). A Companhia tem por 
objeto social: (i) a participação no capital social da Energia Sustentável do Brasil 
S.A. (“ESBR”), sendo a ESBR detentora da concessão de uso de bem público 
para a exploração da Usina Hidrelétrica Jirau (“UHE Jirau”), no Rio Madeira, 
Estado de Rondônia; (ii) compra e venda de energia elétrica no Ambiente de 
Contratação Livre (“ACL”) no Brasil, na condição de Companhia Comerciali-
zadora de Energia Elétrica (“CCEE”); (iii) participação em outras companhias, 
comerciais ou civis, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou cotista; 
e (iv) representação de outras companhias, nacionais ou estrangeiras. Em 29 
de junho de 2018, conforme deliberado por Assembleia Geral Extraordinária, 
foi aprovada a incorporação reversa da controladora ESBR Participações S.A. 
(“ESBR Participações”) pela controlada ESBR, nos termos do Protocolo e Jus-
tificação de Incorporação. A incorporação se deu no contexto da reestruturação 
e simplificação da estrutura societária das partes, possibilitando o aproveita-
mento de sinergias e a redução de despesas administrativas e operacionais, 
a otimização de recursos, a redução de obrigações societárias, publicações e 
auditoria externa, bem como o melhor gerenciamento do fluxo de caixa. cComo 
resultado desta incorporação, a ESBR Participações foi extinta de pleno direito, 
para todos os fins e efeitos legais, de maneira que a ESBR sucedeu a ESBR 
Participações em todos os seus direitos e obrigações, na forma do art. 227 da 
Lei nº 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). Em 30 de abril de 2018, o 
patrimônio líquido da ESBR Participações foi avaliado com base no seu valor 
contábil, pelo montante de R$9.343, conforme “Laudo de Avaliação Contábil 
para fins de Incorporação”, emitido por empresa de avaliação independente, 
datado de 30 de maio de 2018. A ESBR realizou a incorporação com base 
no balancete contábil de 30 de junho de 2018, que apresentava o patrimônio 
líquido da ESBR Participações no montante de R$9.299. Esta transação não 
gerou efeito para a Companhia, sendo o seu investimento apenas transferido 
da ESBR Participações para a ESBR. 2. Adoção das Normas Internacionais 
de Relatório Financeiro (Ifrs) Novas e Revisadas: 2.1. Normas e interpretações 
novas e revisadas de aplicação obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2021 - No 
exercício de 2021, a Companhia adotou as alterações e novas interpretações às 
IFRS e aos novos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo 
Conselho das Normas Internacionais de Contabilidade (“International Accounting 
Standards Board - IASB”) e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, 
respectivamente, que entraram obrigatoriamente em vigor para períodos anuais 
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2021.

 Norma ou interpretação  Descrição 

Em vigor para 
períodos anu-
ais iniciados 
em ou após

Alterações ao CPC 48/ IFRS 9, CPC 38 
(*)/ IAS 39, CPC 40 (R1)/ IFRS 7, CPC 
11/ IFRS 4 e CPC 06 (R2) / IFRS 16

 Reforma da Taxa de 
Juros de Referência - 

Fase 2  01/01/2021
(*) Revogado, a partir de 1º de janeiro de 2018, pelo Pronunciamento Técnico 
CPC 48 - Instrumentos Financeiros (IFRS 9). A adoção dessas normas e in-
terpretações novas e revisadas não resultou em impactos significativos sobre 
a posição patrimonial e financeira e os resultados da Companhia ou sobre as 
divulgações nestas demonstrações financeiras. 2.2. Normas e interpretações 
novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis - Na data de autorização 
da emissão destas demonstrações financeiras, a Companhia não adotou as 
normas e interpretações novas e revisadas que foram emitidas, mas ainda não 
estão aplicáveis, como segue:

 Norma ou interpretação Descrição 

Em vigor para 
períodos  anu-
ais iniciados 
em ou após

Alterações ao CPC 15 (R1)/ IFRS 3 Referência à Estru-
tura Conceitual 01/01/2022

Alterações ao CPC 27/ IAS 16
Imobilizado - Re-
cursos Antes do 
Uso Pretendido

01/01/2022

 Alterações ao CPC 25/ IAS 37
Contratos One-
rosos - Custo de 
Cumprimento do 
Contrato

01/01/2022

Alterações ao CPC 37 (R1)/ IFRS 1, CPC 
48/ IFRS 9, CPC 06 (R2)/ IFRS 16 e CPC 
29/ IAS 41

Melhorias Anuais 
ao Ciclo de IFRSs 
2018 - 2020

01/01/2022

Alterações ao CPC 26 (R1)/ IAS 1
Classificação de 
Pass ivos como 
Circulantes ou Não 
Circulantes

01/01/2023

Alterações ao CPC 26 (R1)/ IAS 1 e IFRS 
“Practice Statement 2 - Making Material 
Judgments”

Divulgação de Po-
líticas Contábeis 01/01/2023

Alterações ao CPC 23/ IAS 8 Definição de esti-
mativas contábeis 01/01/2023

Alterações ao CPC 32/ IAS 12

Imposto diferido 
relacionado a ati-
vos e passivos de-
correntes de uma 
única transação

01/01/2023

Alterações ao CPC 36 (R3) / IFRS 10 e 
CPC 18 (R2) / IAS 28

Venda ou Cons-
tituição de Ativos 
entre um Investidor 
e sua Coligada ou 
“Joint Venture”

Postergada 
indefinitiva-

mente

Atualmente, a Administração está conduzindo uma análise dos impactos que 
poderão advir mediante a adoção das normas e interpretações novas e revisadas 
supracitadas nas demonstrações financeiras da Companhia. Contudo, com base 
nas análises realizadas até o momento, a Administração não espera impactos 
significativos sobre as demonstrações financeiras da Companhia, em decor-
rência da adoção dessas normas e interpretações novas e revisadas emitidas 
e ainda não aplicáveis. 3. Principais Políticas Contábeis: 3.1. Declaração de 
conformidade - As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas Inter-
nacionais de Relatório Financeiros (“International Financial Reporting Standards 
– IFRS”), emitidas pelo Conselho das Normas Internacionais de Contabilidade 
(“International Accounting Standards Board - IASB”). As práticas contábeis 
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e os pronunciamentos técnicos, as orientações e as interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC. As demonstrações financeiras da 
Companhia estão sendo apresentadas em conformidade com a Orientação 
OCPC 07 - Evidenciação na Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros de 
Propósito Geral, que trata dos requisitos básicos de elaboração e evidenciação 
a serem observados quando da divulgação dos relatórios contábil-financeiros, 
em especial das informações contidas nas notas explicativas. A Administração 
confirma que estão sendo evidenciadas todas as informações relevantes pró-
prias das demonstrações financeiras e que estas correspondem às utilizadas 
em sua gestão. 3.2. Base de elaboração - As demonstrações financeiras foram 
elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos 
financeiros mensurados pelos seus valores justos, quando aplicável, conforme 
descrito nas políticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado 
no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. Valor justo é o 
preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência 
de um passivo em uma transação organizada entre participantes do mercado 
na data de mensuração, independentemente de esse preço ser diretamente 
observável ou estimado usando outra técnica de avaliação. Ao estimar o valor 
justo de um ativo ou passivo, a Companhia leva em consideração as caracterís-
ticas do ativo ou passivo no caso de os participantes do mercado levarem essas 
características em consideração na precificação do ativo ou passivo na data 
de mensuração. O valor justo para fins de mensuração e/ou divulgação nestas 
demonstrações financeiras é determinado nessa base, exceto por operações 
de arrendamento mercantil que estão inseridas no escopo do Pronunciamento 
Técnico CPC 06 (R2) - Arrendamentos (IFRS 16) e mensurações que tenham 
algumas similaridades ao valor justo, mas não sejam valor justo, como o valor 
em uso mencionado no Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) - Redução ao 
Valor Recuperável de Ativos (IAS 36). Na data de autorização da emissão destas 
demonstrações financeiras, a Administração tem uma expectativa razoável de 
que a Companhia possui os recursos necessários para continuar suas operações 
em um futuro previsível. Portanto, as demonstrações financeiras foram prepara-
das com base no pressuposto da continuidade das operações da Companhia.
As principais políticas contábeis aplicadas na elaboração destas demonstrações 

ATIVO Nota 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.954 4.675
Contas a receber de parte relacionada 7.1 819 -
Impostos e contribuições a recuperar 39 97
Outros ativos circulantes  221  230
Total do ativo circulante  3.033  5.002
NÃO CIRCULANTE
Impostos e contribuições a recuperar 1.207 2.111
Outros ativos não circulantes 20 20
Investimento em coligada 5 1.576.196 1.604.407
Imobilizado  48  1
Total do ativo não circulante 1.577.471 1.606.539
TOTAL DO ATIVO 1.580.504 1.611.541
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Contas a pagar 6 17 6
Contas a pagar a partes relacionadas 7.2 258 298
Impostos e contribuições a recolher  66  6
Total do passivo circulante  341  310
NÃO CIRCULANTE
Contas a pagar 6  74.431  70.286
Total do passivo não circulante 74.431 70.286
TOTAL DO PASSIVO  74.772 70.596
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 8.1 2.230.000 2.230.000
Capital a integralizar 8.2 (63.586) (63.586)
Prejuízos acumulados (660.682)  (625.469)
Total do patrimônio líquido 1.505.732 1.540.945
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.580.504 1.611.541

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

financeiras estão descritas a seguir, e vêm sendo aplicadas de forma consis-
tente em todos os exercícios apresentados. 3.3. Moeda funcional e de apresen-
tação - Conforme preconizado pelo Pronunciamento Técnico CPC 02 (R2) - 
Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações 
Contábeis (IAS 21), as demonstrações financeiras da Companhia foram elabo-
radas e estão apresentadas com base em sua respectiva moeda funcional, que 
representa a moeda do principal ambiente econômico no qual opera. A Com-
panhia definiu que sua moeda funcional é o Real brasileiro (R$), e suas demons-
trações financeiras estão apresentadas em milhares de reais (R$ˡ000). Na 
elaboração das demonstrações financeiras, as transações em moeda estran-
geira, ou seja, qualquer outra moeda que não a moeda funcional (R$), são re-
gistadas às taxas de câmbio vigentes na data da transação. No final de cada 
exercício, os itens monetários denominados em moeda estrangeira são con-
vertidos às taxas de câmbio vigentes no final do exercício. Itens não monetários 
registrados pelo valor justo denominado em moeda estrangeira são convertidos 
às taxas vigentes na data na qual o valor justo foi determinado. Itens não mo-
netários mensurados ao custo histórico em moeda estrangeira são convertidos 
com base na taxa de câmbio vigente na data da transação. 3.4. Valores em 
moeda estrangeira ou sujeitos à atualização monetária - Os ativos e passivos 
monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos para a moeda 
funcional pela taxa de câmbio na data de encerramento do balanço. Os ganhos 
e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos 
monetários são reconhecidos no resultado do exercício, na rubrica “Variação 
monetária e cambial, líquida”. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou 
contratados em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional 
com base na taxa de câmbio na data das transações ou na data da avaliação 
ao valor justo, quando este é utilizado. Os ativos e passivos em reais (R$) e 
sujeitos à indexação contratual ou legal, são atualizados monetariamente na 
data do balanço pela aplicação do índice de reajuste correspondente. Ganhos 
e perdas decorrentes de atualizações monetárias são reconhecidos, em bases 
correntes, no resultado do exercício. 3.5. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa 
e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compro-
missos de caixa de curto prazo e não para investimento ou demais fins. A 
Companhia considera como caixa e equivalentes de caixa os saldos em depó-
sitos bancários e as aplicações financeiras de conversibilidade imediata em um 
montante conhecido de caixa, sujeitas a um insignificante risco de mudança de 
valor. Portanto, um investimento normalmente se qualifica como equivalente 
de caixa quando possui vencimento de curto prazo, por exemplo, 3 (três) meses 
ou menos, a contar da data de sua contratação. As aplicações financeiras são 
destinadas para atender compromissos de caixa de curto prazo da Companhia 
e são liquidadas frequentemente com esse objetivo, não possuindo um mode-
lo de negócios para recebimento de fluxos de caixa contratuais. 3.6. Investimen-
to em coligada - Nas demonstrações financeiras da Companhia, as informações 
financeiras da coligada ESBR (nota explicativa nº 5) são reconhecidas por meio 
do método de equivalência patrimonial, em conformidade com os requerimen-
tos do Pronunciamento Técnico CPC 18 (R2) - Investimento em Coligada, em 
Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto (IAS 28). De acor-
do com o método de equivalência patrimonial, um investimento em uma coliga-
da é reconhecido inicialmente no balanço patrimonial ao custo e ajustado em 
seguida para reconhecer a participação societária da Companhia no resultado 
e em outros resultados abrangentes da coligada. Quando a participação da 
Companhia nas perdas de uma coligada ultrapassa a sua participação nessa 
coligada (que inclui quaisquer participações de longo prazo que, em sua essên-
cia, formam parte do investimento líquido da Companhia na coligada ou “joint 
venture”), a Companhia deixa de reconhecer sua participação em perdas adi-
cionais. As perdas adicionais são reconhecidas somente à medida em que a 
Companhia incorreu em obrigações legais ou presumidas ou assumiu obrigações 
em nome da coligada. O exercício social da coligada é coincidente com o da 
Companhia. 3.7. Avaliação do valor recuperável dos ativos de longa duração 
- Ao final de cada exercício social, a Companhia verifica se há indicação de que 
seus ativos tangíveis, intangíveis e investimento em coligada sofreram alguma 
perda por redução ao valor recuperável (“impairment”). Se houver tal indicação, 
o valor recuperável do ativo é estimado e o valor contábil dos bens tangíveis ou 
intangíveis é reduzido para refletir o valor recuperável estimado. Portanto, o 
montante recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos de 
venda ou o valor em uso. Caso haja a contabilização de perda por redução ao 
valor recuperável (“impairment”), a mesma é reconhecida imediatamente no 
resultado do exercício. 3.8. Despesas antecipadas - São contabilizadas as 
aplicações de recursos em pagamentos antecipados, cujos direitos de benefícios 
ou prestação de serviços ocorrerão em períodos futuros, considerando-se o 
Princípio da Competência dos Exercícios Societários (“regime de competência”) 
para registro do ativo.3.9. Ativos circulantes e não circulantes - Um ativo é re-
conhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou 
valor puder ser confiavelmente mensurado. Os ativos são demonstrados pelos 
valores de custo ou de realização, dos dois o menor, e incluem, quando aplicá-
vel, as variações monetárias e/ou cambiais e os rendimentos e encargos aufe-
ridos ou incorridos, quando aplicável, reconhecidos em função do tempo decor-
rido (“pro rata temporis”) até a data do balanço. Os bens e direitos realizáveis 
até o prazo de 12 (doze) meses da data do balanço estão apresentados como 
ativos circulantes. 3.10. Contas a pagar (fornecedores) - As contas a pagar a 
fornecedores são demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias e/ou cambiais 
incorridas, quando aplicáveis, e representam as obrigações a pagar por bens 
ou serviços adquiridos de fornecedores diversos no curso normal das operações 
da Companhia. 3.11. Provisões - As provisões são reconhecidas quando a 
Companhia possui uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resul-
tado de um evento passado, e que seja provável que a Companhia será reque-
rida a liquidar tal obrigação, e esta possa ser confiavelmente mensurada. O 
montante reconhecido como provisão representa a melhor estimativa da con-
traprestação que será devida para liquidar a obrigação na data do balanço, le-
vando-se em consideração os riscos e as incertezas envolvendo a obrigação. 
Provisão para riscos - Durante o curso normal de suas atividades, a Companhia 
está exposta a reclamações de natureza trabalhista, fiscal e cível. A avaliação 
da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a 
hierarquia das leis, a jurisprudência disponível, as decisões mais recentes nos 
tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 
assessores legais externos da Companhia. As provisões são revisadas e ajus-
tadas para considerar alterações nas circunstâncias, tais como prazo de pres-
crição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais 
identificadas com base em novos assuntos ou decisões nos tribunais. Riscos 
contingentes avaliados como de probabilidade de perda possível são divulgados 
nas demonstrações financeiras, porém não são reconhecidos em conta espe-
cífica do passivo. 3.12. Passivos circulante e não circulante - Um passivo é re-
conhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação, 
legal ou construtiva, como resultado de um evento passado, sendo provável 
que um recurso financeiro seja requerido para liquidá-lo. Os passivos são de-
monstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e/ou 
cambiais incorridas até a data do balanço. As obrigações vencíveis até o prazo 
de 12 (doze) meses da data do balanço estão apresentadas como passivos 
circulantes. 3.13. Despesas gerais e administrativas - As despesas gerais e 
administrativas são registradas de acordo com sua natureza e são contabiliza-
das pelo regime de competência. As despesas pagas antecipadamente e que 
competem a exercícios futuros são diferidas de acordo com seus respectivos 
prazos de duração (nota explicativa nº 3.8). 3.14. Receitas e despesas finan-
ceiras - As receitas e despesas financeiras são representadas, substancialmen-
te, por rendimentos sobre aplicações financeiras e atualização monetária de 
contas a pagar, respectivamente, e são registradas em conformidade com o 
regime de competência (nota explicativa nº 12). 3.15. Imposto de renda e con-
tribuição social (corrente e diferido) - As despesas de imposto de renda e con-
tribuição social do exercício compreendem os impostos correntes e diferidos. 
Impostos correntes - O imposto de renda e a contribuição social são calculados 
com base na sistemática do lucro real. Quando da existência de base positiva, 
as provisões para o imposto de renda e contribuição social são constituídas com 
base no lucro ajustado pelas adições e exclusões de caráter permanente e 
temporário, quando aplicável, às alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 
10% sobre o lucro tributável superior a R$240, para o imposto de renda e 9% 
para a contribuição social. Quando aplicável, os adiantamentos de imposto de 
renda e contribuição social efetuados durante o exercício são registrados no 
ativo circulante (“Impostos e contribuições a recuperar”) e compensados com 
o imposto de renda e a contribuição social a pagar, registrados no passivo cir-
culante (“Impostos e contribuições a recolher”). Impostos diferidos - O imposto 
de renda e a contribuição social diferidos são calculados aplicando-se as alí-
quotas efetivas previstas nos exercícios em que se espera realizar os ativos, 
sobre as diferenças temporárias (diferenças entre o valor contábil de ativos e 
passivos e sua base fiscal), os prejuízos fiscais e as bases negativas de contri-
buição social. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício 

são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social 
diferida. O imposto diferido não é reconhecido para diferenças temporárias: • 
Sobre o reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação que não 
seja uma combinação de negócios e que não afete nem o lucro ou o prejuízo 
tributável nem o resultado contábil. • Relacionadas a investimentos em contro-
ladas, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto, na extensão que 
a entidade seja capaz de controlar o momento da reversão da diferença tem-
porária e seja provável que a diferença temporária não será revertida em futuro 
previsível. • Tributáveis decorrentes do reconhecimento inicial de ágio. Os im-
postos diferidos são reconhecidos à medida em que seja provável a existência 
de lucro tributável futuro contra o qual a diferença temporária dedutível possa 
ser utilizada e os prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social 
possam ser compensáveis. Quando aplicável, o ativo fiscal diferido é integral-
mente apresentado no ativo não circulante, independente da expectativa de 
realização dos valores que lhes dão origem. Nas situações em que for aplicável, 
os impostos diferidos ativos e passivos são registrados pelo líquido, no ativo 
não circulante. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada 
ao final de cada exercício e, quando não for mais provável que lucros tributários 
futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou 
parte dele, o saldo de créditos fiscais diferidos é ajustado pelo montante que se 
espera que seja recuperado. Imposto de renda e contribuição social correntes 
e diferidos do exercício - O imposto de renda e contribuição social correntes e 
diferidos são reconhecidos como despesa ou receita no resultado do exercício, 
exceto quando estão relacionados com itens registrados em “Outros resultados 
abrangentes” ou diretamente no patrimônio líquido, caso em que os impostos 
correntes e diferidos também são reconhecidos em “Outros resultados abran-
gentes” ou diretamente no patrimônio líquido, respectivamente. 3.16. Instru-
mentos financeiros - Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando 
a Companhia for parte das disposições contratuais dos instrumentos. Os ativos 
e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos 
da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passi-
vos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor 
justo por meio do resultado) são acrescidos ao ou deduzidos do valor justo dos 
ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os 
custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamen-
te no resultado. 3.17. Demonstração dos fluxos de caixa - A demonstração dos 
fluxos de caixa é preparada em conformidade com o Pronunciamento Técnico 
CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa (IAS 7), por meio do método 
indireto, no qual segregam-se os fluxos de caixa das atividades operacionais, 
de investimento e de financiamento, reconciliando-se o lucro líquido (prejuízo) 
do exercício com os fluxos de caixa líquidos e com a variação do caixa e equi-
valentes de caixa. As alterações nos itens do balanço patrimonial que não re-
sultaram em fluxos de caixa, tais como diferenças de conversão cambial, varia-
ções (ganho ou perda) de valor justo e demais itens não monetários (i.e., tran-
sações não envolvendo caixa), foram eliminadas para efeitos de preparação 
desta demonstração. 3.18. Principais julgamentos contábeis e fontes de incer-
tezas nas estimativas - Na aplicação das principais políticas contábeis da 
Companhia, a Administração exerce julgamentos e desenvolve estimativas para 
os valores contábeis dos ativos e passivos que não são facilmente obtidos por 
meio de outras fontes. As estimativas e premissas associadas são baseadas 
na experiência histórica e demais fatores considerados relevantes e, portanto, 
os resultados futuros podem divergir dessas estimativas. As estimativas e as 
premissas subjacentes são continuamente revisadas pela Administração da 
Companhia. Os efeitos das revisões nas estimativas contábeis são reconheci-
dos prospectivamente. A Administração concluiu que os julgamentos e estima-
tivas consideradas mais significativas na elaboração dessas demonstrações 
financeiras são aqueles referentes à determinação do valor recuperável dos 
ativos de longa duração. A liquidação das transações envolvendo estimativas 
poderá resultar em valores significativamente divergentes daqueles registrados 
nas demonstrações financeiras, devido às imprecisões inerentes ao processo 
de sua determinação. As principais estimativas referem-se à provisão para 
redução ao valor recuperável (“impairment”) sobre o investimento na coligada 
ESBR e a expectativa de constituição e realização dos créditos tributários. 4. 
Caixa e Equivalentes de Caixa:

31/12/2021 31/12/2020
Depósitos bancários 50 51
Aplicações financeiras (*) 1.904 4.624
Total 1.954 4.675
(*) As aplicações financeiras são representadas por Certificados de Depósitos 
Bancários – CDBs, com rentabilidade média pós-fixada em 2021 de 95,7% 
(95,7% em 2020) do Certificado de Depósito Interbancário – CDI, podendo ser 
resgatadas a qualquer momento sem perdas significativas dos rendimentos a 
serem auferidos. 5. Investimento em Coligada:

31/12/2021 31/12/2020
ESBR  1.576.196  1.604.407
Total  1.576.196 1.604.407
a) Informações sobre a participação societária na ESBR

Patrimônio líquido 
em 31 de dezembro 

de

Prejuízo no exercí-
cio findo em 31 de 

dezembro de

Coligada
País de in-

corporação
% de par-
ticipação 2021 2020 2021 2020

ESBR Brasil 20% 9.013.110 9.207.065 (193.955) (309.234)
b) Movimentação da participação societária na ESBR

2021 2020
Saldo em 1º de janeiro 1.604.407 1.583.474
Resultado de equivalência patrimonial (i) (28.211) (51.267)
Aumento de capital (nota explicativa nº 5.4)  -  72.200
Saldo em 31 de dezembro  1.576.196 1.604.407
(i) Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a reconciliação 
do resultado da ESBR é como segue: 

Total 100%
% de participa-

ção 20%
2021 2020 2021 2020

Prejuízo do exercício – coligada ESBR (193.955) (309.234) (38.791) (61.847)
Efeito de depreciação decorrente da  
 redução no ativo imobilizado alocado  
  na aquisição 52.900 52.900 10.580 10.580
Prejuízo do exercício ajustado (141.055) (256.334) (28.211) (51.267)
5.1. Informações gerais sobre a ESBR - A ESBR é uma sociedade anônima de 
capital fechado, constituída em 15 de julho de 2007, com sede na Avenida Presi-
dente Wilson, nº 231 – 29º andar, Sala 2904, Centro - Rio de Janeiro (RJ). A ESBR 
possui uma filial (UHE Jirau), constituída em 12 de dezembro de 2009, situada 
na Rodovia BR-364, KM 824 S/Nº - Distrito de Jaci Paraná - Porto Velho (RO). A 
ESBR tem como objeto social a construção (finalizada) e a exploração comercial 
da UHE Jirau, em conformidade com as regras emanadas do Edital de Leilão nº 
05/2008 do empreendimento, Contrato de Concessão nº 002/2008-MME-UHE 
JIRAU e respectivo termo aditivo e demais regras aplicáveis. As atividades da 
ESBR são regulamentadas, principalmente, pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia - MME. O prazo 
de duração da ESBR, previsto em seu Estatuto Social, será de, a princípio, 37 
anos (até setembro de 2045), contados da data de assinatura do Contrato de 
Concessão, em 13 de agosto de 2008. O prazo poderá ser prorrogado e alterado 
de modo a acompanhar o prazo de vigência da concessão da UHE Jirau. Em 
setembro de 2013, teve início a operação comercial da primeira unidade geradora 
(UG) da UHE Jirau. Com a publicação do Despacho ANEEL nº 3.032/2016, a UHE 
Jirau completou, formalmente, sua motorização, ou seja, 50 unidades geradoras 
(UGs) em operação comercial. Em 16 de dezembro de 2016, ocorreu a cerimônia 
de inauguração da UHE Jirau, reforçando a segurança energética do país com 
capacidade instalada de 3.750 MW. Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, 
a ESBR apresentava prejuízos acumulados nos montantes de R$2.660.600 
e de R$2.466.645, respectivamente, decorrentes dos impactos da exposição 
aos preços do mercado de curto prazo sobre os efeitos do Fator de Escala de 
Geração (“Generation Scaling Factor - GSF”), situação que a ESBR vem bus-
cando solucionar por meio da recomposição do portfólio de energia mediante a 
celebração de contratos de compra de energia. Adicionalmente, destacam-se 
os impactos financeiros de seus financiamentos advindos da concessão de 
carência de 6 (seis) meses para retorno da amortização do serviço da dívida 
pelos agentes financiadores, ocorrida em 2020, medida conhecida no mercado 
como “Standstill”. Em 31 de dezembro de 2021, a ESBR apresentava capital 
circulante líquido negativo no montante de R$163.787 (capital circulante líquido 
positivo no montante de R$43.966 em 31 de dezembro de 2020). A deficiência de 
capital circulante líquido é decorrente, substancialmente, das parcelas de curto 
prazo dos financiamentos. A ESBR prevê que obterá recursos suficientes para 
equalizar o capital circulante líquido negativo que vem apresentando historica-
mente, conforme descrito a seguir: • As obrigações de aportes dos acionistas da co
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ESBR vêm sendo cumpridas e asseguradas (desde 2019 até a presente data, 
a ESBR não demandou aporte de capital de seus acionistas para cumprir seus 
compromissos financeiros), bem como o atendimento de requisitos acordados 
no contrato de suporte de acionistas firmado no âmbito do financiamento junto 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e demais 
bancos repassadores, que também obrigam os acionistas, até a liquidação das 
obrigações deste contrato, a fazerem aportes na ESBR sempre que necessário.
• O Acordo de Acionistas prevê que os acionistas concordem com a realização 
de aumentos de capital na ESBR, no valor correspondente ao montante total 
dos recursos que deverão ser aportados por eles para a implantação da UHE 
Jirau (construção finalizada) e prestação da Garantia de Fiel Cumprimento e 
demais compromissos previstos no edital do leilão. A Administração da ESBR, 
em conjunto com seus acionistas, tem como estratégia para mitigação do risco 
hidrológico e da exposição do seu balanço energético, a realização de leilões 
para aquisição de energia. Ao longo dos anos de 2021 e 2020, foram realizados 
certames que possibilitaram a mitigação desta exposição. A ESBR se beneficiou 
com a suspensão temporária do pagamento do financiamento (“Standstill”) por 
um período de 7 (sete) meses junto aos bancos repassadores e ao BNDES, 
e projeta cenários favoráveis para as suas receitas (redução do Preço de 
Liquidação das Diferenças – PLD e do GSF). Deste modo, a ESBR prevê que 
passará a gerar lucro a partir de 2024. Impactos da pandemia da COVID-19 
nas operações e projeções de resultados da ESBR - Desde janeiro de 2020, a 
ESBR vem monitorando a evolução e os prováveis impactos da pandemia da 
COVID-19 sobre suas operações, atividades e negócios. A atenção aos possíveis 
impactos, monitoramento e acompanhamento de riscos, bem como iniciativas de 
prevenção foram intensificadas a partir de março de 2020, mês de agravamento 
da pandemia no Brasil, mediante a instalação de um comitê de crise específico 
para os efeitos da pandemia, de forma a manter as atividades operacionais, a 
continuidade da geração de energia, fundamental e necessária para o país, bem 
como cumprir as recomendações e determinações do Ministério da Saúde do 
Brasil, dos governos dos Estados do Rio de Janeiro e de Rondônia, protegendo 
a saúde de seus profissionais e dos terceiros prestadores de serviço, tanto nos 
escritórios do Rio de Janeiro, quanto nas instalações da UHE Jirau. Dentre as 
medidas tomadas para garantir o pleno funcionamento da UHE Jirau e reduzir 
a exposição dos colaboradores à COVID-19, a ESBR adotou a modalidade de 
trabalho remoto (“home office”) para todas as funções aplicáveis, mantendo o 
trabalho presencial apenas para as funções essenciais, notadamente aquelas 
relacionadas à operação e manutenção da UHE Jirau. Adicionalmente, também 
foram adotadas medidas de monitoramento constante da saúde dos traba-
lhadores, de forma a permitir a antecipação de quaisquer ações necessárias 
à preservação da saúde destes profissionais. Economicamente, o advento 
da pandemia e as medidas de isolamento social determinadas pelo governo 
resultaram em retração da atividade econômica, com redução da demanda e 
consumo de energia elétrica. Se, por um lado, esta redução contribuiu para a 
intensificação dos efeitos do GSF, por outro, resultou em significativa redução 
dos preços de curto de prazo, principalmente entre abril e junho de 2020. Assim, 
considerando que a ESBR possui a totalidade de sua garantia física contratada, 
a combinação destes fatores foi positiva para a ESBR em 2020, que apresen-
tou um Preço de Liquidação das Diferenças – PLD em dezembro de 2020 de 
R$267,49. Em 2021, com o advento da crise hídrica no país, a ESBR voltou a ser 
impactada pelo aumento do PLD, que alcançou o teto e terminou o 4º trimestre 
em R$583,88. A ESBR teve um aumento de aproximadamente R$206 milhões 
em compra de energia, e este aumento seria ainda maior caso a ESBR não 
tivesse realizado leilões de compra de energia ao longo de 2020 e no 1º trimestre 
de 2021, que reduziu os impactos negativos produzidos pelo PLD e GSF. No 
que diz respeito aos clientes regulados, o Poder Executivo, o MME e a ANEEL, 
vem adotando diversas medidas visando a mitigação dos efeitos da pandemia 
da COVID-19 e proporcionando a injeção emergencial e urgente de liquidez 
no caixa das distribuidoras, mantendo-se a integridade dos contratos atuais e 
salvaguardando o fluxo normal de recursos na cadeia do setor. Destaca-se a 
edição do Decreto nº 10.350/2020, que criou a “Conta-Covid”, que consiste em 
um crédito emergencial a distribuidoras de energia, permitindo a constituição de 
empréstimo às distribuidoras para compensar as perdas geradas pela pandemia, 
regulamentado pela ANEEL, por meio da Resolução nº 885/2020, estabelecendo 
os critérios para a concessão do referido empréstimo e fixando o seu valor teto 
setorial em aproximadamente R$15 bilhões. Este montante foi oferecido ao setor 
elétrico pelas instituições financeiras credoras, lideradas pelo BNDES, para ser 
pago ao longo dos próximos 60 meses. A ESBR optou por não fazer uso desta 
linha de crédito. Por fim, a Administração da ESBR não identificou impactos 
significativos em seus negócios que pudessem modificar a mensuração de seus 
ativos e passivos apresentados nas demonstrações financeiras referentes ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021, e até a data de autorização para 
emissão destas demonstrações financeiras. 5.2. Operação comercial - Após 
sagrar-se vencedora do Leilão nº 05/2008, a ESBR obrigou-se a viabilizar e 
a executar todas as obras civis visando à construção da UHE Jirau e a sua 
posterior operação. Para tanto, o Contrato de Concessão firmado pela ESBR 
estabeleceu um cronograma de prazos para a conclusão das obras civis e para 
o início da operação de cada uma das unidades geradoras (UGs) da UHE Jirau.
No entanto, ao longo da construção uma série de eventos de força maior inim-
putáveis à ESBR, dado que absolutamente inevitáveis, imprevisíveis ou de 
consequências incalculáveis à época da formulação da proposta tarifária e do 
planejamento da execução das obras e dos cronogramas iniciais, impactaram 
o ritmo da construção da UHE Jirau, fazendo com que as datas estabelecidas 
no contrato para início da geração de energia e consequente suprimento dos 
contratos firmados não pudessem ser atendidas. No processo de excludente 
de responsabilidade, o status não se alterou, ou seja, a ESBR teve seu pedido 
julgado procedente em primeira instância para reconhecer a excludente pelo 
período de 535 dias. A sentença está embasada em prova pericial produzida 
judicialmente por meio de ação cautelar de produção antecipada de provas. O 
Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (“TRF1”) suspendeu 
parcialmente os efeitos da sentença proferida pela 5ª Vara Federal de Porto 
Velho (RO) e determinou um cenário sem perdas ou ganhos para as partes. 
Isso porque, de acordo com a decisão proferida no incidente de suspensão 
de efeitos de sentença, é dificultada a aplicação de penalidades regulatórias à 
ESBR, ao passo que não se reconhece o direito de recebimento dos valores a 
que faz jus por força do reconhecimento da sua excludente de responsabilidade 
pelo período de 535 dias. A ANEEL interpôs recurso de apelação contra a sen-
tença de primeiro grau, mas tal recurso, distribuído para a 6ª Turma do TRF1, 
aguarda manifestação do relator para ser incluído na pauta de julgamento. Até 
o momento, não há expectativa de julgamento da apelação. 5.3. Capital de giro 
e endividamento - Conforme Carta nº 197/2020, o BNDES informou que após a 
assinatura do aditivo ao Contrato de Cessão de Fiduciária de Direitos, Adminis-
tração de Contas e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”), refletindo no item 
I da decisão descrita na Carta AE/DEENE1 nº 138, a ESBR poderá exercer, a 
qualquer momento e até que sejam atendidas as condições para a exoneração 
da fiança corporativa, a possibilidade de apresentação de fiança bancária, 
emitida com validade mínima de 24 meses, a fim de garantir 2/3 (dois terços) 
do saldo da Conta Reserva. A garantia é composta por 100% da aplicação em 
conta reserva. Cabe destacar que esse valor está classificado como depósitos 
vinculados. Os contratos de financiamento também preveem que, se a ESBR 
não vendesse sua energia destinada ao ACL, seus acionistas adquiririam essa 
energia na proporção de suas participações no capital da ESBR, a um deter-
minado preço definido nos contratos de financiamento. Em 31 de dezembro de 
2021 e de 2020, a ESBR possui os montantes de R$316.222 e de R$307.934, 
respectivamente, aplicados em Títulos Públicos Federais (Letras Financeiras 
do Tesouro – LFT), com rentabilidade média em 2021 de 100,77% (100,53% 
em em 2020) da taxa Selic diária. As principais informações dos financiamentos 
estão as descritas a seguir: • Possibilidade de redução, a qualquer tempo até 
a exoneração das fianças dos acionistas, de até 100% das quantidades de 
energia discriminadas nos Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica 
(“CCVEs”). • A Conta Reserva do Serviço da Dívida (“CRSD”) é equivalente a 
três prestações do Serviço da Dívida mesmo na hipótese de não atingimento 
do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (“ICSD”) mínimo. • A comprovação 
do ICSD de no mínimo 2 exercícios consecutivos, dentre as condições para 
exoneração das fianças dos Intervenientes. Ressalvando que, para fins de 
liberação das referidas garantias, não pode ter ocorrido, nesse período, redu-
ção das quantidades de energia contratadas nos CCVEs. • A ESBR obteve a 
suspensão temporária do pagamento integral do serviço da dívida ao BNDES 
e demais bancos repassadores, pelo período de sete meses, em conformida-
de com o pacote de medidas emergenciais anunciado pelo Governo Federal 
(“standstill”). A carência das parcelas da dívida (direta e indiretas) teve início em 
dezembro de 2021 (R$103 milhões) e seu pagamento será retomado em julho 
de 2022 (R$618 milhões). Será efetuada a capitalização do saldo devedor sem 
que tenha ocorrido alteração do prazo de amortização da dívida ou taxas de juros 
dos contratos. • A ESBR obteve a prorrogação do prazo para preenchimento 
integral em dinheiro depositado na CRSD até a comprovação do atingimento 
das condições necessárias para a exoneração das fianças dadas em garantia 
ao projeto. Para tal, a ESBR poderá apresentar e manter válidas as fianças 
bancárias, que somadas ao depósito em dinheiro equivalente a, no mínimo, uma 
prestação do serviço da dívida, totalizem o saldo mínimo da conta reserva. • 
Carta AE/DEENE1 nº 032/2021 - O BNDES aprovou a postergação do prazo de 
registro dos aditivos aos contratos acessórios aos Contratos de Financiamento 
para 04/10/2021. Conforme o Contrato de Financiamento direto com o BNDES 
e o Contrato de Financiamento na modalidade de repasse, por meio do sindicato 
de bancos, a ESBR deve manter um índice anual de capitalização (patrimônio 
líquido/ativo total) igual ou superior a 0,2 até 31 de dezembro de 2016 e igual 
ou superior a 0,25 a partir do exercício seguinte. Em 31 de dezembro de 2021 
e de 2020, a ESBR apurou um índice de capitalização em base anual de 0,44, 
nos respectivos anos. A obrigação da ESBR em recompor o saldo da CRSD em 
seis prestações caso não atinja ao final do exercício o ICSD de no mínimo 1,2, foi 
extinta. Entretanto, para que haja a desoneração das fianças dos Intervenientes 
é mandatório o atingimento do referido índice por dois anos consecutivos sem 
que tenha ocorrido neste período qualquer redução das quantidades de energia 
contratadas nos CCVEs. O ICSD é calculado pela equação “Earnings Before 

Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - EBITDA”/ Serviço da Dívida 
(amortização de principal, mais pagamento de juros), com base nas informa-
ções apresentadas nas demonstrações financeiras auditadas por empresas 
registradas na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em base anual. O índice 
apurado e verificado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
foi de 2,4x, em ambos os exercícios. No entanto, dentre as condições para 
exoneração das fianças dos Intervenientes, a comprovação do ICSD passou a 
ser de 1 exercício para no mínimo 2 exercícios consecutivos. Devido ao aditivo 
contratual que trata da concessão da suspensão temporária do pagamento do 
financiamento (“Standstill”), o atingimento do referido índice no exercício de 
2021 não será considerado para fins de exoneração das fianças. No ano de 
2021, com o segundo “Standstill” aprovado para ser iniciado em dezembro de 
2021, também desobrigou a ESBR de cumprir o ICSD para este ano, no entanto 
a ESBR apurou o índice de 1,28x. 5.4. As principais informações financeiras da 
ESBR, conforme demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2021, emitidas em 31 de janeiro de 2022, são como segue:

31/12/2021 31/12/2020
Ativo
Ativo circulante 567.089 1.022.672
Ativo não circulante 19.816.570 20.055.429
Total do ativo 20.383.659 21.078.101
Passivo
Passivo circulante 730.876 978.706
Passivo não circulante 10.639.673 10.892.330
Patrimônio líquido 9.013.110 9.207.065
Total do passivo e patrimônio líquido 20.383.659 21.078.101

Exercício findo em  
31 de dezembro de

 2021  2020 
Receita operacional líquida 2.783.506 2.676.045
Custos sobre energia vendida (2.172.711) (2.281.703)
Lucro operacional bruto 610.795 394.342
Despesas gerais e administrativas (92.629) (77.513)
Outras receitas (despesas), líquidas (7.089) 1.724
Resultado financeiro (802.193) (782.909)
Prejuízo antes dos impostos (291.116) (464.356)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 97.161 155.122
Prejuízo do exercício (193.955) (309.234)
Adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia e os demais 
acionistas da ESBR realizaram adiantamentos para futuro aumento de capital 
(“AFACs”) na ESBR, com o objetivo de suportá-la com os recursos financeiros 
necessários para cumprir com os seus compromissos. Nos exercícios de 2020 
e de 2019, a participação da Companhia nesses AFACs foi de R$6.000 e de 
R$66.200, respectivamente. Em 29 de maio de 2020, por meio da Assembleia 
Geral Extraordinária da ESBR, os valores a título de AFACs foram capitalizados, 
cabendo à Companhia a capitalização do montante de R$72.200.
6. Contas a Pagar: 

31/12/2021 31/12/2020
Engie Brasil Participações Ltda. (*) 74.431 70.286
Outros 17 6
Total 74.448 70.292
Circulante 17 6
Não circulante 74.431 70.286
(*) Valor referente a provisão de devolução de montante descontado na aqui-
sição do investimento junto à Engie Brasil Participações Ltda. (“Engie”), sendo 
atualizado pela taxa de 100% do CDI. 7. Transações com Partes Relacionadas: 
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, os detalhes das transações entre a 
Companhia e suas partes relacionadas estão apresentados a seguir: 7.1. Contas 
a receber de parte relacionada - 

31/12/2021 31/12/2020
Mitsui (*)  819 -
Total 819 -
Circulante 819 -
(*) Em 25 de maio de 2021, foi celebrado um contrato de prestação de serviço 
(“Service Agreement”) entre a Companhia e a Mitsui. No referido contrato, 
está previsto que a Companhia fornecerá e intermediará, por meio dos seus 
consultores e departamentos internos, como jurídico e contábil, serviços de 
assessoria referentes à legislação e ao sistema tributário brasileiro para fins 
dos seus contratos, bem como apoio e assessoria na comunicação entre a 
Mitsui e seus fornecedores dos projetos. De acordo com o 1º aditivo, a Mitsui 
pagará pela contraprestação desse serviço o montante anual de US$500 mil 
(Quinhentos mil dólares norte-americanos). Durante o exercício findo em 31 
de dezembro de 2021, a Companhia faturou o montante de R$1.776, líquido 
dos impostos incidentes (ISS à alíquota de 5%; faturamento internacional). 7.2. 
Contas a pagar a parte relacionada - 

31/12/2021 31/12/2020
Mitsui (*)  258 298
Total 258 298
Circulante 258 298
(*) Em 16 de janeiro de 2014, foi celebrado um Contrato de Serviço e Suporte 
(“Service and Support Agreement”) entre a Companhia e a Mitsui. No referido 
contrato, está previsto que a Mitsui, por meio dos seus departamentos internos, 
auxiliará a Companhia nas áreas de planejamento estratégico, tributos, análise 
de risco, TI, financeiro, auditoria interna, dentre outros. Em contrapartida aos 
serviços e suporte prestados, a Companhia pagará, trimestralmente, o valor de 
¥5.900 mil (Cinco mil e novecentos Ienes) à Mitsui. A movimentação dos saldos 
com partes relacionadas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 
de 2020 é como segue:

2021 2020
Saldo em 1º de janeiro 298 219
Serviços e suporte prestados 640 1.144
Variação cambial (36) 183
Pagamentos (644) (1.248)
Saldo em 31 de dezembro 258 298
Remuneração do pessoal-chave da Administração
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a remu-
neração do pessoal-chave da Administração foi de R$399 e R$355, respecti-
vamente, a título de pró-labore e/ou ajuda de custo. 8. Patrimônio Líquido: 8.1. 
Capital social - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital subscrito é de 
R$2.230.000, representado por 2.230.000.000 ações ordinárias nominativas, 
no valor nominal de R$1,00 (um real) cada.

31 de dezembro de
2021 2020

Acio-
nista 

Quantidade 
de ações

% de 
partici-
pação

Capital 
social

Quantidade 
de ações

% de 
partici-
pação 

Capital  
social 

Mitsui &  
 Co. Ltd.  
  (Japão) 2.229.999.999

100,00 
% 2.230.000 2.229.999.999 100,00% 2.230.000

Mitsui  
 & Co.  
  (Brasil)  
    S.A. 1 - - 1 - -

Total 2.230.000.000
100,00 

% 2.230.000 2.230.000.000 100,00% 2.230.000
8.2. Capital a integralizar - Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a Companhia 
possui saldo de capital a integralizar no montante de R$63.586. Durante o exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2020, os acionistas integralizaram capital no 
montante total de R$85.000. Não houve integralização de capital no exercício 
findo de 31 de dezembro de 2021. 8.3. Prejuízo por ação - O prejuízo por ação é 
calculado por meio da divisão do prejuízo do exercício, atribuível aos acionistas 
da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações durante o exercício. 
Conforme requerido pelo Pronunciamento Técnico CPC 41 - Resultado por Ação 
(IAS 33), a seguir a Companhia apresenta as informações sobre o prejuízo por 
ação para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020:
Exercício findo em 
 31 de dezembro de 

Quantidade média ponde-
rada de ações ordinárias

Prejuízo do 
exercício

Prejuízo por 
ação (R$)

2021 2.230.000.000 (35.213) (0,02)
2020 2.180.304.110 (153.907) (0,07)
A Companhia não possui potenciais ações dilutivas e, portanto, o prejuízo diluído 
por ação é igual ao prejuízo básico por ação. 9. Imposto de Renda e Contribuição 
Social: Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social no 
resultado - O imposto de renda no Brasil compreende o imposto de renda e a 
contribuição social. Quando aplicável, os saldos de impostos diferidos no final de 
cada exercício são calculados utilizando a taxa em vigor, e os saldos fiscais vi-
gentes em cada final de exercício incluem os impostos a serem pagos atualmente 
(nota explicativa nº 3.15). As despesas e os benefícios com o imposto de renda 
e a contribuição social nos resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2021 e de 2020, encontram-se apresentados na reconciliação do imposto 
entre a alíquota oficial e a alíquota efetiva, conforme demonstrado a seguir:

2021 2020
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (35.213) (153.907)
Alíquota nominal combinada de imposto 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal 11.972  52.328
Ajuste dos encargos à taxa efetiva:
Resultado de equivalência patrimonial (9.592) (17.431)
Prejuízos fiscais não registrados (965) (1.386)
Diferenças temporárias ativas não registradas (1.409) (33.519)
Outros  (6)  8

Imposto de renda e contribuição social reconhecidos no  
 resultado  - -

Devido à incerteza quanto à utilização dos créditos fiscais provenientes dos 
prejuízos fiscais e da base negativa de contribuição social e sobre diferenças 
temporárias, a Companhia não contabiliza esses impostos diferidos ativos. 
Desta forma, o crédito será registrado somente quando houver expectativa 
de realização. Por ter como objeto principal a participação no capital social 
da ESBR, a Companhia usualmente não possui base tributária de imposto de 
renda e de contribuição social em suas operações e, portanto, optou por não 
reconhecer o respectivo ativo fiscal diferido. O saldo de prejuízos fiscais e base 
negativa acumulado em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, não reconhecidos 
contabilmente, é de R$73.366 e R$70.549, respectivamente. 10. Despesas 
Gerais e Administrativas: 

2021 2020
Serviços prestados no país (2.207) (1.646)
Serviços prestados no exterior (302) (1.144)
Honorários advocatícios (330) (396)
Pró-labore/ ajuda de custo (*) (1.265) (355)
Despesas com viagens (54) (4)
Contabilidade (276) (220)
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF (7) (328)
Outras (364) (223)
Total  (4.805) (4.316)
(*) No exercício de 2021, considera o valor de R$399, referente à remuneração do 
pessoal chave da Administração (nota explicativa nº 7.2). 11. Outras Despesas 
Operacionais:  Reavaliação do preço de compra - “Earn out” - Em 2021 e 2020, 
foram provisionados respectivamente os valores de R$4.145 e R$1.584 a pagar 
para a Engie, pois quando da aquisição da participação acionária de 20% na 
ESBR, época em que a UHE Jirau ainda estava em fase de construção, existiam 
diversos fatores que afetariam a Data da Operação Comercial (“Commercial 
Operation Date - COD”) das unidades geradoras (UGs). Desta forma, o vendedor 
(Engie) e o comprador (Companhia) concordaram em instalar mecanismos de 
reajuste de preço de compra. No 1º aditivo do contrato de compra, o preço foi 
determinado com base no “Programa COD acordado” e “Força Maior por 150 
dias”. Em novembro de 2016, a ESBR teve decisão favorável em 1ª instância 
sobre os processos de excludentes de responsabilidade (nota explicativa nº 5.2), 
e com base no parecer jurídico dos seus assessores legais externos, procedeu 
com a reversão da provisão dos custos em atraso. A Companhia reavaliou o 
valor justo do “Earn-out” e realizou a provisão. Entretanto, esse valor ficará 
aguardando a conclusão do processo em 2ª instância para efetivação do valor 
a pagar. Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, o saldo da referida provisão 
era de R$74.431 e de e de R$70.286, respectivamente (nota explicativa nº 6). 
Reembolso de perda de oportunidade sofrida pela Engie - Em 15 de julho de 
2020, foi pago à Geramamore Participações e Comercializadora de Energia 
Ltda. (“Engie-Controlada”), o montante de R$97.000, referente a um acordo 
financeiro entre a Engie e a Companhia, pelo fato de a Engie ter tido uma perda 
de oportunidade de compra e venda de energia. Este fato ocorreu pelas des-
contratações ocorridas no exercício, no qual a parcela referente à participação 
acionária de 20% da Companhia foi reembolsada pela Engie.
12. Resultado Financeiro: 

2021 2020
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 83 382
Atualização monetária sobre impostos e contribuições a recuperar  60  63
Subtotal - receitas financeiras 143 445
Despesas financeiras 
Outras despesas financeiras  (8) (2)
Subtotal - despesas financeiras (8) (2)
Variação cambial
Receita de variação cambial 88 49
Despesa de variação cambial  (52) (232)
Subtotal – variação cambial, líquida 36 (183)
Resultado financeiro, líquido  172 260
13. Instrumentos Financeiros E Gestão De Riscos: 13.1. Objetivos e estratégias 
de gerenciamento de riscos - Como política de gestão de ativos financeiros, a 
Companhia busca permanentemente melhorar sua rentabilidade adequada aos 
riscos. Para isso, são estabelecidos critérios e indicadores que demonstrem 
a adequação dos riscos de liquidez, de crédito e de mercado (risco cambial e 
de taxa de juros). Os principais instrumentos financeiros da Companhia estão 
apresentados a seguir:

2021 2020
Valor Valor Valor Valor

 Classifica-
ção contábil  justo contábil  justo 

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa  
 (nota nº 4)

Custo 
amortizado 1.954 1.954 4.675 4.675

Contas a receber de parte  
 relacionada (nota nº 7.1)

Custo 
amortizado 819 819 - -

Passivos financeiros 
Contas a pagar (nota nº 6)

Custo 
amortizado 74.448 74.448 70.292 70.292

Contas a pagar a partes  
 relacionadas (nota nº 7.2)

Custo 
amortizado 258 258 298 298

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a Com-
panhia não efetuou operações com instrumentos financeiros derivativos. 13.2. 
Gestão do risco de capital - A estrutura de capital da Companhia é formada, 
exclusivamente, pelo seu patrimônio líquido. A Companhia não está sujeita 
a nenhum requerimento externo sobre o capital. 13.3. Gestão dos riscos 
financeiros - A Companhia está exposta aos riscos de liquidez, de crédito e 
de mercado (risco cambial e de taxa de juros), conforme descrito a seguir: a) 
Risco de liquidez - O risco de liquidez representa a exposição da Companhia 
à insuficiência de recursos de alta liquidez para cumprir com suas obrigações 
financeiras, devido ao descasamento de prazos ou volume nos fluxos de 
caixa estimados da Companhia. O risco de liquidez é gerenciado por meio da 
manutenção de reservas adequadas, efetuando o contínuo monitoramento 
dos fluxos de caixa real e projetado e da combinação dos perfis de vencimento 
dos ativos e passivos financeiros. Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a 
Companhia apresenta capital circulante líquido positivo nos montantes de 
R$2.692 e R$4.692, respectivamente, e, portanto, possui recursos financeiros 
suficientes para honrar seus compromissos de curtíssimo prazo. b) Risco de 
crédito - O risco de crédito se refere ao risco da possibilidade de descumpri-
mento das obrigações contratuais por uma contraparte, resultando em perdas 
financeiras para a Companhia. Os instrumentos financeiros que potencialmente 
sujeitam a Companhia à concentração do risco de crédito são, primariamente, 
o caixa e equivalentes de caixa. A prática da Companhia é depositar o caixa 
e equivalentes de caixa em ativos financeiros com níveis de classificação de 
crédito (“rating”) considerados adequados pela Administração. A Companhia 
limita o montante de exposição a qualquer instituição financeira de modo a 
minimizar sua exposição ao risco de crédito. c) Risco de mercado - Risco cam-
bial - Refere-se ao risco relacionado com a probabilidade de perdas financeiras 
decorrentes de oscilações nas taxas de câmbio sobre os passivos indexados 
em moeda estrangeira. Risco de taxa de juros - Refere-se ao risco relacionado 
com a probabilidade de perdas financeiras decorrentes de variações nas taxas 
de juros, como resultado do descasamento da taxa de juros entre os ativos e 
passivos e/ou por descasamento dos seus vencimentos. A análise de sensibili-
dade apresentada a seguir, foi determinada com base na exposição dos ativos 
e passivos financeiros não derivativos, indexados com base na variação da 
taxa do CDI, na data do balanço:
Operação Cenário provável
Taxa efetiva anual do CDI - 31/12/2021 9,15%
Aplicações financeiras (nota explicativa nº 4)  1.904
Taxa anual estimada do CDI (*) 3,24%
Efeito anual no Resultado/Patrimônio Líquido:
(Redução) / Aumento (113)
Taxa efetiva anual do CDI - 31/12/2021 9,15%
Contas a pagar – Engie (nota explicativa nº 6) 74.431
Taxa anual estimada do CDI 3,24%
Efeito anual no Resultado/Patrimônio Líquido:
Aumento / (Redução) 4.399
(*) A expectativa de mercado indicava uma taxa estimada do CDI em 3,24%, 
cenário provável para o ano de 2022 (Fonte: B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão). d) 
Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo dos valores justos - Em 
31 de dezembro de 2021, a Administração da Companhia procedeu à avalia-
ção dos valores justos de seus principais instrumentos financeiros utilizando 
técnicas usuais de precificação de mercado, as quais envolvem julgamento. 
Essa avaliação indica que os valores justos se aproximam dos valores contábeis 
reconhecidos. Para estimar o valor justo de seus instrumentos financeiros, a 
Administração baseou-se nas seguintes premissas: • Caixa e equivalentes de 
caixa: Os saldos de caixa e equivalentes a caixa, em face de sua liquidez imediata 
e do risco insignificante de mudança de valor, tem valores justos similares aos 
saldos contábeis. • Contas a pagar (fornecedores): Por representarem transa-
ções comerciais efetuadas em bases de mercado, a Administração da Com-
panhia entende que não há diferenças materiais entre o valor justo e os saldos 
contábeis. Adicionalmente, os montantes das contas a pagar (fornecedores) 
divulgados nestas demonstrações financeiras não diferem significativamente 
dos seus respectivos valores justos devido ao fato do giro dessas contas ser 
de, aproximadamente, 30 dias. • Contas a receber e Contas a pagar (partes 
relacionadas): A Administração da Companhia entende que os valores justos 
se aproximam dos saldos contábeis, considerando as condições comerciais 
acordadas entre as partes. 14. Aprovação das Demonstrações Financeiras: As 
demonstrações financeiras, foram aprovadas e autorizadas para emissão pela 
Administração da Companhia em 27 de maio de 2022.

DIRETORIA: Kenta Hori - CPF: 009.341.209-60 - Diretor Presidente
 Domingues e Pinho Contadores Ltda. - CRC-RJ 001137/O-0

Luciana dos Santos Uchôa - CRC-RJ 081.003/O-8 - Contadora
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: Aos Acionistas e Administradores da Mizha Energia Participações S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Mizha Ener-
gia Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Mizha Energia Participações S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standard - IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Incer-
teza significativa relacionada com a continuidade operacional: Conforme divulgado na nota explicativa nº 5.1 às demonstrações financeiras, em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a coligada Energia Sustentável do Brasil S.A. (“ESBR”) 
apresentava prejuízos acumulados nos montantes de R$2.660.600 mil e de R$2.466.645 mil, respectivamente, em decorrência, dentre outros fatores, dos impactos da exposição aos preços do mercado de curto prazo sobre os efeitos do 
Fator de Escala de Geração (“Generation Scaling Factor - GSF”) e dos impactos financeiros de seus financiamentos. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Responsabilidades da Administração pelas demons-
trações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS), emitidas pelo IASB, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. A De-
loitte refere-se a uma ou mais empresas da Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), sua rede global de firmas-membro e suas entidades relacionadas (coletivamente, a “organização Deloitte”). A DTTL (também chamada de “Deloitte 
Global”) e cada uma de suas firmas-membro e entidades relacionadas são legalmente separadas e independentes, que não podem se obrigar ou se vincular a terceiros. A DTTL, cada firma-membro da DTTL e cada entidade relacionada são 
responsáveis apenas por seus próprios atos e omissões, e não entre si. A DTTL não fornece serviços para clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para saber mais. A Deloitte é líder global de auditoria, consultoria empresarial, 
assessoria financeira, gestão de riscos, consultoria tributária e serviços correlatos. Nossa rede global de firmas-membro e entidades relacionadas, presente em mais de 150 países e territórios (coletivamente, a “organização Deloitte”), aten-
de a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®. Saiba como os cerca de 345 mil profissionais da Deloitte impactam positivamente seus clientes em www.deloitte.com. © 2022. Para mais informações, contate a 
Deloitte Global. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, inde- co
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FUNDO DO CLIMA: STF 
CONCLUI JULGAMENTO
Iniciativa ficou inoperante  
durante os anos de 2019 e 2020.  
Por Ana Rita Albuquerque, página 4

OLHO NO CAIXA 
ENGORDA O GADO?
Vários executivos não tiveram a  
vivência num cenário inflacionário.  
Por Cypriano Camargo, página 2

DIÁLOGOS DE 
MACRON–PUTIN NA TV
O exercício do poder reduzido  
a um documentário na Netflix.  
Por Edoardo Pacelli, página 2

CNI projeta 
crescimento  
de 1,4% para o 
PIB este ano

A Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) projeta cresci-
mento de 1,4% para o Produto 
Interno Bruto do Brasil neste ano, 
de acordo com o Informe Con-
juntural do segundo trimestre. O 
percentual se aproxima da previ-
são de alta de 1,2% feita em de-
zembro de 2021, antes da guerra 
na Ucrânia e do agravamento da 
pandemia de Covid-19 na China, 
que pressionaram preços e adia-
ram as expectativas de normaliza-
ção das cadeias globais de produ-
ção. Esses fatores levaram a CNI, 
em abril, a prever uma expansão 
da economia menor, de 0,9%. No 
entanto, o primeiro semestre de 
2022 tem sido marcado por um 
bom desempenho da atividade 
econômica no Brasil, com me-
lhoria no mercado de trabalho e 
o aumento da demanda do setor 
de serviços.

O gerente-executivo de Econo-
mia da CNI, Mário Sérgio Telles, 
explica que o setor de serviços 
surpreendeu positivamente no 
primeiro trimestre. A indústria 
registrou altas moderadas da pro-
dução ao longo do primeiro tri-
mestre, pouco acima do previsto, 
com maior dinamismo em setores 
ligados a commodities.

Uma série de impulsos ajudam 
a explicar o desempenho favorável 
da atividade econômica na primei-
ra metade de 2022. A recuperação 
do mercado de trabalho segue fir-
me, com o emprego em elevação 
desde 2020, totalizando 97,5 mi-
lhões de pessoas ocupadas, maior 
ocupação desde o início da série, 
em 2012.

Inflação ‘espalhada’ 
eleva pressão nos juros
IPCA no ano acelera para 11,89%

O IPCA, índice de infla-
ção oficial, acelerou 
para 0,67% em junho, 

após marcar 0,47% em maio, acu-
mulando alta de 11,89% em 12 
meses, acima dos 11,73% registra-
dos até maio. Apesar de o resulta-
do ter vindo um pouco melhor do 
que aguardava o mercado finan-
ceiro, traz alguns fatores preocu-
pantes.

O processo inflacionário está 
se “espalhando” em vários seto-
res da economia. “Esse movimen-
to de disseminação parece um re-
flexo de efeitos inerciais, ou seja, 
a inflação está em um processo 
automático de realimentação das 
altas de preços”, analisa Celso 
Pereira, diretor de investimentos 
da Nomad. Para ele, esse cenário 
deve pressionar o Banco Central 

a realizar novos aumentos na taxa 
de juros.

Segundo analistas da Terra In-
vestimentos, as medidas de infla-
ção subjacentes permanecem em 
níveis elevados: “Ainda não iden-
tificamos sinais claros de inflexão 
da dinâmica inflacionária. Com 
base na abertura divulgada hoje 
[sexta-feira], nossa projeção pa-
ra julho é de deflação de 0,60%, 
face às recentes medidas para re-
dução dos preços dos combustí-
veis. Nosso número para 2022 é 
7,3%; para 2023, nossa projeção é 
5,6%.”

O economista João Beck, sócio 
da BRA, tem uma visão mais oti-
mista. “A difusão teve nova queda 
e ficou no menor patamar des-
de novembro de 2021, em 67%. 
Houve reduções de inflação que 

começaram na virada do mês de 
junho e o último dia de coleta pelo 
IBGE para o IPCA de junho foi 
dia 29. Ou seja, o IPCA de julho 
deve ser negativo por causa da re-
dução do ICMS.”

Josilmar Cia, professor de fi-
nanças do CCSA-Mackenzie, 
destaca que serviços ligados à 
alimentação fora do domicí-
lio (1,26%) e serviços de saúde 
(2,2%), principalmente o reajus-
te dos planos de saúde, vieram 
pressionados pela recomposição 
de margens na volta da pande-
mia. “Quando nós analisamos a 
inflação nos últimos 12 meses, 
11,89%, a gasolina teve uma al-
ta de 26,93%. O setor de servi-
ços está atrasado nessa corrida e 
ainda tem espaço para que seus 
preços cresçam.” Página 3 e 5

Mídia do Brics deve atender aos 
interesses das economias emergentes
Por Bian Zhuodan e 
Wang Tiancong, Xinhua

A mídia do Brics deve 
continuar a fortalecer a 
comunicação direta e a 

cooperação para aumentar a influ-
ência dos países do bloco em todo 
o mundo e atender melhor aos in-
teresses de seus países-membros, 
disse Marcos de Oliveira, diretor 
de Redação do Monitor Mer-
cantil, em entrevista à agência de 
notícias Xinhua. Nesta sexta-feira, 
foi realizada o 5º Fórum de Mídia 
do Brics, online e presencial, em 

Beijing.
A comunicação e a colaboração 

entre a mídia do Brics tem sido 
um contribuinte fundamental pa-
ra permitir que os países estabe-
leçam influência e expandam a 
cooperação dentro do grupo, bem 
como com os países vizinhos, dis-
se Oliveira à Xinhua.

O Brics (Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul) representa 
um quarto do PIB global, 18% do 
comércio global e 25% do inves-
timento estrangeiro do mundo. 
Tornou-se uma plataforma vital 
para fortalecer a cooperação entre 

os cinco países e uma força para 
melhorar a governança global.

Para os países-membros do 
Brics, há um grande campo aberto 
para uma maior troca de informa-
ções, disse o diretor do Monitor. 
Tendo como pano de fundo o ce-
nário político e econômico global 
em rápida mudança, cabe à mídia 
levar informações precisas e ade-
quadas aos leitores, que reflitam 
a nova realidade que está sendo 
construída mundialmente com o 
fim do mundo unipolar, acrescen-
tou.

Alemanha aciona 
usinas a carvão para 
suprir falta de gás

As câmaras alta e baixa do 
Parlamento alemão (Bundesrat 
e Bundestag, respectivamente) 
aprovaram nesta sexta-feira o 
uso de mais usinas a carvão pa-
ra substituir o gás na geração de 
eletricidade. A decisão foi tomada 
em razão da severa redução no 
fornecimento de gás russo atra-
vés do gasoduto Nord Stream 1. 
A Alemanha pretende usar menos 
gás para produzir eletricidade e 
recarregar suas instalações de ar-
mazenamento.

“A situação no mercado de gás 
é tensa”, disse o ministro de As-
suntos Econômicos e Ação Cli-
mática, Robert Habeck, em co-
municado. O objetivo é “manter o 
abastecimento básico no próximo 
inverno e manter o mercado de 
energia o maior tempo possível, 
apesar dos altos preços e dos ris-
cos crescentes”, acrescentou.

A decisão do Bundestag de re-
ativar temporariamente as usinas 
a carvão “chega tarde, mas é a 
certa”, disse Siegfried Russwurm, 
presidente da Federação das In-
dústrias Alemãs (BDI), em comu-
nicado.

O fornecimento de gás na Ale-
manha está atualmente estável, 
mas “uma deterioração da situ-
ação não pode ser descartada”, 
disse a Agência Federal de Redes 
(BNetzA) em sua última atualiza-
ção. As instalações de armazena-
mento de gás do país estão atual-
mente com 63% da capacidade. 
Os fluxos de gás através do gaso-
duto Nord Stream 1 foram redu-
zidos para 40% da capacidade.

Ministros do G20: 
fortalecimento do 
multilateralismo

Os ministros das Relações Ex-
teriores do G20, grupo que reúne 
os 19 maiores países e a União Eu-
ropeia, pediram urgência no for-
talecimento do multilateralismo e 
para garantir que a cadeia global 
de fornecimento de alimentos seja 
restaurada.

Ocupando a presidência rotati-
va do G20, a Indonésia sediou a 
reunião de dois dias, que serviu 
como um fórum para discutir os 
esforços de recuperação global, na 
ilha balneária de Bali. A ministra 
das Relações Exteriores da Indo-
nésia, Retno Marsudi, disse que 
todos os participantes estão preo-
cupados com a alta dos preços de 
alimentos e de energia e reiterou 
que a atual crise, incluindo ques-
tões relacionadas à acessibilidade 
e sustentabilidade, continuará a 
dificultar a recuperação global.

Reprodução videoconferência

12  l Monitor MercantilTerça-feira, 12 de julho de 2022Financeiro

MIZHA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ nº 18.634.114/0001-59

continuação

pendentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Com-
panhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. © 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Global. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da au-
ditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 27 de maio de 2022. Deloitte Touche Tohmatsu - 
Charles Mace de Aguiar - Auditores Independentes Ltda. Contador - CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ CRC nº 1 RJ 109819/O-1
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

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

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

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

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

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

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

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assine o jornal Monitor Mercantil (21) 3849-6444
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