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Relatório da Administração 

 
Sabemos que no Brasil, um país com dimensões continentais, temos enormes 

desafios estruturais relacionados à inclusão digital e social. Em virtude disto, nós da 
Ligue Móvel S/A (“Ligue”) e Alloha (“Grupo”), acreditamos que podemos e, 
conseguiremos, contribuir para diminuir as distâncias e diferenças regionais de acesso 
à internet, oferecendo infraestrutura de fibra óptica de ponta. 

O ano de 2021 foi marcado por um expressivo crescimento orgânico, na ordem 
de 105% em nossa base de assinantes. Iniciamos a expansão da companhia para o 
Centro Oeste, com a abertura da operação de FTTH em Campo Grande, capital do 
estado Mato Grosso do Sul. A capilaridade de rede saiu de cerca de 310 mil HPs (Home 
passed) para mais de  480 mil HPs. 

Temos muito orgulho do nosso time: trabalhamos com pessoas e para pessoas. 
Nosso compromisso com transparência, ética, equidade é essencial para a construção 
de relacionamentos de longo prazo, respeitando a todos os envolvidos, sejam pessoas 
do nosso time, nossos clientes e parceiros de negócios. Esse respeito é extensível ao 
meio-ambiente, na forma como usamos recursos naturais e lidamos com resíduos. 
Agradecemos aos investidores pela confiança depositada, aos clientes por nos deixarem 
entrar em seus lares, aos fornecedores, prestadores de serviço e instituições financeiras 
pela parceria e aos colaboradores pela dedicação extrema para que este início de 
jornada representado pelo ano de 2021 tenha sido tão exitoso e com resultados sólidos. 

 
Administração 

 

 

 

 

 

 
 
  











Ligue Móvel  S.A. 
Demonstrações contábeis individuais e 

consolidadas em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
Valores em milhares de R$  

  

4 

 
Balanços Patrimoniais 
 
    Controladora  Consolidado 
ATIVO Nota  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021 

        
Circulante        

Caixa e equivalente de caixa  5               169.797                  5.540             169.798  
Contas a receber de clientes 6                 11.395                   5.614                   11.395  
Contas a receber com partes relacionadas 7  45.000  -  45.000 
Estoques                    644                   3.748                      644  
Impostos a recuperar                3.868                 1.145                  3.909  
Pagamentos antecipados                    584                     31                    584  
Outras contas a receber                      404                          -                      404  

   231.692                16.078   231.734  
Não circulante        

          
Outras contas a receber                       -                   3.831                          2  
Mútuo com Partes relacionadas 7                1.755                          -                         -  
Impostos a recuperar                 5.156                    999                   5.156  
Imposto de Renda e CSSL Diferidos 22  -  1.427  317 
Investimentos em títulos de Capitalização                         -                    616                        -  
Imobilizado  10              129.496                 35.348              129.496  
Intangível  11                 7.849                  7.354                    7.849  

                  144.256                 49.575                 142.820  

Total do ativo   
                 

375.948   
                    

65.653   
                

374.554  

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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   Controladora   Consolidado  
        

   31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021 
PASSIVO        
Circulante        

Fornecedores 12               31.032                   5.985                  31.036  
Obrigações trabalhistas 14                 2.116                   1.418                  2.128  
Imposto de renda e contribuição social                    466                         -                   466  
Obrigações tributárias     15                2.957                4.713                 2.967  
Empréstimos e financiamentos  13             41.666               23.619                 41.666  
Parcelamentos fiscais  16                 3.727                           -                 3.744  
Provisões                     242                           -                    243  
Outras Contas a Pagar                  2.719                      171                 2.719  
Arrendamentos                          -                         -                          7  

                    84.925                    35.906                    84.976  
Não circulante        

Contingências 20                       96                         -                   96  
Provisão para Perdas em Investimentos 12                 1.485                     671                            -  
Empréstimos e financiamentos 13                191.351                25.199   191.351  
Parcelamentos fiscais 16                   6.428                   5.987                  6.468  
Arrendamentos                       118                           -                     118  
Outras obrigações a pagar                         72                     406                    72  

 
 

                 199.550   
                   

32.263             198.105  
Patrimônio líquido  17       

Capital Social                 98.400                   2.000                 98.400  
Prejuízos acumulados                  (6.927)                (4.516)                 (6.927) 

Patrimônio líquido atribuível aos acionistas da 
Companhia 

 
                91.473                  (2.516)               91.473  

Participação dos não controladores                          -                           -                             -  
Total do patrimônio líquido                 91.473                (2.516)                91.473  

Total do passivo e patrimônio líquido 
              375.948   

                   
65.653   

                
374.554  

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
  



Ligue Móvel  S.A. 
Demonstrações contábeis individuais e 

consolidadas em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
Valores em milhares de R$  

  

6 

Demonstrações dos Resultados dos Exercícios 
 
   Controladora  Consolidado 
 Nota  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021 
Receita líquida de serviços 18                    54.178                     38.063                    54.747          
Custo dos serviços prestados   19                 (16.572)                 (16.828)                 (17.328) 
           
        
Lucro Bruto                     37.606                     21.235                    37.419  
        
Receitas/(despesas) operacionais, líquidas                
Vendas 19                 (10.062)                   (3.871)                 (10.133) 
Despesa de pessoal                    (8.617)  (4.398)                    (8.648) 
Gerais e administrativas 19                   (6.039)                   (5.438)                   (6.522) 
Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber                    (2.470)  (1.245)                    (2.470) 
Depreciação e amortização                    (7.059)  (3.562)                    (7.059) 
Outras receitas (despesas) líquidas        20                      8.823                       (848)                      8.823  
Impairment de ágio na aquisição de investimentos      20  (3.000)  -  (3.000) 
        
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado da 
equivalência patrimonial e resultado financeiro                    9.182                      1.873                     8.410 
        
Resultado de equivalência patrimonial                       (819)                              -                              -  
        
Resultado financeiro        
Receita financeira 21                      2.837                          437                       2.839  
Despesa Financeira 21            (11.717)                   (7.950)   (11.766) 
        
Prejuízo antes dos impostos                    (517)                   (5.640)                   (517) 
        
Imposto de renda e contribuição social 22  

                            
(1.894)   

                                                
1.408   

                    
(1.894)  

Prejuízo do exercício                   (2.411)                   (4.232)                 (2.411) 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Demonstrações dos Resultados Abrangentes 
 
 
   Controladora  Consolidado 

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

        
Prejuízo do exercício             (2.411)           (4.232)         (2.411) 

           
Total do resultado abrangente do 
exercício              (2.411)             (4.232)           (2.411) 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
 

 Nota  Capital social  
Prejuízos 

acumulados  
Patrimônio 

Líquido 
        

Saldos em 1º de janeiro de 2020                        2.000                        (284)                      1.716  
           
        
        
        
Prejuízo do exercício   -                    (4.232)                    (4.232) 
        
Saldos em 31 de dezembro de 
2020                       2.000                     (4.516)                    (2.516) 
        
Aumento de capital 17                  100.000   -                  100.000  
Custo de emissão de ações 17                    (3.600)  -                    (3.600) 
        
Prejuízo do exercício   -                    (2.411)                    (2.411) 
           
        
Saldos em 31 de dezembro de 
2021                     98.400                     (6.927)                    91.473  

 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
 
  Controladora   Consolidado 

  2021   2020   2021   

Atividades Operacionais       
Lucro Líquido do Exercício do Controlador        (2.411)         (4.232)       (2.411)  

       
(-) Equivalência patrimonial         819              978            -   
(+) Depreciações e amortizações            7.059        2.783           7.059   
(+) Custo do Imobilizado Baixado      661             6           661   
(-) Provisão para Contingência               96             96   
(+) Provisão para perda esperada de créditos             2.470         1.245           2.470   

(+) Despesas diferidas              -            30   -  
(+) Imposto de renda e contribuição social            1.894            (1.407)       1.894   

(-) Baixa por impairment               3.000   -          3.000   

(+) Outras receitas (despesas) líquidas (8.823)  -  (8.823)  
(=) Resultado Ajustado            4.765            (597)           3.946   

Decréscimos (Acréscimos) em Ativos       
Contas a Receber de Clientes        (8.251)        (4.838)          (8.251)  
Estoques            3.104         (3.536)          3.104   

Impostos a Recuperar       (6.880)  -            (7.238)  

Impostos diferidos         1.427   -            1.427   
Pagamentos antecipados            (553)  -              (553)  
Demais Contas do Ativo             4.038   -               4.041   

(Decréscimos) Acréscimos em Passivos       
Fornecedores              33.870               1.090                           33.870  

Obrigações trabalhistas e sociais                698                  234                   710   
Obrigações tributárias               2.412               3.043              2.479   

Pagamento de imposto de renda e contribuição social           (1.428)  -           (1.428)  

Demais Contas do Passivo           2.456            (1.229)           1.793   
       

Caixa líquido da Atividade Operacional              35.658  (5.833)                 33.904  
 
Atividades de Investimentos 

      

Investimentos em títulos de capitalização -  (605)  -  
Aquisição em Imobilizado        (100.828)        (10.792)          (100.828)  
Aquisição em Intangível             (4.535)  -                   (4.535)  

       
Caixa líquido da Atividade de Investimento            (105.363)              (10.792)           (105.363)  

       
Atividades de Financiamentos       
Integralização de capital                55.000   -                   55.000   

Custo de emissão de ações          (3.600)  -           (3.600)  
Mútuo  com Partes Relacionadas                 (1.755)                     (41)                             -   
Empréstimo e financiamento - captações                 209.333                  42.224                  209.333   
Empréstimo e financiamento - juros                 (10.338)                 (4.894)                     (10.338)   
Empréstimo e financiamento - amortizações                (14.796)               (14.549)                 (14.796)  

Arrendamentos - captações                       118   -                         118   

       
Caixa líquido da Atividade de Financiamento                233.962                  22.740                  235.717  

       
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa                164.257                  5.510               164.258   

       
No início do exercício                    5.540                     30                    5.540   
No final do exercício              169.797                    5.540                  169.798   

       
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa                164.257                     5.510                164.258   
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Notas explicativas da Administração às demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas 
 
(Em milhares de Reais) 
 

1 Contexto Operacional 
 
A Ligue Móvel S/A (“Companhia” ou “Grupo”, em conjunto com suas subsidiárias) com Sede na  
Av. Capitão Índio Bandeira, 1836, Sala 02, Centro, Campo Mourão, PR, CEP 87300-005. Tem 
como atividades econômicas: (i) a prestação de serviços de comunicação e telecomunicações; (ii) 
serviços de comunicação multimídia - SCM; (iii) serviços de telefonia fixa comutada – SFTC; 
(iv) serviços de comunicação móvel pessoal – SMP; (v) serviços de televisão por assinatura e 
serviços de acesso condicionado – SEAC; (vi) provedor de voz sobre protocolo internet – VOIP; 
(vii) tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na 
internet; (viii) portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; (ix) 
serviços de suporte técnico e tele atendimento (call center ativo e passivo); (x) serviços de 
telefonia móvel celular; (xi) serviços de provimento de acesso à internet; (xii) desenvolvimento e 
licenciamento de programas de computador customizáveis ou não customizáveis; (xiii) 
elaboração de projetos para telecomunicações; (xiv) serviços combinados de escritório de apoio 
administrativo, operacional e cobrança; (xv) suporte técnico, manutenção e outros serviços em 
tecnologia da informação; (xvi) instalação e manutenção de equipamentos de internet, 
telecomunicações e informática; (xvii) comércio varejista especializado em equipamentos de 
telefonia e comunicação; (xviii) aluguel de máquinas e equipamentos comerciais, industriais e 
de telecomunicações 
 

1.1 Eventos relevantes do exercício 
 
 

a. Incorporação da LIP Serviços de Equipamentos de Informática EIRELI. 
 
Em 21/12/2021 a “Companhia” decidiu pela incorporação da subsidiária não operacional, 
LIP Serviços de Equipamentos de Informática EIRELI, absorvendo todos os seus ativos 
e passivos, conforme laudo de avaliação contábil emitido em 20/12/2021, extinguindo-se 
a sociedade. 
 

b. Efeitos do COVID-19 
 
Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a COVID-19 como uma 
pandemia. As autoridades governamentais de diversos países, incluindo o Brasil, impuseram 
restrições de contenção do vírus. A Companhia instituiu Comitê e definiu plano de gestão da 
pandemia, com medidas preventivas e de mitigação dos seus efeitos, em linha com as diretrizes 
estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais.  
  
Neste cenário, o Grupo vem monitorando os efeitos nos seus negócios e na avaliação das 
principais estimativas e julgamentos contábeis críticos, bem como em outros saldos com potencial 
de gerar incertezas e impactos nas demonstrações financeiras.  
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Os serviços prestados pelo Grupo, que incluem o fornecimento de internet, TV por assinatura, e 
telefonia não sofreram impactos negativos com o referido cenário. A Companhia intensificou 
investimentos em suas redes para entregar uma infraestrutura cada vez mais robusta e, neste 
ambiente, não é vislumbrado nenhuma interrupção nas operações da Companhia e nenhum 
indicativo de impairment nos seus investimentos 
 
A Administração não renegociou contratos de venda ou arrendamentos. Não ocorreram alterações 
no perfil do contas a receber.  O Grupo não recorreu a subvenções e incentivos governamentais. 
  
Os principais assuntos avaliados pela Administração no tocante a avaliação de riscos no cenário 
da pandemia foram: 
  
(i) Segurança e saúde 

• Aplicação do regime de home office nas atividades de administrativas e de apoio; 
• Suspensão de reuniões e treinamentos presenciais, substituindo-os por teleconferências;  
• Disponibilização de máscara e álcool em gel para os colaboradores; 
• Campanhas internas de conscientização e de prevenção; 
• Suspensão de viagens nacionais e internacionais, com exceção de casos de extrema 

necessidade; 
  
(ii) Operações 

• Reavaliação dos gastos gerenciáveis; 
• Incremento dos investimentos para o ano corrente com expansão das áreas de cobertura 

em função da demanda crescente no novo cenário; 
• Reforço dos treinamentos de prevenção para as equipes de campo; 
• Realocação dos contingentes de pessoas do “Call Center”, nos espaços administrativos, 

para garantia do distanciamento mínimo e da redução de ocupação dos ambientes 
fechados; 

• Revisão das políticas de estoques, aumentando os níveis de segurança para os 
equipamentos com risco de desabastecimento, em especial as ONU (“Optical Network 
Unit”); 

• Revisão das políticas de crédito para novas vendas, para manutenção de níveis adequados 
de inadimplência e desconexões de clientes (Churn). 

  
(iii) Financeira  

• Revisão das políticas de endividamento visando a manutenção do ritmo de expansão da 
companhia; 

• Alongamento das dívidas de curto prazo; 
• Substituição das dívidas com fornecedores, em especial as compras por arrendamento 

mercantil, por dívidas bancárias de maior prazo e menor custo financeiro; 
  
(iv) Contábil 

• Confirmação das estimativas e provisões para adequação ao novo cenário; 
• Acompanhamento dos indicadores de desconexão de clientes (Churn) e de Inadimplência, 

para correção; 
• Acompanhamento dos custos e despesas operacionais para manutenção de níveis 

adequados de margem operacional e de geração de caixa. 
  
Para cada uma dessas quatro esferas, a Companhia adotou uma série de medidas e ações 
preventivas, que permitiram minimizar o impacto da Covid-19 no Grupo e seus Stakeholders, não 
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havendo qualquer impacto material a ser considerado em suas Demonstrações Financeiras, em 
especial ao que se refere aos itens (iii) e (iv), acima. 
 

2 Relação de entidades controladas 
 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas incluem a seguinte controlada direta do 
Grupo, estabelecida no Brasil: 
 
     Participação 
     
Controladas  Tipo 2021 2020 
        
Ligue TV por Assinatura LTDA  Direta 100% 100% 
     
 
 

• Ligue TV por Assinatura Ltda.: a controlada possui como objetivo social a exploração das 
atividades de TV por Assinatura, detendo a Licença de Serviço de Acesso Condicionado (SeAC). 

Os serviços ofertados pelas empresas de telecomunicações bem como as tarifas cobradas, são 
regulamentados pela ANATEL, órgão responsável pela regulação do setor de telecomunicações 
no Brasil de acordo com a Lei Geral de Telecomunicações e seus respectivos regulamentos. O 
grupo Ligue possui outorgas de SCM (Serviços de Comunicação Multimídia), SeAC (Serviços 
de Acesso Condicionado), STFC (Serviços de Telefonia Fixa Comutada) e de SMP (Serviços 
Móveis Pessoais).    
 
 

3 Resumo das principais práticas contábeis 
 
As principais políticas contábeis adotadas na preparação destas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas estão descritas a seguir. As políticas foram aplicadas de modo 
consistente em todos os exercícios apresentados, salvo indicação contrária. 
 

3.1 Base de preparação 
 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB), pronunciamentos emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(“CFC”). 
 
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram aprovadas pelo Conselho de 
Administração em 31 de março de 2022. 
 
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, 
estão sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua 
gestão. 
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3.2 Base de mensuração 

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia foram preparadas 
com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros 
mensurados pelos seus valores justos por meio de resultado, quando requerido nas 
normas. 

3.3 Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do Grupo. 
Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de 
outra forma. 
 

3.4 Uso de estimativas e julgamentos 
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis do Grupo e os valores 
reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. 
 
As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são 
reconhecidas prospectivamente. 
 

a. Julgamentos 
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos 
significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas 
seguintes notas explicativas: 
 
 
Nota explicativa 6 – provisão para perda do valor recuperável do contas a receber. 
Reconhecimento e mensuração da provisão ao valor recuperável do contas a receber de clientes;  
 
Nota explicativa 10 – revisão da vida útil econômica dos bens do ativo imobilizado. 
Determinação da vida útil estimada dos bens e, consequentemente, da taxa de depreciação a ser 
utilizada nos cálculos e registro contábeis no resultado do exercício; 
 
Nota explicativa 17 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais 
premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. 
 

4 Principais políticas contábeis 
 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação e apresentação destas demonstrações 
financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos 
exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 
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a. Base de consolidação 
 

(i) Controladas 
O Grupo controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis 
advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos 
exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de controladas são incluídas 
nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o Grupo obtiver o controle 
até a data em que o controle deixa de existir. 
 
Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as demonstrações financeiras de 
controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. 
 

(ii) Participação de acionistas não-controladores 
O Grupo elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores na adquirida pela 
participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis na data de aquisição. 
 
Mudanças na participação do Grupo em uma subsidiária que não resultem em perda de controle 
são contabilizadas como transações de patrimônio líquido. 
 

(iii) Perda de controle 
Quando a entidade perde o controle sobre uma controlada, o Grupo desreconhece os ativos e 
passivos e qualquer participação de não-controladores e outros componentes registrados no 
patrimônio líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda originado pela perda de 
controle é reconhecido no resultado. Se o Grupo retém qualquer participação na antiga controlada, 
essa participação é mensurada pelo seu valor justo na data em que há a perda de controle. 
 

(iv) Transações eliminadas na consolidação 
Saldos e transações intra-grupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de 
transações intra-grupo, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com 
investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na 
proporção da participação do Grupo na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma 
maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência de 
perda por redução ao valor recuperável. 
 

b. Contas a receber 
 
As contas a receber decorrentes de serviços prestados de Internet banda larga, TV por assinatura 
e Telefonia estão avaliadas pelo valor das tarifas na data da prestação do serviço e não diferem de 
seus valores justos. Essas contas a receber também incluem os serviços prestados a clientes não 
faturados até a data de encerramento dos exercícios.   
 
As perdas esperadas em contas a receber de clientes são estabelecidas para reconhecer as perdas 
prováveis de contas a receber, levando-se em consideração as medidas implementadas para 
restringir a prestação de serviços a clientes com contas em atraso e para cobrar clientes 
inadimplentes. Para as contas a receber de clientes, a Companhia aplica a abordagem simplificada 
conforme permitido pelo IFRS 9/CPC 48 – Instrumentos Financeiros e, por isso, reconhece as 
perdas esperadas considerando inicialmente a análise das perdas históricas, complementando sua 
avaliação com informações presentes e previsões futuras com relação aos seus clientes.  
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b. Receita operacional 
 

(i) Receita de contrato com cliente 
 
A receita é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato com o cliente. O 
Grupo reconhece a receita quando transfere o controle sobre o produto ou serviço ao cliente. O 
CPC 47/IFRS 15 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é 
reconhecida e por quanto a receita é mensurada. De acordo com o CPC 47/IFRS 15, a receita é 
reconhecida quando o cliente obtém o controle dos bens ou serviços. Determinar o momento da 
transferência de controle - em um momento específico no tempo ou ao longo do tempo - requer 
julgamento. 
 
 
As receitas de serviços são reconhecidas quando os serviços são prestados, incluindo faturados e 
não faturados. Os faturamentos são processados mensalmente, de acordo com os ciclos de 
cobrança acordados com os clientes ao longo do mês. As receitas estão devidamente registradas 
dentro do período contábil adequado, incluindo as receitas correspondentes a serviços prestados 
ainda a serem faturadas. 
 

c. Imposto de renda e contribuição social 
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com 
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de 
R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro 
líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, 
limitada a 30% do lucro real do exercício. 
 
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e 
contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são 
reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens 
diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. 
 

(i) Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente 
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo 
tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios 
anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço 
patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos 
a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele 
é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. 
 
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem 
atendidos. 
 

(ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido 
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre 
os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para 
fins de tributação. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e 
diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros 
tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos fiscais diferidos 
são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja 
mais provável. 
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d. Imobilizado 

 
(i) Reconhecimento e mensuração 

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui 
os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas 
acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). 
 
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são 
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado. 
 

(ii) Custos subsequentes 
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando for provável que benefícios econômicos 
futuros associados possam ser auferidos pelo Grupo. 
 

(iii) Depreciação 
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus 
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A 
depreciação é reconhecida no resultado. Terrenos não são depreciados. 
 
Veja as vidas úteis estimadas do ativo imobilizado para os exercícios findos em 2021 e 2020 na 
nota explicativa 10.  
 
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de 
balanço e ajustados caso seja apropriado. 
 

e. Ativos intangíveis e ágio 
 

(i) Reconhecimento e Mensuração 
 
Ágio 
O ágio é mensurado ao custo, deduzido das perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. 
 
Outros ativos intangíveis 
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pelo Grupo e que têm vidas úteis finitas são 
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por 
redução ao valor recuperável. 
 

(ii) Gastos subsequentes 
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios 
econômicos futuros incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros 
gastos, incluindo gastos com ágio gerado internamente, são reconhecidos no resultado conforme 
incorridos. 
 

(iii) Amortização 
A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, 
líquido de seus valores residuais estimados. A amortização é geralmente reconhecida no 
resultado. O ágio não é amortizado. 
 
Veja as vidas úteis estimadas para os exercícios findos em 2021 e 2020 na nota explicativa 11. 
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Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de 
balanço e ajustados caso seja apropriado. 
 

f. Instrumentos financeiros 
 

(i) Reconhecimento e mensuração inicial 
O contas a receber de clientes são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. 
Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando o Grupo se 
tornar parte das disposições contratuais do instrumento. 
  
Um ativo financeiro (a menos que seja contas a receber de clientes sem um componente material 
de financiamento) ou um passivo financeiro é inicialmente mensurado pelo valor justo, mais, para 
um item não mensurado no VJR, custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua 
aquisição ou emissão. As contas a receber de clientes sem um componente significativo de 
financiamento são mensuradas inicialmente pelo preço da transação. 
 

(ii) Classificação e mensuração subsequente 
 
Ativos Financeiros 
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: pelo custo 
amortizado; no VJR (Valor justo por meio do resultado) - instrumento de dívida; na VJORA 
(Valor justo por meio de outros resultados abrangentes) - instrumento patrimonial; ou no VJR. Os 
ativos financeiros não são reclassificados após o reconhecimento inicial, a menos que o Grupo 
altere o modelo de negócios para gerenciamento de ativos financeiros, caso em que todos os ativos 
financeiros afetados serão reclassificados no primeiro dia do período subsequente à alteração no 
modelo de negócios. 
 
Um ativo financeiro é mensurado pelo custo amortizado se atender às duas condições abaixo e 
não for designado como mensurado no VJR: 
 
- é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é manter ativos financeiros para 
receber fluxos de caixa contratuais; 
- e seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa apenas relacionados ao 
pagamento de principal e juros sobre o valor em aberto do principal. 
 
Um instrumento de dívida é medido no VJORA se atender às duas condições abaixo e não for 
designado como medido no VJR: 
 
- é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é alcançado tanto pelo recebimento 
de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e 
- seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos 
de principal e juros sobre o valor em aberto do principal. 
 
No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial não mantido para 
negociação, o Grupo pode escolher, de forma irrevogável, apresentar alterações subsequentes no 
valor justo do investimento em Outros Resultados Abrangentes (ORA). Essa escolha é feita com 
base em investimentos. 
 
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao 
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como VJR. No reconhecimento inicial, o 
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Grupo pode designar irrevogavelmente um ativo financeiro que atenda aos requisitos a serem 
mensurados pelo custo amortizado ou como VJORA, como VJR se eliminar ou reduzir 
significativamente uma incompatibilidade contábil que, de outra forma, surgiria. 
 
Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio 
O Grupo realiza uma avaliação da finalidade do negócio em que um ativo financeiro é mantido 
em carteira, uma vez que isso reflete melhor a maneira como o negócio é gerenciado e as 
informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas são compostas por: 
  
- políticas e objetivos estabelecidos para o portfólio e operação prática dessas políticas. 
Eles incluem a questão de saber se a estratégia da administração se concentra em obter receitas 
de juros contratuais, manter um determinado perfil de taxa de juros, combinar a duração dos ativos 
financeiros com a duração dos passivos relacionados ou saídas de caixa esperadas ou a realização 
dos fluxos de caixa através da venda de ativos; 
 
- como o desempenho do portfólio é avaliado e relatado à administração do Grupo; 
- riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e os ativos financeiros mantidos nesse 
modelo de negócios) e a maneira pela qual esses riscos são gerenciados; e 
- a taxa de vendas, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros em períodos anteriores, 
os motivos dessas vendas e as expectativas futuras de vendas. 
 
Transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para 
desreconhecimento não são consideradas vendas, o que é consistente com o reconhecimento 
contínuo dos ativos do Grupo. 
 
Ativos financeiros mantidos para negociação ou administrados com desempenho avaliado com 
base no valor justo são mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 
 
Ativos financeiros – avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos 
de principal e de juros 
Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no 
reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro 
no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado 
período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de 
liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. 
 
O Grupo considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa 
contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o 
ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos 
de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, o 
Grupo considera: 
 
- eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; 
- termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; 
- o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e 
- os termos que limitam o acesso do Grupo a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, 
baseados na performance de um ativo). 
 
 
Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas 
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Ativos financeiros a valor justo 
Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo 
juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado. 
 
Ativos financeiros a custo amortizado 
Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros 
efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e 
perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no 
desreconhecimento é reconhecido no resultado. 
 
Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas 
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados como custo amortizado ou pelo 
valor justo por meio de resultado. Um passivo financeiro é classificado como mensurado pelo 
valor justo por meio do resultado se for classificado como mantido para negociação, se for um 
derivativo ou atribuído como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao 
valor justo por meio de resultado são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, acrescido 
de juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente 
mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. As despesas com juros, 
ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no 
desreconhecimento também é reconhecido no resultado. 
 

(iii) Desreconhecimento 
 
Ativos financeiros 
O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do 
ativo expiram, ou quando o Grupo transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de 
caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os 
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual o Grupo nem 
transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 
financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. 
 
Passivos financeiros 
O Grupo desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, 
cancelada ou expira. 
  
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a 
contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos 
assumidos) é reconhecida no resultado. 
 

(iv) Compensação 
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço 
patrimonial quando, e somente quando, o Grupo tenha atualmente um direito legalmente 
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
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g. Capital social 
 

(i) Ações ordinárias 
Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações (se aplicável) são 
reconhecidos como redutores do patrimônio líquido. Efeitos de impostos relacionados aos custos 
dessas transações estão contabilizadas conforme o CPC 32 / IAS 12. 
 

h. Redução ao valor recuperável (Impairment) 
 

(i) Ativos financeiros não derivativos 
 
Instrumentos financeiros 
O Grupo reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre ativos financeiros 
mensurados ao custo amortizado. O Grupo mensura a provisão para perda em um montante igual 
à perda de crédito esperada para a vida inteira do instrumento. 
 
Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o 
reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, o Grupo considera 
informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou 
esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na 
experiência histórica do Grupo, na avaliação de crédito e considerando informações prospectivas 
(forward-looking), decorrentes de fatores macroeconômicos, como por exemplo, fatores que 
afetam o poder de compra e os hábitos de gasto do consumidor. 
 
O Grupo presume que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente se 
este estiver com mais de 90 dias de atraso, e considerado como irrecuperável quando atinge 180 
dias de vencido. 
 
O Grupo considera um ativo financeiro como inadimplente quando é pouco provável que o 
devedor pague integralmente suas obrigações de crédito à Companhia, sem recorrer a ações como 
a realização da garantia (se houver alguma). 
 
O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o período contratual 
máximo durante o qual o Grupo está exposto ao risco de crédito. 
 
Mensuração das perdas de crédito esperadas 
As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de 
crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as insuficiências 
de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos à Companhia de acordo com o 
contrato e os fluxos de caixa que o Grupo espera receber). 
 
Ativos financeiros com problemas de recuperação 
Em cada data de balanço, o Grupo avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo 
amortizado estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui “problemas de 
recuperação” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa 
futuros estimados do ativo financeiro. 
 
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes 
dados observáveis: 
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- Dificuldades financeiras significativas do emissor; 
- Quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência; ou, 
- Reestruturação de um valor devido ao Grupo em condições que não seriam aceitas em condições 
normais. 
 
Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial 
A provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do 
valor contábil bruto dos ativos. 
 
Baixa 
O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando o Grupo não tem expectativa 
razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em parte. No entanto, os ativos 
financeiros baixados podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimento dos 
procedimentos do Grupo para a recuperação dos valores devidos. 
 

(ii) Ativos não-financeiros 
Em cada data de relato, os valores contábeis dos ativos não financeiros do Grupo, exceto os 
impostos diferidos, são analisados quanto ao desempenho das unidades geradoras de caixa 
definidas, a fim de identificar uma possível perda no valor recuperável do ágio e de outros ativos. 
 
A determinação do valor recuperável da unidade geradora de caixa à qual o ágio é atribuído 
também inclui o uso de premissas e estimativas e requer um grau significativo de julgamento e 
critério. Se houver indicação de uma possível desvalorização nessas unidades geradoras de caixa, 
o valor recuperável do ativo é estimado. No caso de ágio, o valor recuperável é testado 
anualmente. 
 
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de 
Caixa (UGCs), ou seja, o menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa por meio de 
seu uso contínuo, que são amplamente independentes das entradas. caixa de outros ativos ou 
UGCs. O ágio das combinações de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs que se 
beneficiam das sinergias da combinação. 
 
O valor recuperável ou UGC de um ativo é o valor mais alto em uso e o valor justo menos os 
custos de venda. O valor em uso é baseado nos fluxos de caixa futuros estimados, descontados a 
valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos, que reflete as avaliações 
atuais do mercado quanto ao valor do dinheiro vezes e os riscos específicos dos ativos ou 
UGC.atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da 
UGC. 
 
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC 
exceder o seu valor recuperável. 
 
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado, exceto para o ágio por 
rentabilidade futura. Perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão 
em que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido 
de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. 
 

i. Provisões 
As provisões são determinadas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a uma 
taxa antes de impostos que reflita as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no 
tempo e riscos específicos para o passivo relacionado. Os efeitos do desreconhecimento do 
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desconto pela passagem do tempo são reconhecidos no resultado como despesa financeira. 
 
 

j. Arrendamentos 
 

(i) Determinando quando um contrato contém um arrendamento 
No início de um contrato, o Grupo avalia se um contrato é ou contém um arrendamento. 
 
Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso 
de um ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. Para avaliar se 
um contrato transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado, o Grupo utiliza a 
definição de arrendamento no CPC 06(R2)/IFRS 16. 
 

(ii) Como arrendatário 
No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, o 
Grupo aloca a contraprestação no contrato a cada componente de arrendamento com base em seus 
preços individuais. No entanto, para os arrendamentos de propriedades, o Grupo não possui 
componentes que devam ser separados no momento da sua mensuração inicial. 
 
O Grupo 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 ao custo, que compreende o 
valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer pagamentos de 
arrendamento efetuados até a da data de início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos 
pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a serem incorridos pelo arrendatário na 
desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando o local em que está localizado ou 
restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e condições do arrendamento, 
menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos. 
 
O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de início 
até o final do prazo do arrendamento, a menos que o arrendamento transfira a propriedade do 
ativo subjacente ao arrendatário ao fim do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de direito 
de uso refletir que o arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de direito de 
uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é determinada na mesma base que 
a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é periodicamente reduzido por perdas 
por redução ao valor recuperável, se houver, e ajustado para determinadas remensurações do 
passivo de arrendamento. 
 
O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos do 
arrendamento que não são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita 
no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa de 
empréstimo incremental do Grupo. Geralmente, o Grupo usa sua taxa incremental sobre 
empréstimo como taxa de desconto. 
 
O Grupo determina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo taxas de juros de várias 
fontes externas de financiamento e fazendo alguns ajustes para refletir os termos do contrato e o 
tipo do ativo arrendado. 
 
Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento 
compreendem o seguinte: 
 
- pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos na essência. 
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O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros 
efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento 
resultante de alteração em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que sejam 
pagos de acordo com a garantia de valor residual, se o Grupo alterar sua avaliação se exercerá 
uma opção de compra, extensão ou rescisão ou se há um pagamento de arrendamento revisado 
fixo em essência. 
 
Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste 
correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o valor 
contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero. O Grupo apresenta ativos de direito 
de uso que não atendem à definição de propriedade para investimento em "ativo imobilizado" e 
passivos de arrendamento em "empréstimos e financiamentos" no balanço patrimonial. 
 

(iii) Arrendamentos de ativos de baixo valor 
O Grupo optou por não reconhecer ativos de direito de uso e passivos de arrendamento para 
arrendamentos de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto prazo, incluindo equipamentos 
de TI. O Grupo reconhece os pagamentos de arrendamento associados a esses arrendamentos 
como uma despesa de forma linear pelo prazo do arrendamento, nas despesas gerais e 
administrativas. 
 

k. Mensuração do valor justo 
Valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago pela transferência de um 
passivo em uma transação ordenada entre participantes do mercado na data de mensuração, no 
mercado principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso ao qual o Grupo tem acesso 
nessa data. 
 
Se um ativo ou um passivo mensurado ao valor justo tiver um preço de compra e um preço de 
venda, o Grupo mensura ativos com base em preços de compra e passivos com base em preços 
de venda. 
 
A melhor evidência do valor justo de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial é 
normalmente o preço da transação - ou seja, o valor justo da contrapartida dada ou recebida. Se o 
Grupo determinar que o valor justo no reconhecimento inicial difere do preço da transação e o 
valor justo não é evidenciado nem por um preço cotado num mercado ativo para um ativo ou 
passivo idêntico nem baseado numa técnica de avaliação para a qual quaisquer dados não 
observáveis são julgados como insignificantes em relação à mensuração, então o instrumento 
financeiro é mensurado inicialmente pelo valor justo ajustado para diferir a diferença entre o valor 
justo no reconhecimento inicial e o preço da transação. Posteriormente, essa diferença é 
reconhecida no resultado numa base adequada ao longo da vida do instrumento, ou até o momento 
em que a avaliação é totalmente suportada por dados de mercado observáveis ou a transação é 
encerrada, o que ocorrer primeiro. 
 

l. Receitas financeiras e despesas financeiras 
As receitas e despesas financeiras do Grupo representam juros e variações monetárias e cambiais 
decorrentes de aplicações financeiras, instrumentos financeiros, empréstimos, financiamentos, 
ajustes ao valor presente de transações que geram ativos e passivos monetários e outras operações 
financeiras, sendo reconhecidas pelo regime de competência quando ganhas ou incorridas, tais 
como: 
 
- receita de juros; 
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- despesa de juros; 
- ganhos/perdas líquidos de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; 
- ganhos/perdas líquidos de variação cambial sobre ativos e passivos financeiros; e 
- descontos financeiros adquiridos e concedidos. 
 

m. Novos pronunciamentos emitidos, mas não vigentes 
 
A Administração vem acompanhando os pronunciamentos que já foram emitidos, porém terão 
vigência somente a partir de 1º de janeiro de 2022 e concluiu que não deverá trazer impactos 
significativos sobre as demonstrações financeiras da Companhia. 
 

5 Caixa e equivalentes de caixa 
 

  Controladora  Consolidado 

 
 31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021 

Caixa - Fundo fixo                              
-   

                            
1   

                            
-  

Bancos                              
80   

                          
53   

                            
81  

Aplicações financeiras (i)  
169.717                   

                     
5.486   

                 
169.717  

Total                   
169.797  

                     
5.540   

                 
169.798  

 
(i) Depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo com alta liquidez, vencimentos originais de até três meses 

e com risco insignificante de mudança de valor. Essas aplicações financeiras são, normalmente, CDB e Fundos DI 
atrelado à taxa do CDI – 103% a 104%. A Composição das aplicações financeiras é conforme segue:  

 
  Controladora  Consolidado 

 
 31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021 

Certificados de Depósito 
Bancário – CDB 

                             
19.304   

                            
5.486   

                           
19.304  

Fundos de Investimentos DI  149.647                                                    -   149.647                             
Outros                   766                       -   766            
       
Total    169.717   5.486            169.717  

 
6 Contas a receber de clientes 

 
  Controladora  Consolidado 

       
  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021 

       
Contas a receber de clientes                              

15.281   
                    

8.322   
                            

15.281  

Outros recebíveis  
-  

                       
156   - 

Clientes a faturar (a)                              
1.448   

                            
-   

                            
1.448  

Perda por redução ao valor recuperável de contas a 
receber 

                             
(5.334)   

                   
(2.864)  

                            
(5.334)  

       
Total                              

11.395   
                    

5.614   
                            

11.395  
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(a) Clientes a faturar referem-se a serviços já prestados aos consumidores, cujos períodos de competência divergem do 
mês calendário. Isso ocorre em função das diferentes datas de instalação, vencimento e dos diferentes ciclos de 
faturamento, adotados pelas companhias.  

 
a. Movimentação da provisão para perda estimada para redução ao valor 

recuperável  
 
  Controladora  Consolidado 

       
  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021 

       
Saldo Inicial    (2.864)  (1.619)    (2.864) 
 
Adições 
(-) Reversões 

 
(2.470)  (1.245)  (2.470) 

  -  -  - 
Saldo Final  (5.334)  (2.864)  (5.334) 

 
 

b. Composição da carteira de contas a receber de clientes por idade de vencimento 
 

  Controladora  Consolidado 
       

  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021 
       

Aging list       
Títulos a vencer 
Vencidos de 1 a 90 dias 

 
9.500  3.826  9.500 

Vencidos há mais de 90 dias  1.120  833  1.120 
  4.661  3.663  4.661 
Saldo Final  15.281  8.322  15.281 

 
Para reconhecimento das perdas esperadas com crédito, o Grupo realiza uma análise com base 
na sua experiência de perda histórica, bem como análise individualizada por cliente e obtém-se 
as perdas estimadas para a vida inteira dos créditos.  
 

7 Partes relacionadas 
 
Contas a receber com partes relacionadas 
 
  Controladora  Consolidado 

       
  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021 

                                                      
Sumicity Telecomunicações S.A.  (i)   45.000  -   45.000 
Total  45.000               -   45.000           

 
 
(i) Refere-se a a obrigação assumida pela Sumicity referentes a saldos que serão repassados para 
futuro aumento de capital, entretando não adiantados ainda,  e que possuem prazos 
estabelecidos de repasse ao longo do exercício de 2022. O compromisso em questão tem 
natureza irrevogável e irretratável.Mútuos com partes relacionadas 
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  Controladora  Consolidado 

       
  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021 

                                                      
Ligue Televisão por Assinatura Ltda (a)  1.755  -   - 
Total  1.755               -   -           

 
 
Natureza das operações com partes relacionadas 
 
(a) Refere-se a mútuo celebrado com a Ligue Televisão por Assinatura Ltda, subsidiária 
integral, para cobrir deficiências de caixa. Não há incidência de juros sobre a referida transação 
de mútuo.   

 
Remuneração do pessoal-chave 
A remuneração dos Diretores que corresponde a benefícios de curto prazo no exercício de 2021 
foi de R$ 810 (R$ 1.106 em 2020). 
 

8 Impostos a recuperar 
 
 

  Controladora  Consolidado 

       
 

 31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021 
  

     
ICMS CIAP a recuperar           3.537          949          3.537  
IRRF a recuperar            109             109  
Saldo Negativo IRPJ 2019 a recuperar             150            188  
Imposto de renda e contribuição social antecipado              -          196          -  
Outros impostos               -72         75         
Total dos impostos a recuperar - circulante         3.868   1.145        3.909  
  

     
ICMS CIAP a recuperar       5.156                999       5.156         
Total dos impostos a recuperar - não circulante  

       5.156   
                        

999       5.156  

 
 

9 Investimentos 
 
Controladora 

       
  Controladora  
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Ligue TV por 
Assinatura 

Ltda.  
LIP Serviços 

Ltda.  Total  
        
Saldo final em 31 de dezembro de 2019            307              307   
Resultado de equivalência patrimonial              (978)  -           (978)  
        
Saldo final em 31 de dezembro de 2020    (671)   -      (671)  
Combinação de negócios  -     (3.797)      (3.797)  
Resultado de equivalência patrimonial             (814)          (5)          (819)  
Incorporação de sociedade controlada  -             3.802        3.802   
Saldo final em 31 de dezembro de 2021  

  (1.485)  
                            

-      (1.485)  

 
Em consequência dos resultados desfavoráveis da controlada Ligue TV por Assinatura Ltda, em 
31 de dezembro de 2021 a empresa estava com o passivo a descoberto, razão pela qual foi 
constituído um passivo para refletir adequadamente essa situação. 
 



Ligue Móvel  S.A. 
Demonstrações contábeis individuais e 

consolidadas em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
Valores em milhares de R$  

  

28 

10 Imobilizado 
 

a. Conciliação do valor contábil 
 

    Controladora e Consolidado 
 
Descrição 

 Vida 
Útil (anos) 

 Taxa de 
depreciação 

  
Custo 

 Depreciação 
acumulada 

 Líquido em 
dez/21 

 Líquido em 
dez/20 

             
Móveis e utensílios  10  10%  219  (103)  116  170 
Equipamentos de transmissão e comunicação  10  10%  118.709  (10.641)  108.068  16.609 
Equipamentos de informática  05  20%  2.141  (544)  1.597  604 
Veículos  05  20%  579  (472)  107  `788 
Benfeitorias em imóveis de terceiros  25  4%  343  (118)  225  268 
Imobilizado em andamento  -  -  19.195  -  19.195  16.559 
Ativo de direito de uso  -  -  807  (619)  188  350 
             
Total      141.993  (12.497)  129.496  35.348 
             

b. Movimentação do imobilizado 
 

Controladora e Consolidado 
 
Descrição 

  
Dez/20 

  
Adição 

 Baixas 
líquidas 

  
Depreciaçã

o 

  
Dez/21 

           
Móveis e utensílios  170  -  (20)  (34)  116 
Equipamentos de 
transmissão e 
comunicação 

 16.609  96.902  -  (5.443)  108.068 

Equipamentos de 
informática 

 604  1.290  -  (297)  1.597 

Veículos  788  -  (627)  (54)  107 
Benfeitorias em imóveis 
de terceiros 

 268  -  (14)  (29)  225 

Imobilizado em 
andamento 

 16.559  2.636  -  -  19.195 

Ativo de direito de uso  350  -  -  (162)  188 
           
Total  35.348  100.828  (661)  (6.019)  129.496 
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Controladora e Consolidado  
 
Descrição 

  
Dez/19 

  
Adição 

 Baixas 
líquidas 

  
Depreciação 

   
Dez/20 

            
Móveis e utensílios  173  18  -  (22)   170 
Equipamentos de transmissão e 
comunicação 

 27.290  8.004  (5)  (1.768)   16.609 

Equipamentos de informática  144  529  -  (69)   604 
Veículos  1.252  -  (248)  (219)   788 
Benfeitorias em imóveis de 
terceiros 

 304  -  -  (35)   268 

Imobilizado em andamento  -  -  -  -   16.559 
Ativo de direito de uso  -  -  -  -   350 
            
Total  29.163  8.551  (253)  (2.113)   35.348 
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11 Intangível 
 

a. Conciliação do valor contábil 
 
 

  Consolidado 
 
Descrição 

 Taxa de 
amortização 

  
Custo 

 Amortização 
acumulada 

 Líquido em 
dez/21 

 Líquido em 
dez/20 

           
Softwares  10%  5.252  (2.509)  2.743  3.485 
Marcas e patentes  10%  14    14  14 
Licenças de uso  10%  27  (27)  -  - 
Projetos em andamento    4.985  -  4.985  855 
Outros  -  106  -  106  - 
Ágio  -  -  -  -  3.000 
           
Total    10.384  (2.536)  7.848  7.354 
           

b. Movimentação do intangível 
 

Consolidado  
 
Descrição 

  
Dez/20 

  
Adição 

 Baixas líquidas   
Amortização 

   
Dez/21 

            
Softwares  3.485  271  -  (951)   2.805 
Marcas e patentes  14    -  -   14 
Projetos em andamento  855  4.130  -  -   4.985 
Outros    133  -  (89)   44 
Ágio (a)  3.000    (3.000)  -    
            
Total  7.354  4.534  (3.000)  (1.040)   7.848 
            

 
(a) A baixa de R$ 3.000, se refere ao reconhecimento do impairment de Goodwill originado da aquisição de investimentos na Empresa TS Tecnologia e Sistemas em Redes Ltda., sobre o qual a Companhia não 
possui estudos que fundamentem o preço pago pelo ativo, bem como estudo quanto à recuperabilidade do saldo, uma vez que os ativos adquiridos já estão totalmente incorporados às atividades usuais da 
companhia e se confundem com outros ativos operacionais. 
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  Consolidado  
 
Descrição 

  
Dez/19 

  
Adição 

 Baixas 
líquidas 

  
Depreciaçã

o 

   
Dez/20 

            
Softwares  1.895  2.261  -  (671)   3.485 
Marcas e patentes  3  11  -  -   14 
Projetos em andamento  597  258  -  -   855 
Outros        -    
Ágio  3.000  -  -     3.000 
            
Total  5.495  2.530    (671)   7.354 
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12 Fornecedores 
 
 
 

  Controladora  Consolidado 
       
  dez/21  dez/20  dez/21 
       
       
Equipamentos de comunicação  31.032  5.986  31.036 
       
Total  31.032  5.986  31.036 
       
       

 
Nos equipamentos de comunicação estão inseridos fornecedores de rede de ONU (“Optical 
Network Unit”), Cabos de fibra óptica e outros insumos relacionados ao provimento dos 
serviços da Companhia. 

 
13 Empréstimos e financiamentos 

 
a. Composição 

 
 
      Controladora  Consolidado 

           
Tipo de dívida  Taxa de juros  Vencimento  dez/21  dez/20  dez/21 
           
Capital de giro  9,64% a.a. e 17,46% 

a.a. 
  

 
                   

15.163   
                   

14.104   
                   

15.163  

Debêntures  1,70% a.a. + CDI   
 

                 
150.616     

                 
150.616  

Vendor  11,90% a.a.   
 

                   
66.186   

                   
33.239   

                   
66.186  

Outros  12,65% a.a.   
 

                     
1.052   

                     
1.475   

                     
1.052  

     
 

                 
233.017   

                   
48.818   

                 
233.017  

  
 Circulante  

                   
41.666   

                   
23.619   

                   
41.666  

  
 Não circulante  

                 
191.351   

                   
25.199   

                 
191.351  

 
 
As garantias dos empréstimos são alienações fiduciárias, fluxo de recebíveis e aval de empresas 
do grupo econômico Os covenants das dívidas são calculados com base na Dívida Líquida 
(Empréstimos, financiamento e arrendamento mercantil, deduzidos das disponibilidades). 
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b. Movimentação 
 
 

  Consolidado  Consolidado 

Movimentação  dez/21  dez/20  dez/21 
       
Saldo inicial                     48.818                      26.036                  48.818  
Captações                   209.333                      42.224                209.333  
Amortizações                   (14.796)                   (14.548)              (14.796) 
Juros pagos                   (10.338)                     (4.894)              (10.338) 
       
  

                 233.017                      48.818   
                 

233.017  

 
c. Cronograma de vencimentos: 

 
Os empréstimos e financiamentos classificados no não circulante apresentam a seguinte 
maturidade: 
 

 
 2021 

   
2023                 55.302  
2024                54.230  
2025  27.273 
2026  27.273 
2027               27.273  
   
  191.351 

 
14 Obrigações trabalhistas 

 
  Controladora  Consolidado 
       
  dez/21  dez/20  dez/21 
       
Salário a pagar  765  216  768 
INSS a recolher  518  735  520 
FGTS a recolher  97  29  97 
Provisão para férias  684  299  688 
INSS e FGTS sobre férias  242  105  242 
Participação nos resultados  52  34  56 
       
Total  2.358  1.418  2.371 
       

 
15 Obrigações tributárias 

 
  Controladora  Consolidado 
  dez/21  dez/20  dez/21 
       
IRRF e CSRF a recolher       
FUST e FUNTEL a recolher  266    266 
PIS e COFINS a recolher  237  1.127  240 
ICMS a recolher  1.601  366  1.608 
ISS a recolher  199  37  199 
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ICMS Difal a pagar  347    347 
Outros tributos a recolher  307  14  307 
       
Total  2.957  1.544  2.967 
       

 
16 Parcelamentos 

 
 
  Controladora  Consolidado  

  dez/21  dez/20  dez/21  
        
Tributos estaduais        

Parcelamento ICMS (a)               1.085                  1.488                1.085   
Tributos federais  

      
Parcelamento federais (b)            1.625             1.070          1.625   
Parcelamento INSS (c)                805                 541             805   
Parcelamento PERT (d)               185                  69               189   
Parcelamento diversos                     27                   41           

Total de parcelamentos - circulante  3.727   3.168                3.745   
  

      
Tributos estaduais  

      
Parcelamento ICMS (a)   1.284   1.662            1.284   

Tributos federais        
Parcelamento federais (b)   2.479   2.516             2.479   
Parcelamento INSS (c)    1.379   1.258              1.379   
Parcelamento PERT (d)   1.266    551             1.297   
Parcelamento diversos  

20      
                     

29           
Total de parcelamentos - não circulante  6.428    5.987              6.468   
        

 
(a)  Parcelamento do ICMS de competências entre 2015 e 2020 com prazo médio de 

pagamento de aproximadamente 29 meses e previsão de liquidação em 2024; 
 
(b) Os tributos que integram são PIS e Cofins sobre faturamento, referentes às competências 

do período compreendido entre 2016 e 2020. Previsão de liquidação em abr/2024; 
 
(c) INSS parcelado competente aos meses entre out/2015 e jun/2020; 
 
(d) PERT – Programa Especial De Regularização Tributária instituído pela MP 783/2017 

eregulamentado pela Lei 13.946/2017 onde abrangeu débitos de natureza da RFB e 
PGFN. Restando 96 parcelas de R$ 4.199, com previsão de vencimento final em 
dez/2028. 
 
A Empresa também conta com o benefício de parcelamento de débitos ao qual aderiu em 
abril de 2018 e que foi regulamentado pela Lei Complementar 162/2018 contemplando 
débitos da esfera federal no período compreendido entre 2016 e 2017 com prazo de 145 
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meses e previsão de liquidação em maio/2030. Parcelamento convencional de débitos 
federais competentes a 2017 e 2018 com previsão de liquidação para agosto de 2023. 
 

17 Patrimônio líquido 
 
O capital social subscrito é de R$ 98.400 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 2.000 em 31 de 
dezembro de 2020) composto por 3.066.950 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal 
em 31 dezembro de 2021 (2.000.000 em 31 de dezembro de 2020). A composição acionária da 
controladora é como segue: 
 

    Controladora 
      dez/21  dez/20 
         
Quantidade de ações (quotas – 2020)      3.066.950  2.000.000 
Capital social      102.000  2.000 
Custos de emissão de ações      (3.600)   
         
Total      98.400  2.000 
         

 
Transformação em S/A 
 
Em 29/04/2021 os Sócios decidem aprovar a transformação do tipo jurídico da Sociedade, 
passando de Sociedade Empresária Limitada para Sociedade Anônima de Capital Fechado. Em 
decorrência da transformação, cada quota em que se divide o capital social da Sociedade foi 
convertida em 2.000.000 (dois milhões) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de 
modo que o capital social da Companhia, de R$ 2.000, antes dividido em 2.000.000 quotas com 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, passou a ser dividido em 2.000.000 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. 
 
Ainda em razão da transformação aprovada, os Acionistas decidiram alterar a denominação social 
da Companhia de “LIGUE MÓVEL LTDA” para “LIGUE MÓVEL S.A.”. 
 

Aumento de capital social  
 
Em 08 de julho de 2021, a companhia realizou Assembleia Geral Extraordinária 
deliberando e aprovando o aumento do capital, antes de R$ 2.000, para R$ 98.400, 
representando um aumento de R$ 100.000, com a emissão de 1.066.950 novas ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 93,72 por ação. 
 
O aumento de capital autorizado, representa 51,02% do capital total e foi totalmente 
subscrito pela pela Sumicity Telecomunicações S/A., sendo que R$ 55.000 foram 
efetuados via aporte de caixa e o restante de R$ 45.000 serão integralizados em até 12 
meses com promessa de aporte por parte do acionista, sendo reconhecido como contas a 
receber com acionistas. 
 

d. Reserva legal 
O estatuto social da Sociedade prevê que do lucro líquido anual serão deduzidos 5% para 
constituição de reserva legal, a qual não poderá exceder 20% do capital social corrigido 
anualmente. 
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e. Reservas de lucros 

É composto pela parcela de lucros não distribuídos aos acionistas. A reserva de reforço de 
lucros é criada somente depois de considerados os requisitos de dividendo mínimo e seu saldo 
não pode exceder o montante do capital subscrito, conforme Lei das Sociedade Anônimas. O 
saldo das reservas de lucros terá o destino que lhe for dado pelos acionistas em Assembleia 
Geral, após ouvida a Diretoria da Sociedade. 
 

f. Dividendo mínimo obrigatório 
A Diretoria da Sociedade encaminhou proposta para Assembleia Geral Ordinária, conforme 
previsto do parágrafo 4° do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, proposta para não distribuição dos 
dividendos mínimos obrigatórios. 
 
 

18 Receita operacional líquida. 
 
A reconciliação das receitas brutas para a receita líquida é como segue: 
 

 

 
 

19 Custos e despesas 
 

  Controladora Consolidado 
       

  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021 
       

Custos dos serviços  (16.572)  (16.828)  (17.328) 
Despesas Comerciais  (10.062)  (3.871)  (10.133) 
Despesas Administrativas  (6.039)  (5.438)  (6.522) 
       
Total  (32.673)  (26.137)  (33.983) 

 
Os custos correspondem substancialmente a gastos relacionados a prestação de serviços 
de comunicação e transmissão, os quais são caracterizados pela compra de minutos de 
telefonia, link de dados de internet e sinal de TV por assinatura para disponibilização ao 
uso dos clientes. 

  Controladora  Consolidado 
  dez/21  dez/20  dez/21  
        
Receita operacional bruta  65.232  44.540  65.900  
        
Deduções da receita        
(-) ICMS  (8.003)  (1.336)  (8.070)  
(-) PIS  (403)  (48)  (407)  
(-) COFINS  (1.862)  (101)  (1.881)  
(-) ISS  (527)  (4.517)  (527)  
(-) Outros  (259)  (475)  (268)  
        
Total deduções da receita  (11.054)  (6.477)  (11.153)  
        
Receita operacional líquida  54.178  38.063  54.747  
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As despesas correspondem a gastos com materiais de consumo, custos de locomoção, 
gastos com veículos, despesas de funcionamento (energia, água, comunicações, aluguéis, 
seguros) e etc., conforme evidenciado no quadro abaixo: 
 
 

20 Despesas gerais e administrativas, com vendas e tributárias e outras 
receitas operacionais 
 
  Controladora Consolidado 

       
  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021 

       
Custos dos serviços                     (16.572)                     (16.828)                  (17.328) 
Despesas Comerciais                     (10.062)                       (3.871)                  (10.133) 
Despesas Administrativas                       (6.039)                       (5.438)                    (6.522) 
Outras receitas (despesas) operacionais                       8.823                          (848)                    8.823 
Impairment de ágio na aquisição de 
investimentos                  (3.000)                      -  (3.000) 
       
Total                    (26.850)                     (26.985)                  (28.160) 

 
 
Os custos correspondem substancialmente a gastos relacionados a prestação de serviços 
de comunicação e transmissão, os quais são caracterizados pela compra de minutos de 
telefonia, link de dados de internet e sinal de TV por assinatura para disponibilização ao 
uso dos clientes. 
 
As despesas correspondem a gastos com materiais de consumo, custos de locomoção, 
gastos com veículos, despesas de funcionamento (energia, água, comunicações, 
aluguéis, seguros) e etc., conforme evidenciado no quadro abaixo: 
 
         Controladora Consolidado 

         31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021 
Custo de Comunicação                    (4.277)                    (5.596)                    (4.834) 
Informática/Processamento de dados                    (3.000)                       (886)                    (3.011) 
Assessoria/Consultoria                       (521)                       (219)                       (521) 
Aluguéis                       (785)                       (592)                       (801) 
Serviços de Terceiros                       (353)                         (91)                       (661) 
Propaganda/Publicidade                    (4.014)                       (364)                    (4.014) 
Prospecção de clientes/Representação 
comercial 

 
                  (5.557)                    (1.407)                    (5.557) 

Aluguel de postes                    (5.107)                    (4.001)                    (5.241) 
Despesas de Funcionamento                       (709)                       (624)                       (909) 
Despesas com veículos                       (983)                       (346)                       (983) 
Viagens/ Estadias de colaboradores                       (197)                         (40)                       (197) 
Honorários contábeis/advocatícios                       (884)                       (368)                       (893) 
Materiais de instalação                         (96)                    (7.821)                         (96) 
Mão de obra de terceiros                    (5.025)                    (3.012)                    (5.090) 
Outros Custos e Despesas                    (1.165)                       (770)                    (1.174) 
Impairment de ágio na aquisição de 
investimentos (ii)  (3.000)  -  (3.000) 
Outras receitas (despesas) operacionais (i)         8.823       (848)            8.823 
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Total  (26.850)  (26.985)  (28.160) 

 
(i) No primeiro semestre de 2021, a Administração realizou o tombamento patrimonial para todos os bens do seu ativo 

imobilizado, devidamente suportada pela contratação de uma empresa independente e especializada em trabalhos dessa 
natureza. O cotejamento desse trabalho, resultou em um montante líquido de R$ 8.872 mil, relativo a bens que foram 
identificados fisicamente, mas não estavam refletidos na contabilidade. Muito embora, tais bens decorram de aquisições 
realizadas em exercícios anteriores, houve o reconhecimento integral desse montante no resultado do exercício corrente, 
no grupo de outras receitas operacionais. 
 

(ii) Impairment do ágio na aquisição de investimentos, conforme evidenciado na nota explicativa 11. 
 

21 Resultado Financeiro 
 
  Controladora Consolidado 

       
  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021 
Receitas Financeiras       

Descontos obtidos           130         6            132  
Juros recebidos           701         329            701  
Rendimentos de aplicações financeiras           1.966          -         1.966  
Outras receitas financeiras              40          102           40  

       
Total de receitas financeiras           2.837         437         2.839  
       
Depesas Financeiras       

Juros sobre empréstimos           (10.357)      (5.999)       (10.374) 
Despesas bancárias             (642)       (542)        (647) 
Juros sobre impostos em atraso        (533)      (1.126)         (548) 
Juros pagos         (161)       (185)        (161) 
Outras despesas financeiras         (24)             (98)          (36) 

Total de despesas financeiras       (11.717)       (7.950)       (11.766) 
Total de receitas e despesas financeiras         (8.880)          (7.513)        (8.927) 

 
 

22 Imposto de Renda e Contribuição Social  
 
 
  Controladora Consolidado 

       
  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021 

IR e CS Diferidos ativos (i)  -         1.427  317 
Total de ativo fiscal diferido           -   1.427   317 
       
 

(iii)  No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, considerando que o cenário de prejuízos recorrentes e a falta de 
expectativa para a geração de lucros tributáveis futuros se manteve, a Companhia optou por desreconhecer 
integralmente o ativo fiscal diferido no resultado do exercício. 
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a. Reconciliação da despesa de Imposto de Renda e da Contribuição Social 
 
  Controladora  Consolidado 

       
  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021 

       
Imposto de renda corrente       (1.387)              -          (1.387) 
Contribuição social corrente        (507)                 -           (507) 
       
Total de imposto de renda e contribuição social 
corrente 

 
        (1.894)               -         (1.894) 

Imposto de renda diferido          -             1.035          -  
Contribuição social diferido          -             373           -         
Total de imposto de renda e contribuição social 
diferido 

 
        -              1.408            -  

Total de tributos sobre o lucro          (1.894)           1.408          (1.894) 

 
Conciliação da alíquota efetiva: 
 
  Controladora  Consolidado 

       
  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021 

       
Prejuízo antes dos impostos  (517)  (5.640)  (517) 
Alíquota nominal       34%              34%          34% 
        176                 1.918           176 
       
Ajustes:       
Baixa de imposto diferido ativo          (1,427)             -           (1,427)  
Diferenças permanentes, líquido  (643)  (510)  (643) 
              
Imposto de renda e contriibuição social no resultado          (1.894)           1.408          (1.894) 

 
 

Conselho de Administração 
 

Gabriel Sartor - Presidente 
Pedro Pullen Parente 

Luciana Antonini Ribeiro 
Felipe Gonçalves Matsunaga 

Vicente Sérgio da Silva Gomes 
 
 

Diretoria Executiva 
 

Gabriel Sartor – Diretor Presidente 
Igor Sartor – Diretor 

Romeu Medeiros Antunes – Diretor 
Leandro Salatti dos Santos – Diretor Financeiro 

Maicon Zipperer - Diretor 
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