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GOVERNANÇABRASIL S.A. Tecnologia e Gestão em Serviços
CNPJ/MF - 00.165.960/0001-01

Relatório da Diretoria

Balanços patrimoniais - Em 31/12/2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Ativo Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 6.006 15.309 11.167 18.914
Contas a receber de clientes 5 6.888 6.275 9.981 9.332
Estoques 117 143 127 143
Impostos a recuperar 7 1.309 69 1.343 140
Outros créditos 8 248 153 345 200
Partes relacionadas 6 9.898 1.587 13.398 5.087
Despesas antecipadas 34 33 34 33

24.500 23.569 36.395 33.849

Não circulante
Aplicação financeira - 561 - 561
Depósitos judiciais 206 215 265 245
Investimentos 9 7.405 7.775 1.759 1.509
Imobilizado 10 3.452 3.073 4.520 4.327
Intangível 11 396 568 433 643

11.459 12.192 6.977 7.285
Total do ativo 35.959 35.761 43.372 41.134

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante
Fornecedores 921 2.764 1.436 2.910
Empréstimos e financiamentos - 200 - 200
Obrigações sociais e trabalhistas 12 9.110 6.857 11.565 8.519
Obrigações tributárias 13 1.124 1.127 1.563 1.579
Partes relacionadas - - 28 26
Outras 22 75 50 95
Provisão para perda de investimento 9 356 - 356 -

11.533 11.023 14.998 13.329
Não circulante
Provisão para riscos cíveis,

tributários e trabalhistas 14 320 734 582 794
320 734 582 794

Patrimônio líquido 15
Capital social 3.240 3.240 3.240 3.240
Reserva legal 648 648 648 648
Reserva de lucros 20.218 20.116 20.218 20.116
Patrimônio líquido atribuível aos controladores 24.106 24.004 24.106 24.004
Participação dos acionistas não controladores - - 3.686 3.007

24.106 24.004 27.792 27.011
Total do passivo e do patrimônio líquido 35.959 35.761 43.372 41.134

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Reserva de lucros Atribuível aos 

acionistas 
controladores

Participação 
dos não 

controladores
Capital 
social

Reserva 
legal

para aumento 
de capital

Incentivos 
fiscais

Lucros 
retidos

Lucros 
acumulados

Patrimônio 
líquido

Saldos em 31/12/2019 3.240 648 1.258 8.302 9.560 - 23.008 1.858 24.866
Lucro líquido do exercício - - - - - 8.956 8.956 7.395 16.351
Destinação do lucro do exercício:
Reserva para incentivos fiscais - - - 1.716 - (1.716) - - -
Juros sobre capital próprio (Nota 15.3.b) - - - - - (760) (760) - (760)
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 15.3.a) - - - - - (1.479) (1.479) - (1.479)
Reserva de lucros à disposição da Assembleia - - - - 5.001 (5.001) - - -
Distribuição de dividendos (Nota 15.3.a) - - - - (5.721) - (5.721) - (5.721)
Distribuição de dividendos desproporcional (Nota 9) - - - - - - - (5.823) (5.823)
Incorporação de empresa - - - - - - - (423) (423)
Saldos em 31/12/2020 3.240 648 1.258 10.018 8.840 - 24.004 3.007 27.011
Lucro líquido do exercício - - - - - 7.447 7.447 8.155 15.602
Destinação do lucro do exercício:
Reserva para incentivos fiscais - - - 2.650 - (2.650) - - -
Juros sobre capital próprio (Nota 15.3.b) - - - - - (830) (830) - (830)
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 15.3.a) - - - - - (1.032) (1.032) - (1.032)
Reserva de lucros à disposição da Assembleia - - - - 2.935 (2.935) - - -
Distribuição de dividendos (Nota 15.3.a) - - - - (5.483) - (5.483) - (5.483)
Distribuição de dividendos desproporcional (Nota 9) - - - - - - - (7.391) (7.391)
Aquisição de participação não controladores - - - - - - - (85) (85)
Saldos em 31/12/2021 3.240 648 1.258 12.668 6.292 - 24.106 3.686 27.792

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Receita operacional líquida 16 75.874 69.630 113.518 105.048
Custo dos serviços prestados 17 (54.242) (45.310) (76.275) (64.321)
Lucro bruto 21.632 24.320 37.243 40.727
Despesas comerciais 17 (6.307) (5.565) (8.686) (8.605)
Despesas gerais e administrativas 17 (7.829) (8.198) (9.450) (10.267)
Resultado de equivalência patrimonial 9 (106) - (106) -
Outras receitas e despesas operacionais (456) (142) 207 (345)
Lucro antes do resultado financeiro 6.934 10.415 19.208 21.510
Receitas financeiras 18 649 407 849 640
Despesas financeiras 18 (136) (117) (168) (135)
Lucro antes do imposto de renda

e da contribuição social 7.447 10.705 19.889 22.015
Imposto de renda e contribuição social 19 - (1.749) (4.287) (5.664)
Lucro líquido do exercício 15.3 7.447 8.956 15.602 16.351
Atribuível aos acionistas controladores - - 7.447 8.956
Atribuível aos acionistas

não controladores 10.a - - 8.155 7.395
Quantidade de ações 3.240 3.240
Lucro por ação 2,2984 2,7641

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 
(Valores expressos em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Notas 2021 2020 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro antes dos tributos sobre o lucro 7.447 10.705 19.889 22.015

Ajustes por:

Depreciação e amortização 10 e 11 1.032 1.416 1.445 1.821
Provisão para crédito

de liquidação duvidosa 5 (14) (79) (42) (117)

Provisão para contingência 14 (414) 469 (212) 373

Baixas do imobilizado e intangível 10 e 11 973 156 976 164
Resultado de equivalência patrimonial /

destinação desproporcional 106 - 106 -

9.130 12.667 22.162 24.256

Aumento ou redução nos ativos operacionais

Contas a receber de clientes 5 (598) 1.861 (606) 1.885

Estoques 26 22 16 23

Impostos a recuperar 7 (1.240) 823 (1.203) 819

Partes relacionadas 6 (8.311) (1.587) (8.311) (4.810)

Outros créditos 8 (96) 266 (142) 405

Depósitos judiciais 10 77 (21) 148

(10.209) 1.462 (10.267) (1.530)

Aumento ou redução nos passivos operacionais

Fornecedores (1.842) 1.692 (1.474) 1.664

Obrigações trabalhistas, sociais e tributárias 2.249 605 3.030 707

Partes relacionadas - - - (1)

Outras contas a pagar (55) (19) (45) (101)

Impostos sobre a renda pagos - (1.642) (4.287) (5.552)

352 636 (2.776) (3.283)
Caixa líquido proveniente 

das atividades operacionais (727) 14.765 9.119 19.443

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado

e intangível 10 e 11 (2.212) (1.443) (2.404) (1.635)

Aquisição de Investimentos 9 (85) (1.500) (85) (1.500)
Adiantamento para futuro 

aumento de capital 9 700 (700) - (700)

Recebimento de dividendos controladas 9 5 5 - 5

(Resgate) de aplicações financeiras 561 (311) 561 (311)
Caixa líquido utilizado nas

atividades de investimento (1.031) (3.949) (1.928) (4.141)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Dividendos pagos (7.345) (7.960) (14.738) (13.787)

Pagamento de financiamentos (200) - (200) -

Captação de financiamentos - 200 - 200
Caixa líquido utilizado nas

atividades de financiamento (7.545) (7.760) (14.938) (13.587)
Acréscimo (redução) líquido

no caixa e equivalentes de caixa (9.303) 3.056 (7.747) 1.715
Caixa e equivalentes de caixa

no início do exercício 4 15.309 12.253 18.914 17.199
Caixa e equivalentes de caixa

no final do exercício 4 6.006 15.309 11.167 18.914
Acréscimo (redução) líquido

no caixa e equivalentes de caixa (9.303) 3.056 (7.747) 1.715
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais, exceto se de outra forma indicado)
1. Contexto operacional: A GOVERNANÇABRASIL S/A Tecnologia e Gestão em Serviços é 
uma sociedade anônima de capital fechado, domiciliada na Rua João Pessoa, 1183 - térreo, 
1º e 2º andar, Velha, Blumenau (SC) e tem por objeto social a prestação de serviços na área 
da tecnologia da informação, destinados a atender a gestão pública. 1.1. COVID-19: Em 
março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto de Coronavírus 
(COVID-19) como uma pandemia. A crise de saúde causada pelo vírus gerou, e ainda gera, 
incertezas ao ambiente de negócios em todo o mundo. A Companhia e suas controladas 
implementaram diversas medidas para prevenir riscos relacionadas à pandemia, com
destaque à saúde das pessoas. As atividades da Companhia e de suas controladas são 
consideradas de natureza essencial e, portanto, não tiveram interrupção de atividades ao 
longo da crise. Não houve aumento de cancelamentos de contratos por conta da Pandemia, 
não houve diminuição no nível médio de venda de novos softwares e o nível de
inadimplência se manteve substancialmente o mesmo que o verificado antes da Pandemia. 
Também não houve alteração nos níveis de liquidez e o acesso a crédito não sofreu
variações. Como a crise poderia afetar a Companhia: Até o presente momento a
Companhia e suas controladas não sentiram efeitos negativos que poderiam ter ocorrido 
por conta da crise de saúde, principalmente pela importância estratégica dos seus
serviços. No entanto, na avaliação da Administração, a Pandemia poderia ter o potencial de 
causar os seguintes efeitos adversos: a redução da liquidez, por restrições de crédito ou 
atraso de pagamentos de clientes; aumento de desemprego e consequente queda nas
vendas de serviços; risco de impairment de ativos por conta dos fatores já citados, ou 
ainda, lockdowns severos que impeçam a implantação e manutenção dos sistemas para os 
clientes. Ações implantadas para controle e monitoramento dos efeitos da COVID-19: Os 
eventos relacionados à pandemia vêm sendo monitorados pela Administração, que avalia 
os possíveis impactos às suas atividades regularmente, visando ajustar as medidas já 
tomadas e, ou, estabelecer novas ações de prevenção e mitigação de riscos. As principais 
ações com relação aos funcionários foram: (i) entrega de materiais de higiene; (ii)
campanhas de conscientização, orientação e monitoramento; (iii) suspensão de viagens, 
visitas externas, exceto quando imprescindível; (iv) isolamento de grupos de risco e adoção 
de trabalho remoto, sempre que possível; (v) higienização de ambientes; (vi)
implementação de regras de distanciamento nas dependências da Companhia; e (vii)
medição de temperatura no acesso às instalações, bem como medições de temperatura ao 
longo do expediente dos profissionais trabalhando nas dependências da Companhia. Em 
relação à liquidez da Companhia e suas controladas, a Administração dedicou-se a manter 
a geração de receita alinhada com o orçamento e um controle rigoroso de custos. Os planos 
de investimentos e os projetos estratégicos foram mantidos. Continuidade operacional: 
A Administração está atenta e realizando os esforços necessários para o enfrentamento da 
crise. Até a data de autorização para emissão dessas demonstrações financeiras, as
operações da Companhia e de suas controladas seguem funcionando regularmente, sem 
interrupções ou paralisações. A Companhia concluiu sobre a adequação do uso do princípio 
contábil da continuidade das operações. 
2. Apresentação das demonstrações financeiras: 2.1. Bases de elaboração,
apresentação e declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas - NBC TG 1000 - Contabilidade para 
Pequenas e Médias Empresas (“PME”), aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por 
determinados instrumentos financeiros, mensurados ao valor justo. Na elaboração das
demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos
ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras incluem, portanto,
estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões
necessárias para passivos contingentes, determinações de provisões para imposto de
renda e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às 
estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com 
relação à estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são 
revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. Essas demonstrações financeiras 
foram aprovadas pela Diretoria Executiva da Empresa em 17/03/2022. As informações 
relevantes próprias das Demonstrações Financeiras estão sendo evidenciadas e
correspondem as utilizadas pela administração na sua gestão. a) Demonstrações
financeiras individuais: As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram 
preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Pequenas e 
Médias Empresas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e são divulgadas 
em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas. Nas demonstrações 
financeiras individuais, as controladas são contabilizadas pelo método de equivalência
patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações financeiras individuais 
quanto nas demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e 
patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Controladora. b) Demonstrações
financeiras consolidadas: As demonstrações financeiras consolidadas são preparadas 
em conformidade com os princípios de consolidação emanados da legislação societária 
brasileira, e compreendem as demonstrações financeiras da Companhia e de sua
sociedade controlada. As práticas contábeis são consistentemente aplicadas em todas as 
Companhias consolidadas, sendo que as consolidações tomaram como parâmetro a data-
base de 31/12/2021. Nas demonstrações financeiras consolidadas são eliminadas as
contas correntes, as receitas e despesas entre as sociedades consolidadas e os resultados 

não realizados, bem como os investimentos. Sendo assim, destacada a participação de 
minoritários nos investimentos em que a Companhia detém percentual superior a 50% do 
capital da investida, com poder de governar as políticas financeiras e operacionais 
(participação ativa na administração). As demonstrações financeiras consolidadas são 
compostas pelas demonstrações financeiras da GOVERNANÇABRASIL S.A. e sua 
controlada em 31/12/2021 e 2020, apresentadas a seguir:

Percentual de participação
Razão social País Relação 2021 2020
GOVERNANÇABRASIL
 Sul Tecnologia Ltda. Brasil Direta 84,54% 75,01%
A controlada é integralmente consolidada a partir da data de aquisição, sendo esta, a data 
na qual a GOVERNANÇABRASIL S.A. obtém controle, e continuará a ser consolidada até a 
data em que esse controle deixe de existir. Controladas são todas as entidades nas quais a 
Companhia detém o controle. A Companhia controla uma entidade quando está exposta ou 
tem direito a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a entidade e tem a 
capacidade de interferir nesses retornos devido ao poder que exerce sobre a entidade. As 
controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido 
para a Companhia. A consolidação é interrompida a partir da data em que a Companhia 
deixa de ter o controle. Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre 
controladas da Companhia são eliminados. Os prejuízos não realizados também são 
eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda (“impairment”) do 
ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando necessário, 
para assegurar a consistência com as políticas adotadas pela controladora. 2.2. Moeda 
funcional e de apresentação das demonstrações financeiras: A moeda funcional da 
Companhia é o Real. Todos os valores apresentados nas demonstrações financeiras, 
incluindo os valores inseridos nas notas explicativas, estão expressos em reais mil, exceto 
aqueles indicados de outra forma, representando a moeda funcional e de apresentação da 
Companhia.
3. Principais práticas contábeis adotadas: As principais práticas contábeis que foram 
adotadas na elaboração das referidas demonstrações financeiras estão descritas a seguir: 
3.1. Caixa e equivalentes de caixa: A Administração da Empresa define como “Caixa e 
equivalentes de caixa” os valores mantidos com a finalidade de atender a compromissos 
financeiros de curto prazo e não para investimento ou outros fins. As aplicações financeiras 
possuem características de conversibilidade imediata, passíveis de resgate em até 90 dias 
a partir da data da aplicação, com o próprio emissor em um montante conhecido de caixa 
e não estão sujeitas a risco de mudança significativa de valor, sendo registradas pelos 
valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não 
excedem o seu valor de mercado ou de realização. 3.2. Instrumentos financeiros: A 
Empresa classifica seus ativos financeiros no momento inicial, dependendo da finalidade 
da aquisição sob a categoria de ativos disponíveis para a venda. A Empresa classifica seus 
ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo através do
resultado, empréstimos e recebíveis, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. 
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A 
administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento
inicial. Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem as contas a receber de 
clientes, demais contas a receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto os investimentos 
de curto prazo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, 
usando o método da taxa de juros efetiva. Os ativos financeiros disponíveis para venda são 
não-derivativos que são classificados nessa categoria ou que não são classificados em 
nenhuma outra categoria. Eles são incluídos em ativos não circulantes, a menos que a 
Administração pretenda alienar o investimento em até 12 meses após a data do balanço. 
Os ativos financeiros disponíveis para venda são contabilizados pelo valor justo. Os juros 
de títulos disponíveis para venda, calculados com o uso do método da taxa de juros efetiva, 
são reconhecidos na demonstração do resultado como receitas financeiras. A parcela
correspondente à variação no valor justo é lançada contra patrimônio líquido, na conta 
ajustes de avaliação patrimonial, sendo realizada contra resultado quando da sua
liquidação ou por perda considerada permanente (impairment). Impairment de 
instrumento financeiro ativo: A Empresa avalia, na data do balanço, se há evidência
objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está registrado por 
valor acima de seu valor recuperável (impairment). Se houver alguma evidência para os 
ativos financeiros disponíveis para venda, a perda cumulativa mensurada como a
diferença entre o custo de aquisição e o valor justo atual, menos qualquer perda por
recuperabilidade (impairment) desse ativo financeiro previamente reconhecida no
resultado é retirada do patrimônio e reconhecida na demonstração do resultado. 3.3. 
Contas a receber de clientes: Os contas a receber de clientes correspondem aos valores 
a receber pela comercialização no curso normal das atividades da Companhia. Se o prazo 
de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a 
receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor presente e deduzidas da 
provisão para créditos de liquidação duvidosa. A provisão para créditos de liquidação
duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia não 
será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais das
contas a receber, incluindo expectativa de perdas futuras, quando relevantes. O valor da 

Prezado(s)  Acionista(s): Abaixo, para sua informação, seguem as Demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021. Blumenau, 17 de março de 2022.

provisão para devedores duvidosos é a diferença entre o valor contábil e o valor 
recuperável. No caso de acordos para valores refinanciados, o contas a receber não 
considera encargos financeiros, atualização monetária ou multa. O valor presente é 
calculado com base na taxa efetiva de juros das vendas a prazo e somente registrado se o 
mesmo for relevante para as demonstrações financeiras. 3.4. Imobilizado: Demonstrado 
ao custo, reduzido das depreciações de bens do imobilizado, calculadas pelo método linear 
que reflete a vida útil dos seus ativos, de acordo com as taxas apresentadas abaixo:

Imobilizado Taxas (%)
Vida útil 
em anos

Instalações 10% 10
Equipamentos de informática e veículos 20% 5
Móveis e utensílios e benfeitorias em propriedades de terceiros 10% 10
Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de 
alienação com o valor contábil e são incluídas no resultado. Reparos e manutenção são 
apropriados ao resultado durante o período em que são incorridos. O custo das principais 
renovações é incluído no valor contábil do ativo no momento em que for provável que os 
benefícios econômicos futuros que ultrapassarem o padrão de desempenho inicialmente 
avaliado para o ativo existente fluirão para a Companhia. As principais renovações são 
depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo relacionado. Redução ao valor 
recuperável de ativos: O imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos 
anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre 
que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há 
perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do 
ativo ultrapassa seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o 
valor em uso de um ativo. 3.5. Intangível: O intangível é registrado ao custo de aquisição, 
contratação, direito de uso e contratos de programas. A amortização é calculada pelos 
prazos de vida útil. O intangível não supera seu provável valor de recuperação. Quando 
existe algum indicador de que o ativo intangível pode não ser recuperável, o mesmo é 
submetido ao teste de impairment.

Intangível Taxas (%)
Vida útil 
em anos

Software e sistemas adquiridos de terceiros e próprios 10% a 100% 1 a 10*
(*) Conforme vigência do contrato de licenças. 3.6. Passivo circulante e não circulante: 
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações 
monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável 
os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, transação a 
transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada 
transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada contra as contas de 
resultado que deram origem ao referido passivo, quando aplicável. A diferença entre o valor 
presente de uma transação e o valor de face do passivo é apropriada ao resultado ao longo 
do prazo do contrato com base no método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva. 
3.7. Provisões: As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação 
presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que 
uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa 
confiável do valor possa ser feita. A principal provisão mantida pela Empresa é a provisão 
para riscos cíveis, tributários e trabalhistas (Nota 14). 3.8. Passivo circulante e não 
circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores 
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, 
variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando 
aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, 
transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco 
de cada transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada contra as 
contas de resultado que deram origem ao referido passivo, quando aplicável. A diferença 
entre o valor presente de uma transação e o valor de face do passivo é apropriada ao 
resultado ao longo do prazo do contrato com base no método do custo amortizado e da taxa 
de juros efetiva. 3.9. Empréstimos: Os empréstimos tomados são reconhecidos, 
inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de 
transação. Em seguida, os empréstimos tomados são apresentados pelo custo amortizado, 
isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (pro rata 
temporis). 3.10. Reconhecimento de receita: A receita compreende o valor presente pela 
venda de serviços. As receitas são reconhecidas na extensão em que for provável que 
benefícios econômicos serão gerados para a Companhia e quando possam ser mensuradas 
de forma confiável. As receitas são mensuradas com base no valor justo da contraprestação 
recebida, excluindo-se descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas e 
prestação de serviços. A Companhia avalia as transações de receitas de acordo com os 
critérios específicos para determinar se está atuando como agente ou principal e, ao final, 
concluiu que está atuando como principal em todos os seus contratos de receita. Não há 
condições estabelecidas a serem cumpridas pela Companhia que pudesse afetar o 
reconhecimento da receita no resultado do exercício. 3.11. Imposto sobre receitas: As 
receitas estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas: 
• Programa  de  Integração  Social  (PIS):  0,65%; • Contribuição  para  Financiamento  da 
Seguridade  Social  (COFINS):  3%;  •  Imposto  sobre  serviços  prestados  (ISS):  2%;
• Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (INSS): 4,5%. Nas demonstrações de 
resultado as receitas são demonstradas pelos valores líquidos dos correspondentes 
impostos. 3.12. Imposto de renda e contribuição social: A Companhia apura o imposto 
de renda e a contribuição social com base no lucro real. O imposto de renda e a contribuição 
social do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do 
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil para imposto de renda 
e 9% sobre o lucro tributável para 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. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende o imposto 
de renda corrente. O imposto corrente é o imposto a pagar esperado sobre o lucro tributável 
do exercício, a taxas de impostos decretadas na data de apresentação das demonstrações 
financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 
3.13. Arrendamentos: O arrendamento mercantil é classificado como arrendamento 
mercantil financeiro se transferir substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à 
propriedade. Se os contratos não transferem substancialmente todos os riscos e benefícios 
inerentes à propriedade ao arrendador os contratos são classificados como arrendamento 
mercantil operacional. A Empresa mantém apenas contratos de natureza operacional, 
sendo que os valores pagos mensalmente aos arrendadores são contabilizados como 
despesa operacional. 3.14. Julgamentos e estimativas contábeis críticas: A empresa faz 
estimativas e estabelece premissas com a relação a futuro, baseada em sua experiência 
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros. Por definição, 
as estimativas contábeis raramente são iguais aos respectivos resultados reais. 
As estimativas representam um risco de causar um ajuste às demonstrações financeiras 
em relação aos saldos contábeis de ativos e passivos em exercícios futuros. As principais 
estimativas adotadas pela empresa podem ser assim resumidas: a) Mensuração de valor 
justo de ativos financeiros; b) Provisão para créditos de liquidação duvidosa; c) Estimativa 
de vida útil de ativo intangível e imobilizado; d) Valor estimado de perdas em processos 
cíveis, tributários e trabalhistas.

4. Caixa e equivalentes de caixa: Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Caixa e bancos 80 336 89 541
Aplicações financeiras 5.926 14.973 11.078 18.373

6.006 15.309 11.167 18.914
A Companhia tem políticas de investimentos financeiros que determinam que os 
investimentos se concentrem em valores mobiliários de baixo risco e aplicações em 
instituições financeiras de primeira linha e são substancialmente remuneradas com base 
em percentuais da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), contratadas em 
condições e taxas normais de mercado, resgatáveis a qualquer momento, em média a taxa 
de remuneração das aplicações contratadas varia entre 92% e 110% do CDI.
5. Contas a receber de clientes: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Contas a receber - mercado interno 9.404 8.805 12.866 12.259
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (2.516) (2.530) (2.885) (2.927)

6.888 6.275 9.981 9.332
Com o intuito de estimar os montantes de provisão para perdas na realização de créditos, 
a serem reconhecidos no período, a Administração da Companhia realiza análises da 
carteira de contas a receber, especialmente sobre os montantes vencidos, levando em 
consideração a composição dos saldos de contas a receber por idade de vencimento e a 
expectativa de recuperação. Demonstramos a seguir a movimentação da provisão para 
créditos de liquidação duvidosa:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Saldo no início do exercício (2.530) (2.609) (2.927) (3.044)
Complemento/reversão de provisão 14 79 42 117
Saldo no final do exercício (2.516) (2.530) (2.885) (2.927)
A análise do vencimento de saldos de contas a receber de clientes é a seguinte:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

A vencer 5.077 3.737 7.181 5.547
Vencidos:
De 1 a 30 dias 1.057 1.007 1.692 1.914
De 31 a 60 dias 363 466 380 580
De 61 a 90 dias 205 327 542 380
De 91 a 180 dias 49 539 49 693
Acima de 181 dias 2.653 2.729 3.022 3.145

9.404 8.805 12.866 12.259
6. Partes relacionadas: Controladora Consolidado
Ativo com partes relacionadas 2021 2020 2021 2020
Roberto José Figueira Coelho (a) 8.475 1.200 8.475 1.200
Cetil Informática S.A. (b) - 87 - 87
GOVBR Educação (c) 1.423 300 1.423 300
Datasys Sistemas em Informática Ltda. (d) - - 3.500 3.500

9.898 1.587 13.398 5.087
(a) Refere-se a antecipação de dividendos para o sócio Roberto José Figueira Coelho; (b) 
Refere-se a empresa do grupo, recursos cedidos para auxílio de caixa sem correção
monetária e atualização financeira; (c) Refere-se a empresa do grupo, recursos cedidos 
para auxílio de caixa sem correção monetária e atualização financeira; (d) Em 2021 a 
controlada GOVERNANÇABRASIL SUL realizou adiantamentos para os sócios não
controladores na ordem de R$ 3.500. Os adiantamentos realizados em 2020 foram
deliberados pela diretoria como distribuição de lucros. Administradores: A Companhia não 
tem nenhuma obrigação adicional de pós-emprego bem como não oferece outros benefícios 
de longo prazo, tais como licença e/ou outros benefícios por tempo de serviço. A Companhia 
também não oferece outros benefícios no desligamento de seus membros da alta
administração, além daqueles definidos pela legislação trabalhista vigente no Brasil.
7. Impostos a recuperar: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
CSLL a recuperar 317 - 317 -
IRPJ a recuperar 942 22 942 70
IR retido sobre faturamento 20 - 42 22
IRRF sobre aplicações financeiras 30 47 42 48

1.309 69 1.343 140
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8. Outros créditos: Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Adiantamento a fornecedores 23 24 25 30
Adiantamento de férias 149 94 168 121
Adiantamento de salários 5 1 5 7
Adiantamento de viagens 29 9 67 13
Outros valores a receber 42 25 80 29

248 153 345 200
9. Investimentos: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
GOVERNANÇABRASIL Sul Tecnologia Ltda. (a) 5.654 6.274 - -
GOVERNANÇABRASIL Educação Ltda - ágio (b) 1.750 1.500 1.750 1.500
Outros 1 1 9 9

7.405 7.775 1.759 1.509
Provisão para perdas de investimento: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
GOVERNANÇABRASIL Educação Ltda (b) (356) - (356) -

(356) - (356) -
a) GOVERNANÇABRASIL Sul Tecnologia Ltda.: 
Dados da controlada: 2021 2020
Total do ativo 13.067 11.647
Total do passivo 3.728 2.366
Patrimônio líquido ajustado* 6.688 8.581
Receita operacional bruta 49.914 44.561
Lucro líquido 8.156 7.393
Participação da GOVERNANÇABRASIL S.A. 84,54% 75,01%
*O patrimônio líquido foi ajustado pela participação da Empresa conforme acordo
celebrado entre as partes onde ocorre a distribuição de forma desproporcional. Em
12/06/2019 por meio de Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas Sociais e 
Outras Avenças a GOVERNANÇABRASIL S/A Tecnologia e Gestão em Serviços adquiriu, dos 
acionistas não controladores, um total de 212.416 (duzentos e doze, quatrocentos e
dezesseis) quotas sociais da controlada. Assim, a participação da Companhia no capital 
social da controlada foi aumentado de 50,01% para 75,01%. Pela aquisição foram pagos 
R$1.498, sendo que não houve ágio na transação. Considerando que a Companhia já
detinha o controle da controlada não foi realizado nenhum estudo de alocação do valor 
pago. Adicionalmente, foi acordado que os dividendos que vierem a ser auferidos pela
controlada por um prazo de até sete anos poderão ser pagos integralmente para os não 
controladores como parte de suas metas estabelecidas e deliberadas em Reuniões de
Quotistas. Essa parcela variável dependerá de atingimento de metas e aprovação dos
sócios, tendo sido considerado uma bonificação futura e não parte do preço de aquisição. 
Em 25/02/2021 por meio de Instrumento Particular de Compra e Venda de Quotas Sociais 
e Outras Avenças a GOVERNANÇABRASIL S/A Tecnologia e Gestão em Serviços adquiriu 
mais 85.000 (oitenta e cinco mil) quotas do capital social da controlada, tendo sua
participação aumentado para 84,54%. Pela aquisição foram pagos R$ 85, sendo que não 
houve ágio na transação. Em 10/03/2021 em reunião dos sócios foi deliberado a alteração 
do nome empresarial da sociedade passando de DUETO Tecnologia Ltda. para 
GOVERNANÇABRASIL Sul Tecnologia Ltda. No exercício findo em 2021 o dividendo
desproporcional pago aos não controladores foi de R$ 7.391 (R$ 5.827 em 2020). 
b) GOVERNANÇABRASIL Educação Ltda.: Em 02/12/2020 a empresa adquiriu 40% de 
participação da empresa Sbtec Soluções Brasileiras em Tecnologia e Educação Ltda, o que 
representa 1.162.000 (um milhão cento e sessenta e duas mil) quotas a R$ 1,00 cada. 
A diferença entre o custo de aquisição e o valor patrimonial de R$1.750 foi registrado como 
ágio. Em 02/12/2020 também foi aprovado pelos sócios a mudança da razão social para 
GOVERNANÇABRASIL Educação Ltda. O saldo de ágio apurado na aquisição de
participação societária está suportado por estudo técnico preparado pela Administração 
para sustentação na expectativa de rentabilidade futura da Empresa. Foi realizado uma 
avaliação de impairment conforme preconizado pelo CPC 01 (IAS 36). c) Movimentação 
dos investimentos: A movimentação dos investimentos em 2021 foi conforme quadro
abaixo:

Empresa

GOVERNANÇA- 
BRASIL Sul 
Tecnologia 

Ltda.

GOVERNANÇA- 
BRASIL 

Educação 
Ltda. (ágio)

GOVERNANÇA- 
BRASIL 

Educação 
Ltda. (perda)

Outros 
investi- 
mentos Total

Participação societária 85,43% 40,00% 40,00%
Saldo em 31/12/2020 6.274 1.500 - 1 7.775
Aquisição de investimento 85 - - - 85
Adiantamento para futuro

aumento de capital (700) - - - (700)
Dividendos distribuídos (5) - - - (5)
Transferência - 250 (250) - -
Resultado de equivalência

patrimonial - - (106) - (106)
Saldo em

31/12/2021 5.654 1.750 (356) 1 7.049

10. Imobilizado: Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Edifícios e construções 1 1 1 1
Móveis e utensílios 950 943 1.483 1.483
Máquinas e equipamentos 167 166 167 166
Instalações 502 509 615 623
Veículos 118 118 118 118
Equipamentos de informática 4.285 3.807 5.404 4.884
Aparelhos de comunicação e gravação 44 28 48 28
Benfeitorias em propriedades de terceiros 3.620 3.060 4.546 3.988
Depreciação acumulada (6.234) (5.559) (7.862) (6.962)
Total do imobilizado líquido 3.452 3.073 4.520 4.327
Demonstramos abaixo a movimentação do ativo imobilizado - controladora:

2020 Aquisições Baixas Depreciação 2021
Edifícios e construções 1 - - - 1
Móveis e utensílios 387 14 - (71) 330
Máquinas e equipamentos 132 1 - (17) 116
Instalações 227 3 (3) (43) 184
Aparelho de com. gravação 5 16 - (5) 16
Equipamentos de informática 1.435 512 - (448) 1.499
Benfeitorias em propriedades
 de terceiros 886 1.500 (941) (139) 1.306
Total do imobilizado líquido 3.073 2.046 (944) (723) 3.452
Demonstramos abaixo a movimentação do ativo imobilizado - consolidado:

2020 Aquisições Baixas Depreciação 2021
Edifícios e construções 1 - - - 1
Móveis e utensílios 804 18 (3) (123) 696
Máquinas e equipamentos 131 1 - (17) 115
Instalações 239 4 (3) (51) 189
Aparelho de com. gravação 4 16 - (5) 15
Equipamentos de informática 1.832 673 - (589) 1.916
Benfeitorias em propriedades
 de terceiros 1.316 1.500 (941) (287) 1.588
Total do imobilizado líquido 4.327 2.212 (947) (1.072) 4.520
A administração da Companhia analisou os efeitos de depreciação, decorrentes da revisão 
periódica do prazo de vida útil-econômica remanescente dos bens do ativo imobilizado e 
concluiu quanto a não necessidade de alteração das taxas de depreciação, mantendo os 
percentuais de depreciação sugeridos na legislação vigente. Nos exercícios apresentados, 
não foram identificados indicadores para redução dos saldos aos seus valores de 
recuperação.
11. Intangível: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Softwares de sistemas 6.317 6.181 6.757 6.595
Marcas e patentes 4 4 7 7
Direitos autorais 1.578 1.578 1.578 1.578
Softwares - processos 636 636 636 636
Amortizações (8.140) (7.831) (8.545) (8.173)
Total do intangível líquido 396 568 433 643
Demonstramos a seguir a movimentação do intangível - controladora:

2020 Aquisições Baixas Amortização 2021
Softwares de sistemas 427 166 (29) (245) 319
Processos 138 - - (64) 74
Marcas e patentes 3 - - - 3
Total do intangível líquido 568 166 (29) (309) 396
Demonstramos a seguir a movimentação do intangível - consolidado:

2020 Aquisições Baixas Amortização 2021
Softwares de sistemas 500 192 (29) (308) 355
Processos 138 - - (64) 74
Marcas e patentes 5 - - (1) 4
Total do intangível líquido 643 192 (29) (373) 433
Nos exercícios apresentados, não foram identificados indicadores para redução dos saldos 
aos seus valores de recuperação.
12. Obrigações sociais e trabalhistas: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Salários a pagar 2.039 1.615 2.592 2.058
Encargos a pagar 1.115 987 1.476 991
Provisão de férias 3.833 3.257 5.177 4.317
Provisão para comissão 120 68 120 68
Provisão banco de horas 33 40 33 40
Programa de participação nos resultados 1.970 890 2.167 1.045

9.110 6.857 11.565 8.519
13. Obrigações tributárias: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
PIS 43 41 78 66
COFINS 200 189 360 306
CSLL - 10 37 33
IRRF 717 735 792 906
ISS 146 142 234 217
Outros 18 10 62 51

1.124 1.127 1.563 1.579
14. Provisões para riscos cíveis, tributários e trabalhistas: A Companhia é parte em 
certos processos judiciais que surgem no curso normal de seus negócios e registra

provisões quando a Administração, suportada por opinião de seus assessores jurídicos, 
entende que existem probabilidades de perdas prováveis. Para as ações de natureza 
trabalhista, considerando o histórico de julgamento, é constituída provisão conforme 
expectativa de desembolso pela Administração e assessor jurídico em análise de cada 
processo. Em 31/12/2021 não existiam processos relevantes com probabilidade de perda 
possível. Demonstramos abaixo a composição da provisão para contingências consolidado 
por natureza da Companhia:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Provisões para riscos trabalhistas 320 734 582 794
320 734 582 794

Demonstramos a seguir a movimentação da provisão nos exercícios de 2021 e 2020:
Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Saldo inicial 734 265 794 421
Reversão/complemento de provisões (414) 469 (212) 373

320 734 582 794
15. Patrimônio líquido: 15.1. Capital social: O capital social em 31/12/2021 e 2020 é de 
R$ 3.240.000 (três milhões, duzentos e quarenta mil reais), dividido em 3.240.000 ações 
ordinárias, sem valor nominal, totalmente integralizado. 15.2. Reserva de lucros:
a) Reserva legal: A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do 
lucro líquido do exercício, e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal terá 
por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para
compensar prejuízo e aumentar o capital. Em 31/12/2021 e 2020 a Companhia tem
constituído o limite permitido de 20%. b) Reserva para aumento de capital: Constituída 
de acordo com o estabelecido no artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, e, se destina 
para futuro aumento do capital social da Companhia. c) Reserva de incentivos fiscais: 
Constituída conforme a Lei 11.196/2005, art. 17, inciso I, correspondente aos valores
referente a benefícios fiscais com pesquisa e inovação tecnológica. 15.3. Remuneração 
dos acionistas: a) Dividendos mínimos obrigatórios: Conforme artigo 26, letra (b) 25% 
do lucro líquido do exercício ajustado na forma do artigo 202 da Lei 6.404/1976 será
distribuído como dividendo obrigatório.
Dividendos 2021 2020
Lucro líquido do exercício 7.447 8.956
Reserva legal (5%) - -
Base para dividendos 7.447 8.956
Dividendos obrigatórios (25% da base) 1.862 2.239
Juros sobre capital próprio apropriados no exercício (830) (760)
Dividendos mínimos obrigatórios a pagar 1.032 1.479
No exercício de 2021 foi distribuído aos sócios dividendos complementares no valor de R$ 
5.483 (R$ 5.721 em 2020) que serão ratificados em ata de reunião dos sócios a ser 
realizada em 2022 que aprovará as contas de 2021. b) Juros sobre capital próprio: De 
acordo com a faculdade prevista na Lei nº 9.249/95, a Empresa calculou os juros sobre o 
capital próprio referente período findo de 31/12/2021 e foi destinado aos acionistas o 
montante de R$ 830 (R$ 706 líquido do IRRF). Os juros sobre capital próprio são 
reconhecidos como despesas financeiras para fins de apuração do imposto de renda e 
contribuição social, sendo posteriormente tratados para fins de divulgação como 
dividendos, em função de sua natureza.
16. Receita operacional líquida: A Companhia apresentou a demonstração do resultado 
pela receita operacional líquida. Demonstramos abaixo a conciliação da receita bruta e 
líquida para os exercícios findos em 31/12/2021 e 2020:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receitas
Vendas de serviços 84.442 77.544 125.023 115.578
Deduções
PIS (549) (504) (873) (794)
COFINS (2.533) (2.326) (4.031) (3.663)
ISS (1.686) (1.594) (2.800) (2.583)
INSS sobre faturamento (3.800) (3.490) (3.800) (3.490)
Receita operacional líquida 75.874 69.630 113.518 105.048
17. Custos e despesas por natureza e função:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Custo dos serviços prestados (54.242) (45.310) (76.275) (64.321)
Despesas comerciais (6.307) (5.565) (8.686) (8.605)
Despesas gerais e administrativas (7.829) (8.198) (9.450) (10.267)
Total de custos e despesas por natureza (68.378) (59.073) (94.411) (83.193)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Gastos com pessoal (47.886) (41.099) (62.497) (54.127)
Serviços de terceiros (12.929) (10.056) (22.428) (18.740)
Despesas com viagens (2.963) (2.373) (2.963) (2.373)
Depreciação e amortização (1.032) (1.417) (1.428) (1.809)
Aluguéis de imóveis (969) (920) (1.409) (1.412)
Comunicação (631) (605) (631) (872)
Despesas com energia elétrica (232) (242) (539) (288)
Impostos e taxas (204) (140) (339) (169)
Outras (1.533) (2.221) (2.177) (3.403)
Total de custos e despesas por função (68.378) (59.073) (94.411) (83.193)

18. Receitas e despesas financeiras: Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receitas aplicações financeiras 629 306 815 428
Juros recebidos 18 90 32 160
Descontos recebidos - - - 41
Bonificações 2 11 2 11
Receitas financeiras 649 407 849 640
Tarifas bancárias (32) (33) (47) (49)
Descontos e abatimentos concedidos (89) (57) (105) (59)
IOF (13) (26) (14) (26)
Juros pagos (2) (1) (2) (1)
Despesas financeiras (136) (117) (168) (135)

513 290 681 505
19. Imposto de renda e contribuição social: As alíquotas aplicáveis para o Imposto de 
Renda e Contribuição Social são 25% e 9% respectivamente, o que representa uma taxa de 
34% para 31/12/2021. Os valores reportados como despesa de Imposto de Renda nas 
demonstrações de resultado são reconciliados com as alíquotas estatutárias como segue:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Resultado antes dos tributos 7.447 10.705 19.890 22.015
Alíquota dos tributos 34% 34% 34% 34%
Tributos (2.532) (3.640) (6.763) (7.485)
Diferenças permanentes:
Pesquisa e desenvolvimento 2.693 1.716 2.693 1.716
Equivalência patrimonial (36) - (36) -
Juros sobre capital próprio 282 258 282 258
Outros ajustes (407) (83) (463) (153)

2.532 1.891 2.476 1.821
Tributos correntes - (1.749) (4.287) (5.664)
Alíquota efetiva 0% 16% 22% 26%
Em 31 de dezembro a empresa não teve IRPJ e CSLL, pois a mesma se utiliza dos incentivos 
fiscais da lei do Bem nº 11.196/2005. O valor do incentivo foi superior ao valor da base de 
cálculo antes do incentivo, desta forma foi utilizado o limite conforme previsto em Lei 
gerando uma base de cálculo de valor zero. 
20. Instrumentos financeiros: 20.1. Identificação e valorização dos instrumentos
financeiros: A Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque 
para disponibilidades, incluindo aplicações financeiras, duplicatas a receber de clientes, 
contas a pagar a fornecedores e empréstimos e financiamentos. Os valores registrados no 
ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em 
prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses
instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam 
dos valores justos. Os valores contabilizados como caixa e equivalentes de caixa,
aplicações financeiras, contas a receber, outros ativos circulantes e contas a pagar
aproximam-se dos seus valores de realização. 20.2. Política de gestão de riscos
financeiros: A natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada 
e gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa pela 
diretoria. Também são revistos periodicamente os limites de crédito. Os riscos de mercado 
são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia corporativa ou
quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira. A Diretoria examina e revisa 
informações relacionadas com o gerenciamento de risco, incluindo políticas significativas, 
procedimentos e práticas aplicadas no gerenciamento de risco. 20.3. Risco de crédito: 
A política de vendas da Companhia considera o nível de risco de crédito a que está disposta 
a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, a 
seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de financiamento 
de vendas por segmento de negócios e limites individuais de posição, são procedimentos 
adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em seu contas a
receber. 20.4. Risco de liquidez: É o risco da Companhia não possuir recursos líquidos 
suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento 
de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a 
liquidez do caixa em moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de
desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área financeira. 
20.5. Risco de mercado: O risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia 
incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas 
financeiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado.
21. Seguros: A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo 
de delimitá-los, contratando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e 
operação. As coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes pela 
Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade, 
os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros.
22. Relatório dos auditores independentes: As demonstrações contábeis foram
auditadas pela Taticca Auditores Independentes S/S, e o relatório do auditor independente 
sobre essas demonstrações contábeis foi emitido em 17/03/2022, sem ressalvas.
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