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Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares Reais)

Ativo Nota      2021      2020
Circulante   42.514   28.459
Disponibilidades        142        675
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 4   10.556     5.642
Aplicações em Operações Compromissadas 10.556 5.642

Operações de Crédito 5   31.728   22.010
Operações de Crédito - Setor Privado 31.992 22.124
(-) Provisão para Operações
  de Crédito de Liquidação Duvidosa (264) (114)

Outros Créditos          43          87
Diversos 43 87

Outros Valores e Bens 6          45          45
Outros Valores e Bens 45 45

Não Circulante     9.924     4.717
Realizável a Longo Prazo     9.888     4.685
Títulos e Valores Mobiliários e
  Instrumentos Financeiros Derivativos             -        610
Títulos de Renda Fixa - 610

Operações de Crédito 5     9.888     4.075
Operações de Crédito - Setor Privado 9.937 4.092
(-) Provisão para Operações
  de Crédito de Liquidação Duvidosa (49) (17)

Investimentos            5            5
Investimentos para Incentivos Fiscais 5 5

Imobilizado 7          31          27
Imobilizado de Uso 465 455
Depreciação       (434)       (428)

Total do Ativo 52.438 33.176

Passivo Nota      2021      2020
Circulante   16.661        688
Depósitos 8   16.451        582
Depósitos a Prazo 16.451 582

Outras obrigações        210        106
Fiscais e Previdenciárias 133 53
Credores Diversos 77 53

Não Circulante     7.361   15.094
Depósitos 8     7.361   15.094
Depósitos a Prazo 7.361 15.094

Patrimônio Líquido 9   28.416   17.394
Capital Social 29.501 19.000
Reserva de Capital 423 423
Reserva Legal 864 838
Reserva Estatutária 1.776 1.776
Prejuízos Acumulados (4.148) (4.643)

Total do Passivo 52.438 33.176

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021
e 2020 e Semetre Findo em 31.12.2021 - (Em milhares de Reais)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 e Semestre Findo em 31/12/2021
(Em milhares de Reais)

BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S.A.
 C.N.P.J. nº 33.588.252/0001-32

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V. Sas, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, as Mutações do Patrimônio Líquido e a Demonstração do Fluxo de Caixa,
referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020, bem como, parecer dos auditores independentes. A Diretoria está ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas para quaisquer informações adicionais que julgarem necessárias.

São Paulo, 01 de fevereiro de 2022.

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 e Semestre Findo em 31/12/2021

(Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de Reais)

Ilmos. Srs. Diretores do Banco Induscred de Investimento S.A. São Paulo - SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do Banco Induscred de Investi-
mento S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das prin-
cipais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima refe-
ridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patri-
monial e financeira do Banco Induscred de Investimento S.A. em 31 de dezembro de
2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e
exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil -
Bacen. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em rela-
ção ao Banco, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufici-
ente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acom-
panham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração
do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audi-
toria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis,
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, conside-
rar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações
contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos

que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comu-
nicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da ad-
ministração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições au-
torizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - Bacen e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade do Banco continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma al-
ternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo
de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança ra-
zoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de dis-
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de seguran-
ça, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções re-
levantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: • identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro,

Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis

2º Semestre                         Ano
             2021      2021      2020

Receitas da Intermediação Financeira             3.753     6.609     2.923
Operações de Crédito 3.343 6.091 2.596
Resultado de Op. c/ Títulos, Valores
  Mobiliários e Inst. Fin. Derivativos 410 518 327
Despesas da Intermediação Financeira               (583)    (1.247)      (245)
Operações de Captação no Mercado (805) (1.064) (115)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (5.133) (5.582) (144)
Reversão de Provisão para
  Créditos de Liquidação Duvidosa 5.355 5.399 14
Resultado Bruto da Intermediação Financeira             3.170     5.362     2.678
Outras Receitas (Despesas) Operacionais            (2.182)    (4.499)   (4.102)
Despesas de Pessoal (472) (881) (832)
Outras Despesas Administrativas (1.462) (3.171) (3.003)
Despesas Tributárias (104) (177) (133)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais (142) (268) (134)
Outras Receitas e Despesas (2) (2) -
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro                 988        863   (1.424)
Provisão para IRPJ e CSLL               (266)       (342)            -
Lucro (Prejuízo) Líquido 722 521 (1.424)
Lucro (Prejuízo) Líquido por Ação - R$ 2,38 1,72 (4,69)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Capital Reserva Reserva Reserva Lucros/(Prejuízos)
   Social de Capital de Lucros Estatuária            Acumulados      Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 19.000 423 838 1.776 (3.219) 18.818
Prejuízo Líquido do Exercício - - - - (1.424) (1.424)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 19.000 423 838 1.776 (4.643) 17.394
Aumento de Capital 10.501 - - - - 10.501
Lucro Líquido do Exercício - - - - 521 521
Reserva Legal - - 26 - (26) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 29.501 423 864 1.776 (4.148) 28.416
Saldos em 30 de junho de 2021 29.501 423 838 1.776 (4.844) 27.694
Lucro Líquido do Semestre - - - - 722 722
Reserva Legal - - 26 - (26) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 29.501 423 864 1.776 (4.148) 28.416

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2º Semestre                         Ano
Atividades Operacionais              2021      2021      2020
(Prejuízo) Líquido 722 521 (1.424)
Depreciação e Amortização 3 5 3
Modificações nos Ativos e Passivos
Redução (Aumento) de Aplicações
  Interfinanceiras de Liquidez (8.206) (4.914) 12.773
Redução (Aumento) de Títulos e Valores Mobiliários 11.194 610 (18)
Redução (Aumento) de Operações de Crédito (8.762) (15.531) (25.759)
Redução (Aumento) de Outros Créditos
  e Outros Valores e Bens 14 9 (4)
Aumento (Redução) de Outras Obrigações                  56        138        (10)
Caixa Líquido Originado (Aplicado)
  em Atividades Operacionais            (4.979) (19.162) (14.439)
Atividades de Investimento
Aquisição de Imobilizado de Uso                   (6)          (9)        (28)
Caixa Líquido Originado
  em Atividades de Investimento                   (6)          (9)        (28)
Atividades de Financiamento
Aumento/ (Redução) em Depósitos 4.898 8.137 15.033
Aumento/ (Redução) de Capital                     -   10.501             -
Caixa Líquido Originado
  em Atividades de Financiamento              4.898   18.638   15.033
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa (87) (533) 566
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 229 675 109
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício                142        142        675
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa (87) (533) 566

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nos-
sa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é mai-
or do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os con-
troles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. •
obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para plane-
jarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Banco. •
avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • concluímos
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade ope-
racional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em rela-
ção à capacidade de continuidade operacional do Banco. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nos-
sa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar o Banco a não mais se manter em continui-
dade operacional. • avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das de-
monstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de
auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as defici-
ências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido
identificadas durante nossos trabalhos.

 São Paulo, 01 de fevereiro de 2022
Binah SP Auditores Independentes - CRC 2SP 009.597/O-8

Isidério Deusdado Fernandes - CRC CT 1SP 165.075/O-2

Demonstração do Resultado Abragente dos Exercícios Findos em 31 de
Dezembro de 2021 e 2020 e Semestre Findo em 31/12/2021 - (Em milhares de Reais)

2º Semestre                         Ano
             2021      2021      2020

Lucro ou (Prejuízo) líquido 722 521 (1.424)
Outros Resultados Abrangentes                     -             -            -
Total do Resultado Abrangente 722 521 (1.424)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

A Diretoria

Moacir João dos Santos
Contador TC-CRC 1SP111.162/O-3

1. Contexto Operacional: O Banco Induscred de Investimento S.A. tem por objeto a
prática de operações inerentes a Banco de Investimento, ativas, passivas e acessórias e
outras operações e serviços permitidos pelo Banco Central do Brasil e que venham a ser
autorizados, de acordo com as disposições legais e regularmente vigentes. 2. Apresen-
tação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis estão sendo apre-
sentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil - Lei n° 6.404/76, com
as alterações das Leis nos 11.638/07 e 11.941/09 e Normas e Instruções do Banco Cen-
tral do Brasil, que estão em consonância com as práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, também
em conformidade com a regulamentação emanada do Conselho Monetário Nacional, as
quais incluem estimativas para registrar determinados ativos e passivos. Assim, as de-
monstrações incluem várias estimativas, como a vida útil do imobilizado, provisões para
contingências, imposto de renda, entre outras, o que pode representar variações em rela-
ção a efetiva realização. As demonstrações contábeis da instituição são de responsabili-
dade da administração, foram aprovadas em 27.01.2022 e foram elaboradas pressupon-
do-se a continuidade normal das operações. 3. Principais Práticas Contábeis: a) Re-
ceitas e despesas são registradas de acordo com o regime de competência, observando-
se o critério pro-rata-die. b) Os ativos circulantes e realizáveis a longo prazo são de-
monstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e
as variações monetárias auferidas, deduzidos das respectivas rendas a apropriar e pro-
visões para perdas. c) São considerados como caixa e equivalentes de caixa as disponi-
bilidades e as aplicações interfinanceiras de liquidez cujos prazos de liquidação na data
da contratação eram de até 90 dias. d) As aplicações interfinanceiras de liquidez são de-
monstradas pelo custo de aquisição acrescido dos rendimentos auferidos até a data do
balanço. e) As operações de crédito foram registradas pelo valor do principal e acresci-
das dos encargos até a data do balanço. f) Outros valores e bens são representados
substancialmente por bens não de uso próprio recebidos em dação de pagamento, dispo-
níveis para venda. São ajustados ao valor de mercado quando este for menor que o custo
contabilizado, por meio de constituição de provisão para desvalorização. g) O ativo imo-
bilizado é demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, cal-
culada pelo método linear, com base em taxas compatíveis com o tempo estimado de
vida útil econômica dos bens. h) Os passivos circulante e não circulante são demonstra-
dos pelos seus valores originais, acrescidos dos encargos e variações monetárias incor-
ridos, deduzidos das despesas a apropriar. As operações pós-fixadas são registradas
pelo valor do principal, acrescidas dos encargos auferidos até a data do balanço. i) A pro-
visão para férias, inclusive os encargos sociais, são reconhecidas por competência
mensal, segundo o período incorrido, constituídas com base nos direitos adquiridos pelos
empregados até a data do balanço. j) A despesa de IRPJ é constituída à alíquota de 15%,
acrescida do adicional de 10%, quando aplicável. A Lei nº 13.169/15, que altera a Lei nº
7.689/88, elevou a alíquota da CSLL para 20% referente ao período compreendido entre
01/12/2015 a 31/12/2018. A partir de 01/01/2019, a alíquota da CSLL voltou a ser de 15%.
A Emenda Constitucional nº 103, de 12/11/2019 no seu artigo 32º, elevou a alíquota da
CSLL para 20% a partir de 01/03/2020. A Medida Provisória nº 1.034 de 01/03/2021, alte-
rou a alíquota da CSLL para bancos, de 20% para 25%, vigorando a partir de 01/07/2021
até 31/12/2021.
4. Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 31.12.2021 31.12.2020
Aplicações em Operações Compromissadas        10.556          5.642

10.556 5.642
5. Operações de Crédito: a) Composição do Total das Carteiras e Prazos (emprés-
timos)
Ativo circulante 31.12.2021 31.12.2020
Vincendos até 90 dias 14.961 11.143
Vincendos de 91 até 360 dias 17.031 10.981
Provisão para PCLD           (264)            (114)
Parcela classificada no ativo circulante        31.728        22.010
Ativo não circulante
Vincendos acima de 360 dias 9.937 4.092
Provisão para PCLD             (49)              (17)
Parcela classificada no ativo não circulante          9.888          4.075
Total de empréstimos e títulos descontados 41.929 26.216
Provisão para PCLD           (313)            (131)
Total de empréstimos 41.616 26.085

b) Composição da Carteira por Setor de Atividade
Setor privado 31.12.2021 31.12.2020
Industria 1.987 1.743
Comércio 11.402 7.820
Outros serviços 15.785 9.315
Pessoa física 3.275 2.325
Crédito rotativo 9.480 5.013
Provisão para PCLD            (313)            (131)
Total 41.616 26.085
c) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa por Níveis de Risco
Ativo circulante 31.12.2021 31.12.2020
Nível A - adimplente 29.468 22.124
Nível B - adimplente 1.363 -
Nível C - adimplente 232 -
Nível D - adimplente 914 -
Nível E - adimplente 15 -
Provisão para PCLD            (264)           (114)
Parcela classificada no ativo circulante        31.728        22.010
Ativo não circulante
Nível A - adimplente 9.937 4.092
Provisão para PCLD              (49)              (17)
Parcela classificada no ativo não circulante          9.888          4.075
Total de Empréstimos e títulos descontados 41.929 26.216
Provisão para PCLD           (313)           (131)
Total de empréstimos e títulos descontados        41.616        26.085
6. Outros Valores e Bens: Refere-se a imóvel para alienação, recebido em liquidação
de empréstimos de difícil ou duvidosa solução, conforme inciso II, §2º, art.3º da Lei nº
13.506/2017:
Imóvel 31.12.2021 31.12.2020
Apartamento               45               45

45 45
7. Imobilizado de Uso

                                                                                        31.12.2021 31.12.2020
Depreciação Saldo em Saldo em Valor

             Anual  01.01.2021 Adições Baixas 31.12.2021     Líquido
Custo
Móveis e Utensílios 93 - - 93 93
Equipamentos 9 - - 9 9
Sistema de
  Proc. de Dados 219 10 - 229 219
Veículos              134              -           -             134             134

             455            10           -             465             455
Depreciação Acumulada
Móveis e Utensílios 10 % (93) - - (93) (93)
Equipamentos 10 % (9) - - (9) (9)
Sistema de
  Proc. de Dados 20 % (192) (6) - (198) (192)
Veículos 20 %            (134)              -           -           (134)           (134)

           (428)            (6)           -           (434)           (428)
Total Líquido 27 4 - 31 27
8. Depósitos 31.12.2021 31.12.2020
Com Certificado
CDB Pós        23.812        15.676

23.812 15.676
9. Patrimônio Líquido: 9.1 Capital Social: O Capital Social, totalmente subscrito
e integralizado, está representado por 303.404 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal. O aumento de capital realizado em abril de 2021, no montante
de R$ 10.501, foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 13.10.2021.
9.2 Dividendos: Nos exercícios de 2021 e de 2020 não houve distribuição de divi-
dendos. 10. Gerenciamento de Riscos: O gerenciamento de riscos é efetuado de
forma estruturada, abrange a avaliação e o controle dos riscos de mercado, opera-
cional, crédito, liquidez e socioambiental: a) Risco de Mercado: Risco de mercado

se refere a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos va-
lores de mercado de posições detidas, incluindo os riscos de operações sujeitas a
variação cambial, taxas de juros e dos preços de mercadorias (commodities) e
deve ser compatível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos
e a dimensão da exposição a risco de mercado da instituição. O Banco adota uma
política conservadora para a exposição de risco de mercado, com regras diárias
para a movimentação e volume da sua carteira. b) Risco Operacional: Risco
operacional se refere a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha
ou inadequação de processos internos, sistemas, comportamento humano ou
eventos externos, que podem ocorrer em qualquer etapa de um processo operaci-
onal de uma instituição financeira. Implantamos controles internos para supervi-
são quando das operações contratadas, renovadas ou liquidadas; esses controles
procuram identificar riscos operacionais e monitorar as operações para não incor-
rer em riscos. c) Risco de Crédito: Define-se o risco de crédito como a possibi-
lidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador ou
contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados. Os
riscos de crédito são determinados pela concessão de crédito que envolve aportes
significativos de capital, centralizando uma parte de seu patrimônio líquido para
esse fim. O Banco mantém uma gestão criteriosa para concessão de qualquer li-
nha de crédito cedida. A política aplicada pelo Banco tem como fundamento a exi-
gência de garantias compatíveis com o risco de contraparte e pela seleção de cli-
entes que apresentem capacidade financeira para honrar os compromissos de
crédito contratados. d) Risco de Liquidez: O risco de liquidez trata-se da Insti-
tuição identificar, avaliar, monitorar e controlar os riscos associados a capacidade
da instituição em honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas,
correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de garantias, sem afe-
tar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas. As exposi-
ções decorrentes de descasamentos de prazos entre ativos e passivos são admi-
nistradas através da simulação de cenários estabelecidos pela administração do
Banco. e) Risco Socioambiental: A avaliação do risco socioambiental é parte
integrante do processo de aceitação/renovação de clientes do Banco e inclui a
análise do compromisso e da capacidade do cliente, fornecedor e/ou parceiro
em prevenir, reduzir, mitigar e gerir os possíveis impactos socioambientais de
suas atividades, bem como inclui a avaliação de eventuais mídias, denúncias,
inquéritos, processos ou condenações relacionadas a fatos sociais e/ou
ambientais. 11. Instrumentos Financeiros: Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
não havia qualquer operação em aberto no mercado de derivativos.

Considerando o desempenho 
dos franqueados nos últimos 
10 meses, a empresa notou 

que a franquia de energia solar ho-
me-based, ou seja, sem lojas, pode 
faturar R$ 150 mil por mês já nos 
primeiros meses de atividade.

Os dados têm como base franquea-
dos com desempenhos consistentes 
no período e que possuem duas 
características em comuns: habi-
lidades de vendas e excelência no 
atendimento ao cliente. Em 2022, 
a empresa já selecionou 38 novos 
franqueados, crescimento de 23,6% 
em relação a dezembro último. A 
empresa tem um modelo de franquia 
testado e comprovado, que conta 
com suporte de engenharia, softwa-
res próprios, treinamentos, fundo de 
marketing com gestão aberta, além 
da experiência de mais de 15 mil 
sistemas vendidos.

Com o investimento inicial a partir 
de R$ 35 mil, a franqueadora rece-

O tempo de retorno do investimento varia entre 6 e 9 meses.

O promissor 
mercado 

de doces e 
gelatinas 

halal
As oportunidades de 

negócios entre o Brasil 
e os países árabes e 
islâmicos são amplas e 
promissoras. Há setores 
já consolidados, como o 
de proteína animal, mas 
também espaços a se-
rem conquistados com 
grandes possibilidades 
de crescimento, como 
o segmento de doces e 
gelatinas. As empresas 
brasileiras já começa-
ram a perceber o po-
tencial desse mercado. 

Em 2021, na Cdial 
Halal houve um au-
mento de 53% entre as 
empresas brasileiras 
certificadas, sendo que 
as certif icações das 
empresas de alimen-
tos industrializados foi 
uma das estiveram em 
destaque, com 80% de 
crescimento em 2021. 
A Cdial Halal possui 
empresas de doces e ge-
latinas certificadas nos 
estados de São Paulo, 
Paraná, Goiás e Mato 
Grosso.

Além disso,  dados 
da Câmara de Comér-
cio Árabe-Brasi leira 
(CCAB) apontam que 
em 2021 a Liga Árabe 
importou US$ 187 mil 
dólares dos produtos, 
entre geleias, doces, pu-
rês e marmelades, além 
de outras frutas. Só para 
os Emirados Árabes o 
aumento nas exporta-
ções desses produtos 
brasileiros, que inclui as 
polpas de frutas, foi de 
551% em receita e 561% 
em volume nesse perí-
odo. As categorias con-
templadas alcançaram 
o número de US$ 245,5 
milhões em exportações 
em 2021, aumento de 
25% em relação a 2020.

Para Omar Chahine, 
gerente de Relações 
Internacionais da Cdial 
Halal, em 2021, assim 
como 2020,  mesmo 
com obstáculos provo-
cados pela pandemia, 
como a dificuldade em 
encontrar contêineres 
para atender os clientes 
estrangeiros impôs altos 
valores de frete interna-
cional, o setor de doces 
e gelatinas se manteve 
aquecido para os países 
árabes e islâmicos.

Ele explica os requi-
sitos que são avaliados 
para que esses produtos 
possam ser certificados 
e conquistarem espaço 
no mercado árabe e 
islâmico. “É de suma 
importância, garantir 
a rastreabilidade dos 
produtos/insumos utili-
zados na fabricação do 
produto final. Mesmo 
aqueles de origem vege-
tal, podem ser genetica-
mente modificados. Por 
isso, precisamos garan-
tir que essa modificação 
foi de uma origem/fonte 
lícita”, explica Omar. 

“O Brasi l  tem um 
enorme potencial a con-
quistar, neste segmento 
junto aos países islâmi-
cos, um mercado global 
que cresce de 15 a 20% 
ao ano e que, até 2024, 
deve movimentar em 
torno de US$ 5,74 tri-
lhões. Só é preciso aten-
der a esses requisitos 
para obter a certificação 
halal e um corredor de 
oportunidade se abrirá 
aos produtos brasileiros 
neste mercado tão pro-
missor”, salienta Omar. 
Outras informações: 
(www.ccab.org.br).

O êxito da franquia de energia solar home-based
O Portal Solar Franquias, franqueadora com mais de 160 unidades espalhadas no país, realizou uma nova pesquisa para atualizar 
o potencial de receita do negócio

e prático, trilha de conhecimento, 
enxoval com EPIs, uniformes, drone 
para visitas técnicas e material de 
marketing. A franqueadora também 
é responsável pelas companhas de 
marketing institucional, desenvol-
vimento e certificação dos proje-
tos, sem custos adicionais para o 
franqueado.

Outra vantagem para o franquea-
do é a ausência de estoque, pois a 
logística e a segurança dos kits fo-
tovoltaicos são de responsabilidade 
da franqueadora em São Paulo, que 
possui equipe dedicada para acom-
panhar todos os processos. O Portal 
Solar também presta consultoria 
comercial, de marketing, jurídica e 
de engenharia, no intuito de garantir 
maior eficiência das unidades, além 
de ter fornecedores de equipamen-
tos homologados, com as melhores 
marcas e modelos para oferecer aos 
clientes.- Fonte e mais informações: 
(www.portalsolar.com.br).

be  cerca de 1 mil candidatos/mês 
interessados em atuar na venda e 
instalação de painéis solares para 
casas e empresas. O lucro médio gira 
em torno de 20% a 35% sobre o fa-
turamento bruto dos equipamentos, 
sem considerar a margem do serviço 

de instalação - que poderá ser reali-
zada pela equipe do franqueado ou 
da próprio franqueadora. O tempo 
de retorno do investimento varia 
entre 6 e 9 meses.

Antes de começar a operar, o fran-
queado recebe treinamento teórico 
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