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Mais de dois mil profissionais que trabalhavam em startups perderam 
seus empregos neste ano, segundo um levantamento do Layoffs Brasil. 
Há poucos anos, em plena era de ouro dessas empresas, pareceria 
absurdo cogitar ondas crescentes de demissões e a consequente 
preocupação em trabalhar nestes negócios.     

Como evitar o fim da era das startups?

Não é novidade o fato de que a pandemia acelerou projetos que já 
existiam na maior parte das redes de varejo, alterando prioridades, 
adequando e acrescentando novas características àqueles projetos como 
originalmente concebidos.     

O varejo e suas faces a serem construídas e 
descontruídas

No setor logístico, ainda que as despesas variem de acordo com cada 
modelo de entrega, podemos dizer que o custo de frete tem fatores univer-
sais e que afetam, diretamente, a margem de lucro das empresas.   

Custo de frete: parâmetros importantes e 
como otimizar a logística

A população brasileira está envelhecendo. Cada vez mais, empresas 
dos mais diversos portes e segmentos estão lidando com consumidores 
mais tradicionais em sua jornada de compra.    

Como se comunicar com o cliente idoso?

studioroman_CANVA

Créditos tributários: o que são  
e como recuperá-los?

O empresariado brasileiro enfrenta 
vários desafios para se manter de 
pé e alguns deles representam 
dores constantes, como a alta carga 
tributária, que, em 2021, alcançou o 
maior patamar em 12 anos, crescendo 
para o equivalente a 33,9% do PIB. 

Entretanto, um estudo feito pelo IBPT, 
revela que 95% das empresas no Brasil 

pagam mais impostos do que deveriam. 

Tudo por conta da complexa legislação 
tributária, com mais de 40 mil leis em vigor 
– algumas delas inconstitucionais e outras 
que sofrem constantes modificações.

Diante desse cenário, nem o mais efi-
ciente planejamento financeiro e fiscal 
está livre de um eventual recolhimento de 
impostos equivocado. A boa notícia é que 
os valores pagos indevidamente podem 
ser recuperados.

O que são créditos tributários? - Sob a 
ótica do contribuinte, decorre do valor pago a 
maior ou indevidamente pelas empresas em 
suas obrigações tributárias à União, estados, 
DF e municípios. Tais obrigações incluem 
impostos, taxas e contribuições, tais como 
IRPJ, CSLL, INSS, PIS, COFINS, IPI, ICMS, 
ISSQN e ainda o Simples Nacional, que re-
colhe todos os tributos em uma única guia.

Quando paga tributos a maior, de forma 
indevida ou quando sofre bitributação 
(cobrança de dois ou mais tributos dife-
rentes sobre um mesmo fato gerador), a 
empresa (ou pessoa física) pode requerer 
a devolução destes créditos tributários, 
independentemente de estar enquadrada 
em qualquer regime tributário: lucro real, 
presumido ou Simples Nacional. A única 
exceção para essa regra são os Microem-
preendedores Individuais (MEI).

Como é feita a recuperação? - A Re-
cuperação de Créditos Tributários (RCT) 
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nasce de um processo de revisão fiscal, 
que analisa o que uma empresa recolheu 
no passado (últimos cinco anos) e detecta 
o pagamento de valores indevidos ou a 
maior. A RCT pode acontecer por duas vias:

Administrativa: Quando o recolhimento 
tributário indevido ou a maior ocorre por 
descuido ou falta de conhecimento da em-
presa, a recuperação dos créditos ocorre 
no âmbito administrativo, através das ins-
tâncias disponibilizadas pelo próprio Fisco.

Na maioria das vezes, a via administrativa 
é uma forma mais barata, rápida e práti-
ca de resolver divergências tributárias. 
Além disso, os resultados dos processos 
costumam ser coerentes com as decisões 
proferidas previamente.

Judicial: Por outro lado, existem hipóteses 
em que o recolhimento dos tributos ocorre 
estritamente como determina a legislação, 
mas existe a possibilidade de discutir a lega-
lidade ou a inconstitucionalidade da norma. 

São as chamadas teses tributárias, atra-
vés das quais as empresas ingressam com 

ações judiciais questionando a legislação 
vigente e pleiteando a interrupção da exi-
gência, bem como a recuperação de tudo 
aquilo que foi indevidamente recolhido.

Apesar de ser necessário enfrentar a bu-
rocracia dos tribunais e, por vezes, suportar 
um custo maior do processo, as recupera-
ções na esfera judicial costumam envolver 
valores muito elevados, de modo que toda 
empresa deve considerar esta estratégia.

Dicas para quem se interessa em 
recuperação tributária - Isso envolve 
algumas etapas. A mais importante delas 
diz respeito à análise fiscal e contábil da 
empresa. Atualmente, ainda é possível con-
tar com softwares especializados em RCT, 
como os da e-Auditoria, que conseguem 
identificar, com agilidade, transparência 
e eficácia, os possíveis créditos que o 
contribuinte possui.

Independentemente da opção escolhida, 
é muito importante lembrar que a RCT tem 
um prazo fatal, que é a prescrição de cinco 
anos, contados a partir da data de reco-
lhimento do tributo. Esgotado este prazo, 
a empresa perde o direito à recuperação. 

É preciso enfatizar que recuperar cré-
ditos tributários é uma forma de criar 
competitividade para as empresas, na 
medida em que é essencial para qualquer 
negócio reduzir a carga tributária, bem 
como recuperar os valores que foram 
indevidamente recolhidos.

A diminuição da carga tributária pro-
porciona alívio de caixa, melhora a gestão 
e possibilita a realização de investimentos 
para expansão do negócio. Já a recupera-
ção de créditos, injeta novos recursos nas 
empresas, que podem ser utilizados para 
regularizar passivos, investir em tecnologia, 
pessoal, infraestrutura e outras melhorias.

(Fonte: Frederico Amaral é CEO da e-Auditoria, 
empresa de tecnologia especializada em auditoria 

digital (www.e-auditoria.com.br).
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Workshops sobre práticas ágeis para  
negócios e gerenciamento de projetos

@A JBQ.Global, empresa de consultoria e transformação digital, 
organiza em agosto o Mês da Agilidade. Apresentada por cola-

boradores da JBQ.Global e focada em ensinar técnicas para organizar 
produções de modo mais rápido e eficiente, a programação do mês 
contará com dois workshops online e gratuitos para todos aqueles que 
desejam implementar práticas ágeis e eficientes na rotina de trabalho. 
O objetivo dos encontros, que acontecem nos dias 19 e 26 de agosto, 
é ensinar sobre agilidade, uma das características do trabalho da JBQ.
Global, inspirando empresas e seus colaboradores a fazer entregas 
otimizadas e com resultado (https://teams.microsoft.com/registration/
HPXJW_S1w06E9VShsEHufw,uZtVKLPd5UCMD4weuSgrug,WrAPZLr
w6kKk47vbtVEyog,jy6_7cRkDEGQtARMJ65NwQ,ynP2gBFYikmjCvBA
PJErZw,4gmfTH8OjEqBdzMnORzD9g?mode=read&tenantId=5bc9f51c-
b5f4-4ec3-84f5-54a1b041ee7f&skipauthstrap=1).    Leia a coluna 
completa na página 6
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EsTRATégIAs-ChAvE PARA sE 
CONECTAR COM O CONsuMIDOR

    Leia na página 4

Foto: ANSA

Criança fica ao lado do Papa em audiência
Uma criança invadiu o palco da audiência geral desta quarta-feira 

(17), no Vaticano, e permaneceu ao lado do papa Francisco até o fim 
da cerimônia. Durante as saudações aos peregrinos de língua italiana, 
o menino de cerca de quatro anos de idade saiu do meio dos fiéis e se 
aproximou do líder da Igreja Católica. O Papa deu um rosário para a 
criança e o indicou como exemplo do diálogo entre pessoas de diferentes 
gerações sobre o qual havia falado durante a cerimônia. “Na audiência 
falamos sobre a relação entre idosos e jovens, isso foi corajoso e ele 
continua calmo, hein?”, disse o Pontífice. A presença da criança ao lado 
do Papa foi o segundo imprevisto que aconteceu durante a audiência 
geral de ontem (17). Um pouco antes, um guarda suíço passou mal e 
desmaiou, mas foi socorrido por alguns seguranças (ANSA).    
Leia a coluna completa na página 5
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DIFERENTEs PERCEPçõEs E NECEssIDADEs

Está chegando a hora
Um total de 28.274 candidatos 

concorrem às eleições gerais deste 
ano. No próximo dia 2 de outubro, 
um eleitorado de 156.454.011 
brasileiros está apto a eleger o 
presidente da República, 27 go-
vernadores, 27 senadores, 513 de-
putados federais, 1.035 deputados 
estaduais e 24 deputados distritais. 
Quanto ao gênero, 67% masculino 
e 33% feminino (Ag.Senado).
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Inteligência 
emocional e o 

engajamento dos 
profissionais

O que torna um 
funcionário engajado? 
A resposta para 
essa pergunta 
pode ter diversas 
interpretações, 
variando de pessoa 
para pessoa

Poder contar com pro-
fissionais engajados é 
um grande diferencial 

para as empresas e o que 
todo líder ou gestor busca. 
Afinal, colaboradores enga-
jados são os que apresen-
tam melhores resultados, 
desempenho e satisfação, 
além, é claro, de inspirar 
e motivar outros colegas 
pelo simples entusiasmo 
que apresentam, seja diante 
de um novo desafio ou por 
querer dar sempre o melhor 
no dia a dia.

O estudo dos pesquisa-
dores Schrita Osborne e 
Mohamad Hammoud, da 
Walden University, mostrou 
que o custo de funcionários 
desengajados foi avaliado 
em US$ 350 bilhões para 
as empresas norte-ame-
ricanas em 2017. Já em 
uma pesquisa mundial da 
consultoria Gallup, publi-
cada em 2018, apenas 15% 
dos funcionários relataram 
estar engajados.

Considerando o número 
extremamente baixo de 
funcionários engajados e a 
grande quantidade de di-
nheiro que está sendo gasta 
com ações de engajamento, 
é urgente entender por que 
e como os funcionários po-
dem ficar engajados. Para 
motivar os colaboradores e 
melhorar seus resultados, 
muitas empresas lançam 
mão de soluções como 
a oferta de benefícios e 
premiações vinculadas a 
campanhas motivacionais, 
entre outras, mas, se por um 
lado, esse tipo de iniciativa 
dá resultados imediatos, por 
outro, não melhora o enga-
jamento dos funcionários no 
longo prazo.

Diante dessa constatação, 
o grande desafio é descobrir 
formas capazes de garantir 
que os colaboradores es-
tejam sempre engajados, 
aumentando inclusive a 
retenção. E você sabia que a 
inteligência emocional pode 
ter um papel importante nis-
so, uma vez que pode prever 
os níveis de engajamento 
dos funcionários?

Isso acontece porque a 
maneira como cada um de 
nós entende, controla e ge-
rencia nossas emoções e as 
dos outros pode influenciar 
nossos níveis de engajamen-
to. Especialistas da área de 
psicologia garantem que 
funcionários com maior 
inteligência emocional re-
latam níveis mais altos de 
engajamento, conforme 
mostrado em um artigo 
acadêmico do pesquisador 
Reece Akhtar, publicado 
em 2015.

Com o uso de ferra-
mentas de psicometria 
que preveem os níveis de 
inteligência emocional é 

possível identificar quais 
profissionais estão mais ou 
menos engajados e, a partir 
dos resultados, criar estra-
tégias para garantir que 
toda a equipe esteja sempre 
engajada. Para comprovar a 
eficiência dessa solução, a 
Thomas International pediu 
a 306 funcionários do Reino 
Unido que preenchessem 
o Questionário de Traços 
de Inteligência Emocional 
(TEIQue) e o questionário 
Thomas Engage. 

As análises mostraram 
que a inteligência emocional 
como um todo previu níveis 
de engajamento, revelan-
do que pontuações altas 
em Felicidade, Gestão da 
Emoção e Automotivação  
comprovam positivamente 
os níveis de engajamento. 
Já pontuações altas em 
Controle Emocional pre-
disseram negativamente o 
engajamento, o que significa 
que aqueles que obtiveram 
pontuação baixa nesse item 
são mais propensos a serem 
engajados.

Então por que as interven-
ções de engajamento, como 
distribuir benefícios, não 
funcionam? Parte da res-
posta é que os próprios fun-
cionários são naturalmente 
mais ou menos dispostos a 
se sentir engajados no traba-
lho e as organizações devem 
abordar cada funcionário de 
acordo com sua inteligência 
emocional para mantê-los 
engajados. A maneira como 
entendemos, controlamos e 
gerenciamos pessoalmente 
nossas emoções e as dos 
outros desempenha um pa-
pel significativo em nossos 
níveis de engajamento.

Para cada traço de inte-
ligência emocional iden-
tificado é possível criar 
estratégias para motivar de 
diferentes formas seus cola-
boradores. Por exemplo, as 
organizações também de-
vem entender como manter 
engajados aqueles com alta 
automotivação e aqueles 
com baixa automotivação. 
A saber, pessoas com alta 
automotivação serão natu-
ralmente mais engajadas, 
trazendo melhores resulta-
dos quando desafiadas. 

Já aqueles com baixa au-
tomotivação valorizam mais 
recompensas como almoços 
gratuitos, massagens e 
ingressos de cinema. Cada 
perfil determina o tipo de 
iniciativa que o gestor deve-
rá implementar para obter 
o máximo do profissional.

Todas as pessoas são dife-
rentes e, por isso, cada uma 
tem maneiras diferentes 
de se envolver no trabalho. 
Portanto, é fundamental 
que as organizações saibam 
o que mantém cada pessoa 
engajada. 

Se os líderes conhecem 
a inteligência emocional 
de suas equipes, podem 
tomar decisões mais sábias 
sobre como gerenciá-las e 
mantê-las dispostas e com 
alto engamento no dia a dia.

(*) - É administradora com 
especialização em Inteligência de 

Mercado e gerente de Marketing do 
Grupo Soulan.

Rejane Matos (*)

Segundo pesquisas da Gallup, empresa global de análise 
e consultoria, apenas 21% dos funcionários no mundo 
estão engajados com as companhias em que trabalham, 
o que causa uma perda de 7,8 trilhões de dólares por ano 
em produtividade. Para mudar esse cenário, é preciso 
identificar problemas internos e agilizar processos, para 
facilitar o desenvolvimento burocrático e estratégico das 
empresas. 

Nesse sentido, as consultorias de RH elaboram análises 
de desempenho e feedbacks efetivos como ações-chave 
para aumentar o engajamento e a produtividade das equi-
pes. E, além de conceder treinamentos de capacitação 
e auxiliar na construção de times de alta performance, 
as consultorias atuam de acordo com as necessidades 
específicas de cada instituição. 

O Smartleader, sistema de gestão de pessoas, traz as 
quatro características que as empresas devem observar 
quando buscam por uma consultoria.
 1) Especialização - Existem três grandes frentes 

quando o assunto envolve consultoria de RH: de-
senvolvimento organizacional; recrutamento; de-
senvolvimento pessoal e profissional. É importante 
procurar uma plataforma especializada na área que 
a empresa busca melhorar. Existem consultorias 
focadas em processos seletivos, desenvolvimento 
organizacional, treinamento e capacitação, portanto, 
escolher uma consultoria especializada nos objetivos 
da empresa, é essencial.

 2) Constante evolução - A consultoria de RH precisa 
estar de acordo com a evolução do mercado, e a 
forma como ela atua deve mudar ao longo do tempo, 
se adequando, por exemplo, ao trabalho híbrido e 
às jornadas de trabalho mais curtas.

  Anos atrás, fazer avaliações anuais era moda, e 
considerávamos suficiente. Atualmente, apenas 
esse tipo de feedback não é mais válido, porque 
o mercado mudou, as pesquisas de satisfação ao 
final do ano se tornaram uma necessidade, não um 
luxo. Então, é fundamental que a consultoria de RH 
acompanhe essa mudança.

 3) Redução de custos vs. aumento dos lucros - 
Uma consultoria pode até ajudar a reduzir os custos 
das empresas, fazendo um corte baseado no head 
counting (quantidade de pessoas necessárias para 
exercer uma atividade), por exemplo. Mas essa é 
uma ação de curto prazo e que pode causar burn-
outs, insatisfação geral e jornadas de trabalho mais 
longas.

De acordo com a pesquisa 
da Ebit/Nielsen, 30% das 
compras efetuadas ano pas-
sado voltaram para as lojas 
e o mesmo levantamento 
apontou que 47% das pes-
soas já deixaram de fazer 
compras online por terem 
tido problemas anteriores 
com a troca de produtos.

Pensando nesse aspecto 
importante da experiência 
de compra, Mauricio Cwaj-
genbaum, CEO e Co-Founder 
da Genius Returns, platafor-
ma de automação e gestão de 
logística dos e-commerces, 
traz três dicas importantes 
para melhorar a logística 
reversa e transformar a ex-
periência do cliente. Confira:
 1) Invista em tecno-

logia - Trocas e de-
voluções fazem parte 
do negócio. Diversos 
motivos podem levar 
ao descontentamento 
do cliente, desde a 
qualidade do produto 
até conflitos sobre 
sua descrição. Por 
isso, é necessário 
pensar à frente e 
ter soluções previa-
mente estabelecidas 
para oferecer esse 
atendimento com ce-
leridade e eficiência.

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-
10) registrou deflação (queda de pre-
ços) de 0,69% em agosto deste ano. No 
mês anterior, a inflação medida pelo 
indicador foi de 0,60%. Em agosto do 
ano passado, a alta de preços havia 
sido de 1,18%.

Os dados foram divulgados ontem 
(17) pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV). O IGP-10 acumula taxa de 

inflação de 8,43% no ano. Em 12 me-
ses, a taxa acumulada chega a 8,82%, 
abaixo dos 32,84% acumulados em 
agosto de 2021.

Tanto os preços do atacado quanto 
os do varejo tiveram deflação em agos-
to. O Índice de Preços ao Produtor 
Amplo (IPA), que mede o atacado, 
teve deflação de 0,65% no mês, ante 
inflação de 0,57% em julho. O Índice 

de Preços ao Consumidor (IPC), que 
mede o varejo, passou de uma inflação 
de 0,42% em julho para deflação de 
1,56% em agosto. O Índice Nacional 
de Custo da Construção (INCC) 
também teve queda na taxa de julho 
para agosto, mas ainda continuou 
registrando inflação. A taxa caiu de 
1,26% em julho para 0,74% em agosto 
(ABr).

Como fidelizar o cliente com a 
experiência de ‘ponta a ponta’
As compras da internet não param de crescer, a projeção para 2022 é que elas cresçam 9% em relação 
a 2021, chegando a 385 milhões de pedidos, segundo dados da Neotrust. Porém, muitos pedidos são 
trocados ou devolvidos pelos consumidores

e trazendo até mesmo 
fidelização e maiores 
taxas de recompra.

 3) Empodere o seu 
cliente - Uma boa 
política de troca e 
devolução é impres-
cindível para o bom 
relacionamento com 
o consumidor. É ne-
cessário ainda que o 
cliente saiba que essa 
política existe e que ele 
pode confiar nas con-
dições estabelecidas 
- e essas informações 
devem ser acessíveis 
a ele.

  Conhecer as condições 
de troca e devolução e 
perceber que elas são 
simples e facilitadas 
muitas vezes empode-
ra o cliente e o encoraja 
a realizar uma compra 
com menos objeções. 
Ao reduzir burocracias 
e automatizar proces-
sos, é possível também 
dar mais autonomia 
ao consumidor. Ele 
consegue resolver seu 
problema com ações 
simples, o que aumenta 
sua satisfação. - Fonte 
e outras informações: 
(www.geniusreturns.
com.br).

  A logística reversa não 
pode e não deve ser 
motivo de desgaste 
para o cliente, mas sim 
a melhor alternativa 
para resolver o seu 
problema. Trocar ou 
devolver um produ-
to deve ser tão fácil 
quanto comprá-lo. O 
mercado dispõe de 
soluções tecnológicas 
que facilitam essa ope-
ração, automatizando 
diversos processos que 
antes eram manuais.

 2) Planeje e otimize 
sua logística - Pro-
cessos longos não são 
viáveis para um e-

commerce, já que os 
consumidores online 
exigem imediatismo 
e agilidade. Por isso, 
além de investir em 
uma boa ferramenta 
de automação e gestão 
de logística reversa, é 
importante treinar as 
equipes envolvidas e 
planejar esses proces-
sos para alcançar mais 
dinamismo. 

  Processos bem defini-
dos e estruturados são 
capazes de reverter 
uma situação nega-
tiva com um cliente, 
transformando-a em 
uma boa experiência 

Trocas e devoluções fazem parte do negócio. É necessário pensar 
à frente e ter soluções para oferecer esse atendimento com 

celeridade e eficiência.
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Quatro dicas para escolher uma boa 
consultoria de RH

  Só olhar produtividade não é algo positivo. É 
necessário olhar a capacitação, o engajamento 
e o clima. Melhorando o engajamento dos fun-
cionários com a empresa por meio de feedbacks 
efetivos e contínuos, e fazendo um acompanha-
mento próximo do líder com o restante da equipe, 
é possível, naturalmente, alcançar um time com 
accountability. 

 4) Santo de casa não faz milagre! - As consulto-
rias também ajudam a equipe a expor problemas 
organizacionais sem comprometer os funcionários. 
Muitas vezes, quem está em cargos de maior po-
der dentro da empresa não é capaz de observar 
problemas institucionais, no entanto, a análise de 
uma equipe externa pode ajudar os funcionários a 
relatar situações mais complexas.

Contratar uma consultoria de RH é poder apontar os 
erros da empresa sem medo de sofrer represálias. O RH 
não consegue abordar assuntos delicados que precisam 
de mudança, mas a consultoria pode apontar coisas que 
estão acontecendo na dinâmica organizacional que um 
funcionário não teria coragem de fazer, e que o gestor 
não daria ouvidos. 

As consultorias podem exercer um papel crucial na 
tomada de decisões, pois por meio de dados e tabelas, é 
possível fazer escolhas mais seguras e rápidas. - Fonte 
e outras informações, acesse: (https://www.smartleader.
com.br/).

O mercado mudou, as pesquisas de satisfação ao final do ano se 
tornaram uma necessidade, não um luxo.
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IGP-10 teve queda de preços de 0,69% em agosto
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FARESA FAZENDAS REUNIDAS S/A
CNPJ/MF nº 02.151.090/0001-47

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os Srs. Acionistas convocados para A.G.O e A.G.E., a realizar-se em 26/08/22, às 10:00hs, na
sede social, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Em A.G.O. (a) eleição e posse da
diretoria; 2) Em A.G.E (b) modificação, atualização e consolidação do Estatuto Social; e (c) Outros
assuntos de interesse geral. George de Paula Ribeiro - Diretor.                                           (17, 18 e 19)

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Extraordinária Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para reunirem-se
em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 14:00 horas do dia 30 de agosto de 2022, em
sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Conjunto 1902, a fim de
deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: 1) Retificar o caput do Artigo 4° do Estatuto Social, com
a finalidade de ajustar a forma numérica da representação do Capital Social; 2) Proposta da Diretoria
para aumento do Capital Social de R$29.500.737,20 (vinte e nove milhões, quinhentos mil, setecentos
e trinta e sete reais e vinte centavos) para R$40.000.313.80 (quarenta milhões e trezentos e treze
reais e oitenta centavos), no montante de R$10.499.576,60(dez milhões, quatrocentos e noventa e
nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta centavos) mediante emissão de 234.995
(duzentas e trinta e quatro mil e novecentas e noventa e cinco) novas ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, a serem subscritas em dinheiro, na proporção que cada acionista possuir, ao
preço de R$44,68 (quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) cada uma, com a integralização
no ato da subscrição. O preço de emissão da ação foi obtido pela relação entre o Patrimônio Líquido
Ajustado nesta data, dividido pelo número atual de ações que compõem o Capital Social; 3) Reformar
o caput do Artigo 24 do Estatuto Social de forma a adaptar o mandato do ouvidor para 60 (sessenta)
meses, e 4) Consolidar o Estatuto Social com a finalidade de atender as deliberações supramencionadas.
São Paulo, 15 de agosto de 2022. Diretores: Carlos de Gioia, Celso Coscarelli.                        (17, 18 e 19)

Dados do Banco Nacional de Em-
pregos (BNE) de 2021 indicam um 
aumento de 37% em vagas abertas para 
profissionais da área de transporte nos 
primeiros cinco meses de 2021, quando 
foram mapeadas mais de 13 mil novas 
oportunidades.

Segundo o levantamento, o setor re-
gistrou quase 4 mil postos de trabalho 
a mais do que o observado no mesmo 
período em 2020. 

Os números evidenciam a alta do 
setor de logística, com o mercado em 
crescimento. Com o cenário, surgem 
novas tendências para atender às ne-
cessidades dos consumidores, que estão 
constantemente ativos no ambiente 
online e com demandas de entregas 
cada vez mais rápidas, para o mesmo dia 
no qual o pedido foi feito. Portanto, as 
habilidades necessárias ao profissional 
da área logística também mudaram. 
Pensando nisso, a RoutEasy, startup que 
possui soluções de otimização, gestão e 
orquestração de logística, listou 5 delas:
 1)  Inteligência de dados - Neste 

setor, ser capaz de interpretar 
os dados é fundamental para re-
conhecer padrões e tendências, 
identificar gargalos e propor me-
lhorias. Ter informações em tempo 
real sobre todos os processos de 
entrega é essencial tanto para 

as marcas quanto para os seus 
consumidores. 

  “Saber interpretar a visibilidade 
da operação, como, por exem-
plo, onde está a entrega, qual 
a situação do pedido e daqui a 
quantos dias ou horas ela estará 
no destino estreita a relação de 
confiança entre os e-commerces e 
seus clientes”, pontua Caio Reina, 
CEO e fundador da startup. 

 2) Adaptabilidade a novas tec-
nologias - As novas soluções 
tecnológicas são fundamentais 
para as empresas que querem se 
manter competitivas e ficam para 
trás os profissionais que não se 
adaptam – ainda mais quando já 
estamos falando de inteligência 
artificial, aprendizado de máquina, 
entregas com veículos autônomos, 
drones, internet das coisas e todas 
as necessidades do consumidor 
4.0. 

  No sistema da RoutEasy, por sua 
vez, a inteligência artificial entra 
para otimizar e integrar processos, 
atribuindo maior produtividade e 
menor custo de entrega, além da 
garantia da qualidade do serviço 
que chega ao consumidor final. 

 3) Resolução de problemas - Pode 
parecer clichê, mas as habilidades 

de resolução de problemas de 
alto nível são essenciais para o 
sucesso profissional de quem está 
buscando uma carreira em logís-
tica, principalmente porque um 
pequeno erro pode afetar todas 
as etapas seguintes. O profissional 
4.0 deve ser capaz de lidar com 
mudanças repentinas e gerenciar 
crises.

 4) Capacidade de análise do 
macroambiente - É preciso 
ter muito claro qual é o papel de 
cada setor e de cada indivíduo da 
equipe, principalmente porque, 
como dito anteriormente, as eta-
pas estão interligadas e o trabalho 
de um pode afetar o de todos. O 
profissional 4.0 deve conseguir 
“sair da caixa” para ser capaz de 
ajudar outras equipes a identificar 
problemas e propor soluções.

 5) Foco no cliente - Todas as ha-
bilidades listadas acima são parte 
da ideia macro de focar no cliente 
e em suas necessidades. Dessa 
forma, adotar ferramentas de me-
lhoria contínua de processos para 
descobrir como alcançar a máxi-
ma eficiência e garantir o melhor 
serviço para as marcas. - Fonte e 
outras informações, acesse: (ht-
tps://routeasy.com.br/).

Lucia Camargo Nunes (*)
Nova regra aposenta mais um: desta vez foi 
o Suzuki Jimny

A lei de emissões Proconve L7, que entrou em vigor em 
janeiro, fez várias “vítimas”. Enquanto algumas montadoras 
adequaram seus motores para atender às novas regras, 
outras desistiram. O Mitsubishi Jimny, que era produzido 
havia dez anos no Brasil, tentou sair à francesa. 

Na verdade, até saiu, porque desde o início do ano, o 
jipe deixou de ser feito em Catalão (GO). Equipado com 
motor 1.3 a gasolina de 85 cv, não atenderia às novas 
regras ambientais e para adequá-lo seria necessário um 
alto investimento, o que não se justificaria para um mo-
delo já antigo.

Sua mais recente geração está à venda no Brasil, impor-
tada do Japão como Jimny Sierra e custa a partir de R$ 
157 mil. Conforme a região, a Suzuki ainda possui estoque 
do modelo que se aposenta.

O Jimny começou a ser vendido no Brasil em 1998, im-
portado. Desde 2013 tem produção nacional e, em 2019, 
passou a conviver com o Sierra.

A marca promete um reposicionamento de portfólio, 
após tirar de linha o Vitara e o S-Cross. Agora, seu único 
modelo à venda no país é o Jimny Sierra.

Suzuki

Jimny sierra importado do Japao (unico em linha).

Ford abre campo de provas e se prepara para 
testar carros autônomos

A Ford, junto com General Motors e Stellantis, são as 
únicas empresas de veículos a investirem em um campo de 
provas no Brasil. Há ainda centros de testes de fabricantes 
de caminhão (Volvo e Mercedes-Benz), pneus (Pirelli e 
Goodyear) e autopeças (ZF/TRW e Randon).

Após 44 anos de sua inauguração, a Ford transforma o 
antigo Campo de Provas de Tatuí em Centro de Desen-
volvimento e Tecnologia. Ao perceber que poderia aliar a 
infraestrutura com um capital humano qualificado, surgiu 

Mustang 100% elétrico é testado no Brasil
Ao abrir suas portas para anunciar a abertura de novos 

negócios em seu Campo de Provas Tatuí, a Ford exibiu pela 
primeira vez a jornalistas, em solo brasileiro, o Mustang 
Mach-E GT. No mesmo espaço, em um galpão, também 
havia um furgão E-Transit.

Mas a apresentação do esportivo 100% elétrico não 
significa que ele rodará no Brasil. Golfarb explica que a 
marca faz investimentos globais em eletrificação de US$ 
50 bilhões até 2026 e projeta que 50% das suas vendas 
sejam de veículos elétricos até 2030.

“Esses modelos, Mustang Mach-E e E-Transit, estão 
sendo testados aqui em Tatuí com o objetivo de avaliar o 
seu comportamento na América do Sul e relação com as 
características dos nossos consumidores”, disse Golfarb.

Ele fez questão de ressaltar de que não se trata de um 
anúncio de lançamento desses modelos no Brasil. A inten-
ção é reforçar o papel de Tatuí no futuro da mobilidade, 
testando os produtos mais icônicos da marca.

O Mustang Mach-E une a esportividade do cupê espor-
tivo com a versatilidade de um SUV para toda a família. 
Nos EUA, é sucesso de emplacamentos e só não vende 
mais por causa da crise dos semicondutores. Produzido 
no México, já teve mais de 50 mil unidades comerciali-
zadas – em três versões, que custam nos EUA entre US$ 
44 mil e US$ 65 mil.

Na versão GT, idêntica à que a Ford exibiu e está em 
testes no Brasil, o SUV esportivo entrega 487 cv de po-
tência. Com baterias de 91 kWh o Mustang Mach-E GT 
alcança 418 km de autonomia.

Um dia, certamente, a Ford irá oferecer este ícone em 
nosso mercado, mas até meados de 2023, quando espera-se 
que a produção esteja recuperada, isso não deve acontecer.

Via Digital

Mustang Match-E.

(*) - É jornalista especializada no setor automotivo, editora do 
portal www.viadigital.com.br. E-mail: lucia@viadigital.com.br

a oportunidade de expandir os negócios e oferecer os ser-
viços para outras empresas, tanto do segmento automotivo 
como de outros setores.

Em nova fase, a operação recebe um nível superior de 
digitalização, fundamental para desenvolver veículos co-
nectados, elétricos e autônomos. Tatuí terá uma antena 
5G e sensoreamento das pistas para comunicação com 
os sistemas de direção autônoma, por exemplo. “Tatuí 
representa um diferencial competitivo e estratégico para 
a Ford no Brasil e no mundo”, afirmou Rogelio Golfarb, 
vice-presidente da Ford América do Sul. 

Para o executivo, essa ação prova que investir em de-
senvolvimento de tecnologia e inteligência automotiva é 
um negócio rentável.

Ford

Teste off-road Tatuí (PistasEspeciais).

Novo modelo de negócio
A Ford fechou suas fábricas (Camaçari, BA, Taubaté e 

São Bernardo do Campo, SP) entre 2019 e 2021 e encerrou 
a produção de veículos no Brasil, passando a ser apenas 
importadora.

Contudo, manteve no país áreas de desenvolvimento de 
tecnologia e inteligência automotiva. Junto ao investimento 
de Tatuí, a Ford ampliou o Centro de Desenvolvimento e 
Tecnologia, com sede na Bahia.

A área de desenvolvimento do produto conta hoje com 
um time de 1.500 profissionais e tem a expectativa de gerar 
uma receita de R$ 500 milhões em 2022 com a exportação 
de serviços de engenharia para mercados globais.

A marca não informa quanto espera faturar com a abertura 
do Centro de Tatuí, que é um dos sete da Ford no mundo. 
Um de seus principais diferenciais competitivos (única da 
América Latina) é unir a estrutura com engenharia local.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
16º  Subdistrito - Mooca 

Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial
O Rcpn das pessoas naturais do 16° Subdistrito - Mooca, capital, comunica que por re-
querimento de ADAILTON FAhR NASCIMENTO, nascido nesta capital, em 01/09/1975, 
filho de José dos Santos Nascimento e de Maria dos Anjos Nascimento, nos Termos do 
Disposto no Artigo 56 da Lei 6015/73 alterada pela Lei Federal 14.382/2022 promoveu a 
alteração do seu nome para: ADAN DOS SANTOS NASCIMENTO.

O Rcpn das pessoas naturais do 16° Subdistrito - Mooca, capital, comunica que por 
requerimento de jOSINETE ARAUjO PEDRO TERRA, nascido nesta capital, em 
26/06/1980, filha de José Pedro Filho e de Luzinete Madalena Araujo Pedro, nos Termos 
do Disposto no Artigo 56 da Lei 6015/73 alterada pela Lei Federal 14.382/2022 promoveu 
a alteração do seu nome para: jOSI ARAUjO PEDRO.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Registro Civil de PessoasRegistro Civil de Pessoas

Cardif do Brasil Seguros e Garantia S.A.
C.N.P.J. nº 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Março de 2021
1. Data e Hora: 31 de março de 2021, às 10:30 horas. 2. Local: Na sede social da Cardif do Brasil 
Seguros e Garantia S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 
1.909, Torre Sul, 7º e 8º andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo 
Corporate Towers, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04543-907. 3. Presenças: 
(a) os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas 
apostas no Livro de Presença de Acionistas e na presente ata; (b) o Sr. Francisco Javier Valenzuela 
Cornejo (representado por seu procurador, Sr. Emmanuel Pelege) e o Sr. Guilherme Couto Galacine, 
conforme item 4, abaixo. 4. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo 
(representado por seu procurador Emmanuel Pelege); Secretário: Guilherme Couto Galacine. 
5. Convocação: Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 
15 de dezembro de 1976 (“LSA”), em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 
6. Ordem do Dia: (a) ratificar a renúncia do Sr. Baptiste Paul Bernard Touchard do cargo de Membro 
Efetivo do Conselho de Administração da Companhia; (b) eleger o Sr. Francois Robert Marie Gazel-
Anthoine para o cargo de membro efetivo do conselho de administração da Companhia; (c) reeleger 
membros do conselho de administração da Companhia; e (d) outros assuntos de interesse da 
Companhia. 7. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer ressalvas, (a) consignou e ratificou o recebimento da carta de renúncia entregue 
pelo Sr. Baptiste Paul Bernard Touchard, francês, estatístico, casado, passaporte nº 14AF22359, com 
relação ao cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme carta de 
renúncia por ele apresentada em 07/08/2020, devidamente registrada perante a Junta Comercial do 
Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 486.962/20-9, em 16/11/2020, bem como arquivada na sede 
social da Companhia; (b) aprovou a eleição do Sr. Francois Robert Marie Gazel-Anthoine, francês, 
engenheiro, casado, passaporte nº 13AB25988, inscrito no CPF/MF sob o nº 225.704.618-81, residente 
e domiciliado na Camino Lagumillass, Parcela 8, Loteo Las Puyas, Matanzas, Chile, para o cargo de 
Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se o respectivo mandato 
até 31 de março 2024; (c) o Membro Efetivo do Conselho de Administração ora eleito aceita seu cargo 
e declara, sob as penas da lei, que não se encontra impedido de exercer a administração da Companhia 
por força de lei especial, não estando condenado ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 
propriedade. O Membro Efetivo do Conselho de Administração ora eleito será investido em seu cargo 
mediante a assinatura do termo de posse, anexo a presente ata; (d) aprovou a reeleição do Sr. Florian 
Lacour, francês, casado, administrador de empresas, passaporte nº 15AR48809, residente e 
domiciliado na Aquitecto Sullivan, 6031, Vitacura, Santiago, Chile, para o cargo de Membro Suplente do 
Conselho de Administração da Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março 
2024; (e) aprovou a reeleição do Sr. Emmanuel Pelege, francês, casado, engenheiro estatístico, 
portador da Cédula de Identidade RNE nº V307816-J, inscrito perante o CPF sob o nº 227.256.918-85, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial  
nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1.909, Torre Sul, 7º e 8º 
andar, conjuntos 71B e 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 
04543-907, para o cargo de Membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia, 
estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março 2024; (f) aprovou a reeleição do Sr. Francisco 
Javier Valenzuela Cornejo, chileno, divorciado, securitário, portador do passaporte nº 87101053, 
inscrito perante o CPF sob o nº 234.112.428-33, residente e domiciliado na Rua Montecassino, 1.031, 
Las Condes, Santigo, Chile, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da 
Companhia, estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março 2024, sendo indicado como 
Presidente do Conselho de Administração; (g) aprovou a reeleição do Sr. Alessandro Deodato, 
italiano, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RNE nº G418232-0, inscrito perante o 
CPF sob o nº 240.241.338-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com escritório comercial nesse mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,  
nº 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate 
Towers, CEP 04543-907, para o cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia, 
estendendo-se o respectivo mandato até 31 de março 2024; (h) os Membros do Conselho de 
Administração ora reeleitos aceitam seus respectivos cargos e declaram, sob as penas da lei, que não 
se encontram impedidos de exercer a administração da Companhia por força de lei especial, não 
estando condenados ou sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os Membros do 
Conselho de Administração ora reeleitos serão investidos em seus respectivos cargos mediante a 
assinatura dos termos de posse, anexos a presente ata; e (i) aprovou a publicação desta Ata de 
Assembleia Geral Extraordinária na forma de extrato. 8. Documentos Arquivados: Foram arquivados 
na sede social os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia Geral Extraordinária e 
mencionados nesta ata. 9. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os 
trabalhos e lavrada esta ata, a qual, após lida, achada conforme, aprovada por todos os presentes e 
assinada pelos Presidente e Secretária da Assembleia Geral Extraordinária e pelos acionistas da 
Companhia. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 31 de março 
de 2021. Mesa: Francisco Javier Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador Emmanuel 
Pelege) - Presidente; Guilherme Couto Galacine - Secretário. Acionistas Presentes: BNP Paribas 
Cardif S/A - Emmanuel Pelege - Procurador; Cardif Assurances Risques Divers S/A - Emmanuel Pelege 
- Procurador. Membros do Conselho de Administração - Eleitos e Reeleitos: Francois Robert Marie 
Gazel-Anthoine (representado por seu procurador Emmanuel Pelege); Florian Lacour (representado 
por seu procurador Emmanuel Pelege); Alessandro Deodato; Emmanuel Pelege; Francisco Javier 
Valenzuela Cornejo (representado por seu procurador Emmanuel Pelege). JUCESP nº 426.966/21-1 
em 26/08/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cinco habilidades necessárias ao 
profissional 4.0 de logística

www.netjen.com.br
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Por conta das diferentes percepções e necessidades que cada consumidor tem, a experiência de compra é diferente para 
cada um deles, ainda mais quando os esforços que as empresas empregam durante todo o processo para atrair esses 

clientes é feito de formas diversas. Cada busca é iniciada em um local específico e com motivações variadas,  
de acordo com a necessidade de cada indivíduo.

Matéria de capa

São Paulo, quinta-feira, 18 de agosto de 20224

yuriz_CANVA

Agora é o momento para marcas e varejistas repensarem a 
segmentação de clientes para entender as novas tendências 
em seu mercado, criando personas de consumo que reflitam 
a realidade demográfica em 2022 e assim auxiliá-los na 
criação de estratégias mais eficazes para os seus negócios.

 

3Visar o consumidor recém-conectado com 
dispositivos inteligentes e multifuncionais - Apro-
veite a crescente demanda por dispositivos que reflitam os 
consumidores recém-conectados. Criar wearables que se 
integrem com IoT ou dispositivos que ofereçam múltiplas 
funções ao mesmo tempo. 

A chave é agregar valor, capacitando os consumidores 
finais com novos casos de uso e alcançando-os através dos 
dispositivos que mais utilizam em canais de marketing digital 
de conversação e aplicativos de fácil utilização, entre outros.

 

4Criar uma jornada de consumo sem interrupção, 
onde quer que eles estejam - A Jornada do Consumidor 
é o processo pelo qual um consumidor passa desde o início 
de sua busca por uma compra ou o chamado ‘zero moment 
of truth’, o espaço que ele utiliza para pesquisar suas opções, 
aprende sobre a marca, lê as revisões e classificações de 
outros usuários e avalia minuciosamente sua decisão de 
compra antes que a transação seja finalizada.

Desde que o comércio online começou a ser implantado, 
o objetivo da maioria dos varejistas que adotaram como 
estratégia tornar a Jornada do Consumidor muito mais 

amigável e com o objetivo de que o consumidor conclua sua 
compra com sucesso. Para isso, é necessário ter uma compre-
ensão profunda do cliente, seus gostos e hábitos.

 
A GfK, consultoria global que fornece informações e 

 insights para a tomada de decisões empresariais inteligen-
tes, compartilha cinco estratégias que darão aos varejistas 
as ferramentas para conquistar a lealdade do consumidor 
através da percepção de seu comportamento.

1Impulsionar a premiunização para a fidelidade 
à marca - A confiança dos consumidores está em declínio, 
pois eles sentem a pressão da crise diretamente no custo 
de vida. De acordo com a pesquisa da GfK Consumer Life, 
pelo menos seis em cada dez pessoas (62%) concordaram 
que agora não é um bom momento para comprar. 

Sendo que cerca de 38% concordam que é importante 
mimar-se regularmente e uma das maneiras deles se pre-
sentearem é por meio da compra de produtos premium e, 
portanto, a empresa precisa ver esse público como sendo 
o centro dessa ação.

A chave para a fidelidade será investir em identidades 
de marca mais fortes, assumir compromissos sociais ou 
criar estratégias que se alinhem com os valores sociais e de 
consumo, oferecer experiências ousadas ou produtos que 
vão além da funcionalidade para criar conexões emocionais 
com os consumidores.

 

2Conhecer seu consumidor - Embora a pandemia 
tenha passado para uma fase endêmica na maioria dos mer-
cados globais, isso não significa que seu impacto no compor-
tamento do consumidor, valores e prioridades desaparecerão. 

A pandemia acelerou a migração das vendas de tecnolo-
gia e bens duráveis para os canais online, criando novos e 
valiosos insights sobre o comportamento do consumidor 
ao longo do caminho. Mas nem as marcas nem os varejistas 
devem olhar para um dos canais isoladamente. 

Em vez disso, precisam adotar estratégias holísticas e 
omnichannel, para que não haja interrupção na jornada 
de consumo, independentemente do canal que este indi-
víduo escolha para fazer compras. E isso consegue motivar 
o consumidor o suficiente para que a viagem termine no 
destino desejado - a conclusão da compra.

 

5Apostar na sustentabilidade e ter todas as 
recompensas do  ‘First Mover’ - O campo está aberto 
quando se trata de sustentabilidade ambiental e social no 
consumo de tecnologia e bens duráveis. Ao agir à frente 
do resto do mercado, as marcas e os varejistas podem não 
apenas criar uma diferenciação clara em sua identidade 
de marca para agregar valor, mas também compensar os 
riscos potenciais no futuro de não agir sobre essas questões 
globais primordiais.

O estudo GfK Consumer Life mostra que a preocupação dos 
brasileiros com a preservação ambiental vem aumentando 
desde 2015 e em 2022 já representa a resposta de 64% do 
público, sendo um dos 10 valores mais mencionados por eles.

No Brasil, há um interesse genuíno em preservar o meio 
ambiente, mas os consumidores não sabem que tipo de 
ações podem tomar, sendo que 60% dizem que poderiam 
fazer mais pelo meio ambiente, mas não sabem como fazê-lo. 

Independentemente dos consumidores saberem como 
agir em favor do meio ambiente, a principal linha de ação 
seria as empresas desempenharem um papel mais ativo 
neste tipo de problema.

O mesmo estudo concluiu que 81% dos brasileiros acham 
que é importante que as empresas tomem ações ambientais, 
seja com a utilização de materiais biodegradáveis, ingre-
dientes ecologicamente corretos ou outros. Esta colocação 
vai ao encontro de vários estudos realizados globalmente, 
como o desenvolvido pela National Retail Federation (NRF) 
realizado em 28 países, que mostra que para os consumi-
dores os valores associados à marca superam de longe o 
preço ou a conveniência.

“Hoje, a linha entre o digital e o físico é praticamente 
indefinida, criando uma realidade única e omnichannel 
que leva os consumidores a iniciar a jornada de quase 
qualquer categoria em mídia online e seguir o caminho de 
ida e volta entre o digital e o físico. A partir da consulta e 
comparação de preços, pesquisa de estoque e informações 
gerais sobre produtos, a busca de informações online está 
presente durante toda a jornada do consumidor. 

Antes da compra física para verificar preços e disponi-
bilidade, na loja física para confirmar preços e decisões 
de compra, para depois da compra fazer recomendações, 
celebrar a compra em si ou expor suas reclamações. As 
marcas devem entender que o mundo de hoje é omnichan-
nel e é essencial pensar em estratégias unificadas para 
toda a jornada do consumidor, em todas as mídias e canais 
disponíveis”, comenta Felipe Mendes, diretor-geral da GfK 
na América Latina. - Fonte e mais informações: (https://
www.gfk.com/home).
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A primeira vez a gente 
nunca esquece

A primeira vez 
que subi em um 
palco para dar uma 
palestra, não foi a 
realização de uma 
meta audaciosa que 
eu tinha traçado 
para mim mesma no 
último Réveillon

Tampouco foi um de-
safio de trabalho que 
abracei como esco-

lha, por saber que fazia parte 
de quem eu era e do que 
queria. Muito pelo contrá-
rio, fui empurrada.

No início dos anos 2000 
morei um período em Foz do 
Iguaçu e, nessa época, tra-
balhava na Microlins como 
Coordenadora Pedagógica. 

Meu chefe interrompeu 
uma reunião com um pro-
fessor de informática, no 
meio de uma tarde de 
quarta-feira, para me dizer 
que eu daria uma palestra 
de Marketing Pessoal para 
uma turma de 300 alunos 
do ensino médio em uma 
escola municipal.

Por ser a aula inaugural de 
todos os cursos da Micro-
lins, eu já tinha a palestra 
pronta e já tinha feito essa 
apresentação algumas vezes 
para turmas de no máximo 
20 alunos. 

Pensando no conteúdo a 
ser apresentado, eu estava 
pronta. Pensando em subir 
no palco, eu não estava. Fui 
sem estar pronta mesmo. 
Eu nem imaginava que esta 
seria a primeira, de mais 
de dez mil horas até aqui, 
que eu falaria em cima de 
um palco para muita gente. 
Também não imaginava que 
nunca me sentiria com-
pletamente pronta e, nem 
mesmo, imaginava que essa 
palestra mudaria a minha 
vida para sempre.

Nesse dia eu aprendi que 
estar pronto é apenas uma 
mentira que contamos a nós 
mesmos para delegar ao seu 
“eu do futuro” aquilo que 
você ainda não tem coragem 
de fazer. Foi aí que eu des-
cobri que no palco ficamos 
mais expostos do que em 
uma praia de nudismo. Na 
praia você despe o corpo, 

no palco você despe a alma. 
Sua energia, suas crenças 
e quem você é de verdade 
ficam expostos ao deleite ou 
à crítica da plateia.

Nesse dia, no palco im-
provisado na quadra do 
colégio, lotada por alunos 
em pé, com cara de quem 
não fazia ideia de porque 
estava lá, também aprendi 
que uma palestra é (ou de-
veria ser) sobre quem está 
te ouvindo e não sobre você. 
A palestra começou como 
se estivesse com o freio 
de mão puxado. Eu estava 
tensa, a fala mecânica e os 
participantes estavam em 
pé. No momento em que os 
convidei para sentarem-se 
no chão e me dei permis-
são para não ser perfeita, a 
mágica aconteceu. 

Nos divertimos, nos emo-
cionamos e aprendemos. 
A escola teve um recorde 
de matrículas na sema-
na seguinte. Aprendi que 
exercitar a empatia com 
quem estiver presente é 
o que fará com que você 
diminua o abismo entre o 
que diz e aquilo que os ou-
tros escutam. Descobri que 
aplausos são maravilhosos, 
mas que não faz sentido 
que eles sejam o objetivo da 
apresentação. São apenas 
consequência de um strip-
tease bem feito da sua alma 
com o ritmo e a sensibilidade 
que envolvem, conquistam 
e tocam.

Uma palestra bem dada 
tem suor, paixão pelo seu 
tema, amor por si mesmo, 
mas tem, acima de tudo, fé. 
É preciso acreditar que em 
um mundo engolido pela 
rotina, cobranças, boletos a 
pagar e quilos a emagrecer 
de cada dia, há a esperança 
de que alguém irá sair do 
piloto automático e mudar 
a própria vida como conse-
quência das suas palavras.

Subir no palco é poder, 
responsabilidade e, se você 
tiver coragem, é ser aquilo 
o que você é de verdade. 
E esse, acredite, é o maior 
desafio de todos.

(*) - Master Trainer em Programação 
Neurolinguística Sistêmica, é 

especialista em comportamento 
humano, ministra cursos e palestras 
com uma metodologia própria(www.

brancabarao.com.br).

Branca Barão (*)

carbônico emitido por cerca de 34 milhões de carros de passeio e de-
monstra o papel fundamental das energias renováveis - e em especial das 
eólicas - no processo de transição para uma economia de baixo carbono. 
Uma das empresas que vem investindo na geração renovável é a 2W 
Energia, que possui dois parques eólicos em construção no Nordeste 
(Currais Novos/RN e Icapuí/CE), um investimento total de R$ 2,2 bilhões 
e que deve acrescentar 400MW de potência ao setor. Juntos, os dois 
parques devem evitar a emissão de mais de 900 mil toneladas de CO2 
por ano por meio da geração de energia limpa (www.2wenergia.com.br).

E - Casas de Campo 
A Elite International Realty, imobiliária com mais de 30 anos de atuação 
na Flórida, lança nova divisão voltada para venda de casas de campo, 
fazendas e haras. A “Campo by Elite” inicia a atuação com imóveis lo-
calizados em bairros do sul da Flórida (Wellington, Southwest Ranches, 
Davie e Homestead) e tem pretensão de expandir para o norte, em Ocala. 
A proposta dessa nova divisão é focada em potenciais compradores da 
América Latina que desejam um lugar mais espaçoso para residir ou passar 
as férias. Isto porque a Flórida não é somente composta por regiões de 
praias, festas e entretenimento. Há um lado do estado onde é possível 
comprar terrenos com milhares de metros, podendo ter espaço para 
plantação, cavalos e criação de animais (www.eliteinternational.com).

F - Previdência Privada 
Estão abertas as inscrições para a 10º edição do Fórum Nacional de 
Seguro de Vida e Previdência Privada, promovido pela Fenaprevi, que 
será realizado dia 1º de setembro, em formato presencial, no Hotel 
Renaissance, na capital paulista. É o maior acontecimento do setor de 
seguros de pessoas e previdência privada do país. O tema do evento é 
“Debater o Presente. Pensar o Futuro”, que objetiva discutir cenários, 
mudanças, tendências do mercado e as características desse novo con-
sumidor que surgiu desde o início da pandemia, assim como os melhores 
caminhos para o crescimento sustentável do Setor. Mais informaçõs e 
inscrições pelo link: (https://forumfenaprevi.com.br/). 

G - “Oscar do Bem”
A plataforma Impactos Positivos recebe até o próximo dia 31, gratui-
tamente, inscrições de negócios de impacto (empresas e projetos) e 
ecossistemas de impacto (organizações, setor público, comunidades e 

A - Seletivo de Trainees 
A EY, uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, 
o EY Institute e a Eu Capacito firmaram parceria para oferecer online e 
para todo Brasil o ‘EY Empodera’, programa de capacitação gratuita de 
pessoas com acesso limitado à educação que já impactou mais de 400 
pessoas em outras edições. Os candidatos passarão por um processo 
seletivo para iniciar o curso e devem cumprir alguns pré-requisitos. Entre 
eles, é necessário pertencer às classes C, D ou E; estar cursando a partir 
do 2º semestre da graduação, ou ter até 2 anos de formado. Inscrições 
por meio do link: (https://www.ey.com/pt_br/careers/ey-empodera). 

B - Tecnologia & Negócios 
O Parque Tecnológico São José dos Campos, um dos maiores complexos 
de inovação e empreendedorismo do Brasil, promove, entre os próximos 
dias 23 e 26, a primeira edição da ‘PqTec Innovation Week’, com o tema 
‘Futuro das Conexões - Tecnologia, Negócios e Pessoas’. O Congresso, 
cuja expectativa é a de receber cerca de 5 mil pessoas durante os quatro 
dias de evento, objetiva proporcionar a troca de conhecimento, conexão, 
aprendizado e networking. Serão 38 painéis, com diferentes temas, como 
a forma que gestores públicos podem explorar o 5G para a geração de 
receitas acessórias e como podem usar tecnologias remotas na área de 
saúde. Mais informações: (https://pqtecinnovationweek.com.br/).

C - Expansão Internacional 
A Pimpolho, empresa com 60 anos de expertise na fabricação e comer-
cialização de produtos infantis, anuncia a chegada de seus itens a mais 
10 países nos próximos dois anos, considerando América do Sul, América 
Central e Oriente Médio. Com a movimentação, a marca passa a atingir 
50 países e espera incrementar em 20% seu faturamento na divisão de 
comércio internacional. Presente em mais de 3 mil cidades brasileiras, a 
marca atualmente exporta para 40 países em 5 continentes, com destaque 
para a América Latina - em especial Argentina, Chile e Equador. O portfólio 
diversificado soma mais de 3 mil produtos, como calçados, meias, aces-
sórios, roupas, brinquedos e produtos voltados para a saúde e bem-estar 
de bebês e crianças de 0 a 4 anos. Saiba mais: (https://pimpolho.com.br/).

D - Gás Carbônico 
A energia gerada pelos ventos no ano passado evitou a emissão de 34 
milhões de toneladas de CO2 no país. O montante é equivalente ao gás 

outros stakeholders) para a 3ª edição do ‘Prêmio Impactos Positivos’. O 
objetivo é reconhecer empresas e organizações que desenvolvem projetos, 
inciativas e negócios inovadores que impactam positivamente a socie-
dade e contribuem com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU. A partir de setembro, estarão abertas as votações para eleger 
as melhores iniciativas desta edição e a premiação acontecerá no dia 
30 de novembro. Para participar, basta acessar o site: (www.impactos-
positivos.com) e inscrever o projeto na categoria que mais se encaixa.

H - Prêmio para Embalagem
A embalagem do Sabonete Francis (Francis Infusão Floral - Flor de Lótus 
e Lírio), impressa pela companhia Gualapack, ganhou o 1º lugar como 
embalagem do ano no prêmio FTA Europe Diamond Awards, na categoria 
“Internacional”. O evento celebra a excelência em flexografia – estilo de 
impressão muito utilizado na embalagem de produtos, que consiste em 
imprimir itens em relevo –, premiando as melhores impressões da Europa 
e de todo o mundo. O envoltório ganhador do prêmio é composto por 
papel especial, impresso e laminado com filme de poliéster. A premiação 
foi concedida por conta da qualidade técnica da impressão flexográfica, 
ou seja, pelos efeitos de impressão, pelos relevos foscos e brilhantes, e 
pela tinta especial dourada utilizadas pela Gualapack.

I - Hub de Negócios 
Entre os dias 1 e 4 de setembro, no Píer Mauá, acontece o BlockchaIn 
Rio Festival. Com trilhas que vão desde Blockchain GovBR, NFTs, 
Criptoativos, Metaverse Fashion Summit, ReFi Conference Latam, In-
dústria 4.0 e Soluções para Supply Chain, à Ascensão das DAOs e sua 
Regulamentação, Aplicações Blockchain na Área da Saúde, Energia, 
Agro e Tokenização Imobiliária, Metaverso, entre outros, o evento foca 
no debate e incentivo do uso das novas tecnologias na educação para 
a prospecção de novos negócios. Tudo isso poderá ser apreciado em 
três palcos, bem como nos espaços propícios para encontros que trarão 
uma diversidade de conteúdos e permitirão uma experiência imersiva 
e transformadora nos temas em debate. Mais informações: (https://
blockchainrio.com.br/).

J - Setor Publicitário 
Um dos maiores eventos do setor publicitário do mundo, referência do 
mercado por trazer importantes players e apresentar as principais ten-
dências da publicidade, o ‘Festival Mundial de Publicidade de Gramado 
2022’ acontece entre os próximos dias 24 e 26, trazendo grandes novi-
dades. Este ano o evento acontece na Sociedade Recreio Gramadense 
e trará diversas palestras e painéis com grandes nomes do mercado. 
Ao todo, 24 profissionais fazem parte do júri que terá como missão 
conhecer 19 jornadas de transformação, através de uma plataforma 
online construída com base em áudios de até cinco minutos que foram 
enviados pelas vozes por trás de cada trajetória selecionada. Programa 
e outras informações, no site: (http://www.festivalgramado.com.br/).
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Naquele ano, o setor 
empregava 9,8 mi-
lhões de trabalhado-

res, aos quais foram pagos 
R$ 241,6 bilhões em salários, 
retiradas e outras remu-
nerações. Os dados fazem 
parte da Pesquisa Anual de 
Comércio (PAC), divulgada 
ontem (17) pelo IBGE. 

Também foi apurada re-
dução real de salários, isto 
é, descontada a inflação, 
de 5,7%. Na PAC de 2019, 
havia 10,2 milhões de tra-
balhadores no comércio aos 
quais foram pagos R$ 246,4 
bilhões em salários e outras 
remunerações. Foi apurada 
queda de 9,9% no número 
de empresas do comércio de 
veículos, peças e motocicle-
tas e de 8,7% no comércio 
varejista, em 2020, frente 
ao ano anterior. 

A PAC 2020 mostra que 
a maior parcela da receita 
operacional líquida - R$ 4,3 

A pesquisa mostra que a maior parcela da receita operacional 
líquida foi gerada no comércio por atacado.
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Pela primeira vez, um censo demográfico do IBGE vai 
contabilizar a população quilombola do Brasil. A iniciativa 
já vinha sendo trabalhada há algum tempo pelos pesqui-
sadores. Ao todo, serão 5.972 localidades quilombolas, 
que começaram a ser visitadas pelos recenseadores. “É o 
primeiro censo em que o IBGE poderá oferecer à socieda-
de estatísticas oficiais sobre quantos são os quilombolas, 
onde vivem e como vivem. 

É muito importante que a própria população quilombola 
esteja preparada e sabendo que o censo está trazendo essa 
possibilidade pela primeira vez”, disse a coordenadora 
do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais, Marta 
Antunes.

A intenção é sensibilizar as lideranças quilombolas 
para abrirem suas comunidades ao censo e receber os 
entrevistadores, compreender o que é e a importância 
do levantamento de dados para retratar a realidade dessa 
população. 

“Outro grande objetivo é mostrar para a população em 
geral essa grande novidade do Censo 2022 em termos de 
povos e comunidades tradicionais. Esse é o grande avan-
ço neste censo, a inclusão de mais um grupo de povos e 
comunidades tradicionais, que é o grupo quilombola”. Os 
dados nos territórios quilombolas serão coletados a partir 
da pergunta: sua cor ou raça é branca, preta, amarela, 
parda, indígena? 

Independentemente da resposta, pré-registrada, apare-
cerá a próxima pergunta: você se considera quilombola? 
Se a resposta for sim, o questionário vai querer saber: 
qual o nome da sua comunidade? Já existe uma lista de 
comunidades pré-registradas no aplicativo usado pelo 

Serão visitadas 5.972 comunidades em todo o país.

Comércio perdeu 7,8% de empresas 
e reduziu salários em 2020

O Brasil tinha, em 2020, 1.339.460 empresas comerciais, que somavam 1,5 milhão de lojas em todo 
o país

atacado de combustíveis e 
lubrificantes (10,1%), em-
bora com retração de 1,1%; 
e o de comércio por atacado 
de produtos alimentícios, 
bebidas e fumo (8,5%), com 
aumento de 1%. 

As oito maiores empresas 
do comércio responderam, 
em 2020, por 8,9% da receita 
líquida de revenda total, o 
que corresponde a uma re-
dução de 1,4 ponto percen-
tual diante dos resultados 
obtidos em 2011. A análise 
regional revela que a Região 
Sudeste teve, em 2020, a 
maior receita bruta de reven-
da do país (49,4%); número 
de unidades locais (47,7%); 
pessoal ocupado (50,7%); e 
salários, retiradas e outras 
remunerações (55,6%). O 
ranking permaneceu inal-
terado a partir de 2011 e 
é completado, em ordem, 
pelas regiões Sul, Nordeste, 
Centro-Oeste e Norte (ABr).

trilhões - foi gerada no co-
mércio por atacado (47,4%), 
seguido do comércio vare-
jista (43,9%) e do comércio 
de veículos, peças e moto-
cicletas (8,7%). O comércio 
por atacado, por outro lado, 
subiu a participação em 
3,6 pontos percentuais, de 
43,8% para 47,4%, enquanto 
o comércio varejista avançou 

2,4 pontos percentuais (de 
41,5% para 43,9%).

Dos 22 agrupamentos 
de atividades comerciais, 
os três que tiveram maior 
destaque na composição da 
receita operacional líquida, 
em 2020, foram os de hiper-
mercados e supermercados 
(13,6%), revelando alta 
de 3%; o de comércio por 

IBGE faz censo em territórios 
quilombolas pela primeira vez

recenseador, mas é possível acrescentar nomes que não 
estejam citados. Essa pergunta e a de cor ou raça são 
feitas separadamente. “Uma não interfere na outra em 
que se fala em presunção de ancestralidade negra e não 
de que existe cor ou raça pré-definida para a população 
quilombola”.

“O IBGE considera quilombola toda pessoa que se 
autoidentifica como quilombola. Então, no momento da 
entrevista, o recenseador vai perguntar: você se identifica 
como quilombola?, e o informante vai responder. No caso 
de pessoas que estiverem ausentes do domicílio, ele tam-
bém vai responder se se considera, ou não, quilombola”, 
completou a coordenadora (ABr).
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OpiniãO
Há tempos são os 

jovens que adoecem
Há alguns anos a 
Netflix lançou uma 
série chamada 
“Thirteen Reasons 
Why”, ou, em tradução 
livre, “As Treze Razões”. 

Houve muita polêmica e 
muito bafafá em torno 
da série, que contava 

a história de uma menina, 
Hanna Baker, que se suicida e 
manda fitas cassete (fitas cas-
sete? Como assim?) para treze 
pessoas que teriam levado a 
menina a tirar a própria vida. 

As pessoas foram confron-
tadas com as decepções e 
angústias que levaram a per-
sonagem a chegar a um beco 
sem saída. 

Foram disponibilizadas hot-
lines e terapeutas de plantão 
para prevenir os Cluster Suici-
des, ou Suícidios em Série que 
o exemplo de Hanna Baker 
poderia provocar. Escolas 
marcaram reuniões e grupos 
de apoio foram montados nas 
redes sociais, esperando pela 
tormenta que não veio. Não 
houve uma corrida às lojas 
para comprar fitas cassete ou 
gravadores, até porque não 
acho que seria possível. 

Não houve listagem de abu-
sadores ou abandonadores 
acusados de desencadear atos 
suicidas. O tema foi estudado 
e descobriu-se que, de fato, 
enquanto houve a polêmica 
e pessoas se descabelando 
com o assunto, houve sim um 
aumento de tentativas e de 
suicídios em pessoas vulne-
ráveis, não porque assistiram 
a série (assistir a série não 
provocou aumento de risco, 
pelo que me lembro), mas pela 
ênfase no assunto, o que criou 
um campo de indução de atos 
e pensamentos suicidas nessa 
sub população.

Eu assisti a primeira tem-
porada da série, que foi até 
onde consegui levar a minha 
curiosidade psiquiátrica. 
Era boba e melodramática, 
mas Hanna Baker falou uma 
grande verdade quando es-
tava tentando escolher uma 
faculdade para si. “A gente 
passa dezesseis anos na 
Disney, aí chegam e te falam: 
agora você é uma adulta e 
precisa decidir a profissão 
que vai ter no resto de sua 
vida”. Concordo com ela. 

Não há um bom cuidado 
em nossa cultura com as 
transições e períodos de 
mudança e crescimento, e 
cada vez tem mais gente 
perdida no caminho.  Em 
tempos de mundo virtual, 
então, temos muita gente 
presa no mundo dos jogos 
online e das redes sociais, e 
a Realidade como conhece-
mos deixa de existir. Hanna 
Baker se suicida antes de 
dar o passo para sua vida 
adulta, com dores e decep-
ções que a fazem desistir. 
Temos milhares de jovens 
nem, nem: nem estuda, nem 
trabalha, nem p... nenhuma. 

Os pais, educadores, tera-
peutas, famílias ficam com 
as mãos atadas sem saber 
o que fazer, e essa omissão 
está cobrando um preço 
cada vez mais alto. Temos 
crianças de nove anos se 
cortando e escrevendo bi-
lhetes suicidas. O que temos 
que fazer? Não sei ao certo, 
mas temos que fazer logo. 
Como diria Hanna Baker, a 

Infância virou um grande es-
tágio na Disney. Tudo é um 
belo paraíso de brincadeiras 
e sonhos de consumo. 

Pais trabalham cada vez 
mais para tentar atender os 
padrões de consumo impos-
tos pelo Tik Tok. A grande 
batalha que se travava na 
adolescência agora está se 
deslocando para a pré Ado-
lescência, onde as crianças 
sofrem uma pressão darwi-
niana para ser popular, fazer 
dancinhas e receber clicks. 
A pressão pela popularidade 
e aparência e, mais recente-
mente, uma discussão pre-
matura sobre a identidade e 
gênero, está tornando o início 
da puberdade numa travessia 
e tanto.

O título deste texto deriva 
de uma música de Renato 
Russo: “E há tempos, nem os 
santos/Tem ao certo a medi-
da da maldade/ E há tempos 
são os jovens que adoecem”. 
Os jovens manifestam os 
sintomas da doença dos 
adultos. E a doença deriva do 
Individualismo. E do Coleti-
vismo. Ficou confuso agora? 
Temos mais conforto e mais 
tecnologia que já houve em 
toda a História. A Psiquia-
tria evoluiu cem anos nos 
últimos trinta, e as pessoas 
estão cada vez mais infelizes, 
solitárias e os índices de de-
pressão e autoagressão não 
param de subir. 

Nicolau Maquiavel dizia que 
o melhor jeito de governar era 
dividindo as pessoas. Essa 
lógica domina o nosso tempo. 
O Individualismo é uma for-
ma perfeita de criar pessoas 
infelizes, hostis e fragilizadas. 
O Coletivismo vai na mesma 
direção. A necessidade de 
caber dentro da fôrma que a 
cultura coloca vai deixando as 
crianças solitárias, medrosas 
e com pouca capacidade de 
enfrentar as dificuldades. 

Temos o contraste da Dis-
ney que é a nossa Infantolatria 
e a necessidade de manter 
as crianças numa espécie de 
Infância Eterna, e quando a 
Realidade vem na forma de 
derrotas, brigas e necessidade 
de cumprir tarefas, corrigir 
erros e aguentar a pressão, 
então vemos as crianças 
mais vulneráveis, cortando as 
dobras do corpo com gilete e 
escrevendo mensagens suici-
das no Facebook.

A Infância precisa ser me-
lhor cuidada. As crianças (e 
os adultos) precisam se tra-
tar da Adultofobia que per-
passa nossa cultura. Deixar 
a criança num mundo sem 
tarefas, sem exigências, sem 
LIMITES, leva ao solavanco 
que a personagem de Hanna 
Baker descreve na série: 
ninguém me exigia nada, 
agora preciso virar adulta 
na marra. Talvez a resposta 
esteja na própria música de 
Renato Russo: “Disciplina 
é liberdade/Compaixão é 
fortaleza/Ter bondade é ter 
coragem”. 

Vamos precisar de disci-
plina, compaixão e muita, 
muita coragem para parar 
de empurrar essas questões 
com a barriga, esperando 
que os problemas se resolvam 
sozinhos.

(*) - É médico, com mestrado em 
psiquiatria pela USP, psicoterapeuta 
de orientação junguiano e autor do 
livro “Stress o coelho de Alice tem 

sempre muita pressa”.

Marco Antonio Spinelli (*)

Mercenários russos vítimas 
de rede social

Quando os americanos invadiram o Iraque em 2003, fotos e vídeos feitas por seus soldados mostrando 
prisioneiros sendo torturados, inclusive por uma militar do sexo feminino, deram a volta ao mundo 
rapidamente, gerando um volume de propaganda extremamente danoso aos interesses americanos. 

Vivaldo José Breternitz (*)

Agora, um fato ocorrido na Ucrâ-
nia mostra que as redes sociais 
não são apenas armas de propa-

ganda, como mostra o ataque sofrido 
pelo grupo de mercenários Wagner, que 
atua em defesa dos interesses do go-
verno de Vladimir Putin, tendo lutado 
na Síria, Mali, Líbia e em outros países 
da África, frequentemente sendo alvo 
de acusações de crimes de guerra e 
violações dos direitos humanos.

Duncan_Andison_CANVA

News@TI
no departamento de comunicação e marketing, na sede em São Ber-
nardo do Campo, na Grande São Paulo. A contratação é para cargo de 
analista de marketing pleno, que terá entre as funções desenvolver 
material de apoio a procedimentos locais e ações de comunicação e 
marketing junto aos revendedores e parceiros comerciais, conduzir 
ações de geração de leads para as três unidades de negócios da 
companhia, coordenar ações de desenvolvimento e publicações de 
conteúdo para o website da Fronius, desenvolver material de apoio 
às ações de engajamento dos colaboradores em conjunto com a área 
de recursos humanos (dejesus.anamaria@fronius.com).

Mega leilão gamer tem itens com lance inicial 
de R$18

@O mercado gamer brasileiro se tornou o principal da América 
Latina, em 2021, e o 12° maior do mundo, de acordo com 

dados da Newzoo, empresa que produz análises sobre o setor de 
games. No dia 24 de agosto, às 10h, acontece leilão de artigos ga-
mers e eletrônicos, realizado pela Hisa Leilões, com mais de 90% 
de desconto, lance inicial de R$18 e marcas como Asus, Multilaser 
e Intel. Os lotes já estão disponíveis para lances no site da leiloeira 
(https://www.hisaleiloes.com.br/externo/leilao/1067/leilao-cadeiras-
-e-equipamentos-gamers).

Reis Office é a nova distribuidora oficial da 
Pantum no Brasil

@A Reis Office, especialista em soluções para impressão, digita-
lização, transmissão e armazenamento de documentos, amplia 

seu portfólio, tornando-se a distribuidora oficial no Brasil da Pantum, 
companhia chinesa de suprimentos e equipamentos para impressão. 
Essa novidade, permite que seus clientes e revendas adquiram mais 
uma marca de qualidade com as melhores condições comerciais. A Pan-
tum fundada em 2010 na cidade de Zhuhai, na China, rapidamente se 
tornou uma das maiores empresas do setor de impressão em todo o 
mundo. Com três parques industriais de impressão e soluções com-
pletas para a cadeia industrial, a companhia atende mais de 80 países 
e conta com crescimento médio anual superior a 50% em seis anos 
consecutivos e recentemente a gigante chinesa adquiriu a Lexmark 
Internacional, Inc através da Apex.

Fronius do Brasil seleciona candidatos para 
área de comunicação e marketing

@A Fronius do Brasil, subsidiária da fabricante austríaca de soluções 
de soldagem, carregadores inteligentes de bateria de veículos de 

tração e inversores fotovoltaicos, está com oportunidade de trabalho 

ricardosouza@netjen.com.br

Saiba o que é e como evitar o phishing
Recebemos uma quantidade enorme e 

com assuntos diversos no nosso e-mail, 
tanto pessoal como corporativo, todos 
dos dias. Muitos deles estão disfarçados 
de ameaças, como por exemplo, avisando 
sobre uma senha que passou do prazo de 
validade, a assinatura de algum programa 
que acabou expirando, ou a necessidade 
de renovar seus dados cadastrais no seu 
banco. O nome disso é phishing.   

Traduzindo, vem do fishing, que do 
inglês significa pescar. Ou seja, isso quer 
dizer que os hackers querem pescar, 
ou fisgar informações das vítimas para 
conseguir seus dados, e possivelmente 
obter dinheiro. Diferente de outros tipos 
de ataque, o phishing é um método que 
depende das ações da vítima, ao clicar ou 
baixar um conteúdo indevido.   

Há várias formas de realizar ataques 
de phishing. Em geral, os criminosos en-
viam mensagens infectadas via e-mail ou 
WhatsApp com links contaminados, que 
direcionam a vítima para sites falsos disfar-
çados de reais. Um exemplo disso é receber 
um e-mail informando que há pendências 
com seu banco, e para ser resolvido, basta 
clicar em um link enviado. Ao clicar, a vítima 
fornece todas as informações bancárias, 
incluindo dados do cartão e senhas, abrindo 

às portas para os criminosos.   
Uma outra forma de ataque é quando 

os hackers instalam malware (vírus) no 
computador/ tablet/celular da pessoa para 
roubar seus dados. A vítima é induzida a 
baixar algo importante e, quando executa 
o arquivo, instala o vírus em seu sistema.   

Para identificar esse tipo de ação basta 
ficar atento a alguns sinais: preste atenção 
ao remetente da mensagem, lembre-se 
que bancos e instituições financeiras não 

enviam contas em links de pagamentos; 
desconfie dos anexos recebidos e fique de 
olho em erros de ortografia e na qualidade 
do texto enviado.

Há várias formas de se proteger de 
ataques de phishing e minimizar os riscos. 
A utilização de filtros contra spam, por 
exemplo, é uma delas; assim a maioria 
das mensagens vai para sua pasta de lixo 
eletrônico, reduzindo a chance de você 
abrir a mensagem, visto que ela é de um 
remetente desconhecido. Instalar um 
filtro em seu navegador também é uma 
alternativa.; se receber um link suspeito 
faça uma busca manual do site sinalizado 
para você clicar, assim é possível ver a 
veracidade do portal. Verifique também 
a URL recebida; em geral, esse tipo de 
golpe utiliza encurtadores de links. Por 
fim, utilize uma boa ferramenta de VPN 
(rede privada virtual) – existem diversas 
opções gratuitas e pagas no mercado.   

Não se deixe pescar por falsas propa-
gandas de benefícios. Saiba identificar as 
possíveis ameaças e mantenha a seguran-
ça cibernética em primeiro lugar.

(Fonte: Laura Tyrell é chefe de RP da NordVPN, 
empresa especializada em soluções de 

privacidade, segurança e rede privada virtual (VPN) 
– e-mail: nordsec@nbpress.com)
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imagens de edifícios e vias públicas, 
identificar com precisão o local onde 
os mercenários estavam abrigados. O 
resultado foi o previsto: no dia 14, a 
artilharia ucraniana destruiu os alo-
jamentos dos paramilitares, matando 
muitos deles.  

Para o bem e para o mal, as redes 
sociais estão cada vez mais presentes.

(*) Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências pela 
Universidade de São Paulo, é professor, consultor e 

diretor do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas.

Os mercenários participam da guer-
ra na Ucrânia, baseados na cidade de 
Popasna, onde receberam a visita do 
jornalista russo Sergei Sreda, que fez 
diversas fotos de componentes do gru-
po entre 8 e 11 de agosto. Essas fotos 
foram postadas pelo jornalista em um 
grupo do Telegram, a partir do qual 
passaram a circular pelas redes sociais. 

Mas o russo esqueceu-se de borrar 
o fundo das fotos, o que permitiu à 
inteligência ucraniana, analisando as 
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Rio Alto Energias Renováveis S.A.
CNPJ nº 38.199.406/0001-18

continua …

Relatório da Administração
A Rio Alto Energias Renováveis S.A (“Companhia”) é uma empresa especializada no desenvolvi-
mento de projetos de energias renováveis, com mais de 10 anos de experiência no setor de ener-
gia. A Administração, atendendo as disposições estatutárias e legais, apresenta neste relatório os 
resultados da Companhia e suas controladas, as Informações Contábeis Intermediárias e o relatório 
de revisão dos auditores independentes - referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2021. No 
primeiro trimestre de 2021, a Companhia protocolou o pedido de oferta pública inicial de ações, 
junto a Comissão de Valores Imobiliários, porém o pedido foi interrompido em 27 de abril de 2021, 
devido a deterioração das condições do mercado. Em 23 de abril de 2021, a Companhia obteve o 
deferimento para a listagem de emissores e admissão à negociação de valores mobiliários, como 
Companhia de Capital Aberto. Após o cancelamento da venda inicial de ações para o mercado, a 
Administração iniciou uma reestruturação do seu plano estratégico de expansão frente as novas 
perspectivas do mercado. Neste contexto, em 15 de julho de 2021, a Companhia realizou a sua 
primeira emissão de debêntures conversíveis, captando assim R$550.000 para o desenvolvimento 
de seu projeto de expansão. As obras em andamento das usinas solares fotovoltaicas de Coremas 
IV, Coremas V, Coremas VI, Coremas VII e Coremas VIII estão em avançado estágio de construção. 
A etapa de terraplanagem, de maior risco operacional, já foi superada e os equipamentos de maior 
valor agregado (geradores, módulos, e demais equipamentos) estão em trânsito para o Brasil, com 
a expectativa de recebimento ainda em setembro de 2021. A Administração avalia que estas usinas, 

situadas no município de Coremas, PB, entrem em operação ainda em 2021. A primeira emissão das 
debêntures foi coordenada pelo Banco de Investimento Credit Suisse e teve como agente fiduciário a 
Vortx DTVM, sendo R$549.980 na primeira série e R$20 na segunda série. As debêntures são remu-
neradas pelo IPCA acumulado acrescido de 7% a.a, a primeira série possui prazo de vencimento de 
três anos, ocorrendo em 15 de julho de 2024, e a segunda série em 15 de julho de 2027. Além dos 
custos de emissão com advogados, foi acordado uma comissão de 5% sobre a captação total para o 
coordenador líder. A opção de conversão das debêntures garante um bônus de subscrição mínimo, 
em caso de um evento de liquidez antecipada. Os recursos captados pela emissão das debêntures 
serão utilizados para o desenvolvimento dos projetos de Santa Luzia e Coremas IX. O projeto de 
Santa Luzia é estruturado em quatro fases, cada fase contemplando 7 usinas solares fotovoltaicas 
situadas no município de Santa Luzia, PB. Cada usina deste projeto será capaz de gerar 57 MWp e 
16 MWm - totalizando assim um parque solar com 28 usinas solares fotovoltaicas e com capacidade 
de geração superior a 1.5 GWp. O projeto de Coremas IX, situado no município de Coremas, PB, 
contempla uma sina solar fotovoltaica, de pequeno porte, com capacidade de 20 MWp e 5,5 MWm. 
Para o avanço deste projeto de expansão, a Administração prevê uma estrutura de capital composta 
por 25% de capital próprio, e 75% por meio de financiamentos em negociação ou uma nova emissão 
de debênture de infraestrutura. A Administração planeja, com os recursos captados na primeira emis-
são de debêntures, aportar como capital das usinas Santa Luzia I a X, totalizando R$ 383.295, que 

representa 25% do CAPEX necessário. Os demais 75%, necessários para compor o CAPEX destes 
projetos, estão em consulta para obtenção dos recursos por meio de financiamentos junto ao Banco 
do Nordeste do Brasil. Até o período findo em 30 de junho de 2021, a Administração incorreu apenas 
em gastos iniciais de desenvolvimento destes projetos, apresentados neste informe trimestral, porém 
a expectativa é que as obras se iniciem ainda em outubro de 2021 e que entrem em operação em 
2023. Estas usinas já possuem contratos de venda de energia, com entrega a partir de 2023 e prazo 
de 20 anos. O projeto de Coremas IX possui uma estrutura de capital diferenciada, por ser uma 
usina de pequeno porte e necessitando, assim, um CAPEX menor, a Administração avalia aportar 
todo o CAPEX necessário como capital social-ou pelo menos parcial, caso ocorra a entrada de um 
sócio não controlador (em análise pela Administração). O aporte total necessário é de R$50.600 - 
um investimento relativamente baixo, visto que não é necessário a construção de uma subestação, 
já que Coremas IX poderia ser conectada na subestação em construção de Coremas V. A primeira 
emissão de debêntures da Rio Alto Energias Renováveis representa o primeiro grande passo para 
um futuro de energia renovável para a Companhia e para o Brasil. A Administração projeta, em 2023, 
um CAPEX total instalado de aproximadamente R$ 2 bi, com a capacidade operacional de quase 1 
GWp - colocando a Rio Alto como uma das maiores geradoras de energia solar no Brasil. A diretoria 
da Rio Alto Energias Renováveis agradece aos parceiros e colaboradores pelo comprometimento e 
pela aposta no futuro da energia solar no Brasil.

Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais-R$, exceto quando de outra forma indicado) Demonstrações dos resultados 31 de dezembro de 2021 e 2020  
Em milhares de reais-R$, exceto quando de outra forma indicado)

                     Controladora                    Consolidado
    Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Receita operacional líquida  - - 2.554 -
 Custos operacionais  - - (1.739) 183
Lucro Bruto  - - 815 183
Despesas operacionais
 Despesas gerais e administrativas 18 (9.721) (2.365) (20.624) (4.373)
 Resultado de Equivalência Patrimonial 11 (32.765) (1.370) - -
 Despesa com pessoal 19 (5.431) - (12.125) -
Prejuízo antes das receitas e despesas
 financeiras e dos impostos sobre o lucro  (47.917) (3.735) (32.748) (4.190)
Receitas financeiras 20 7.856 - 16.054 2.405
Despesas financeiras 20 (1.693) - (23.934) (1.933)
     6.163 - (7.880) 472
Prejuízo antes do imposto de
 renda e da contribuição social  (41.754) (3.735) (39.814) (3.718)
Imposto de renda e contribuição social  (1.455) - (3.395) (17)
Prejuízo líquido do exercício  (43.209) (3.735) (43.209) (3.735)
Prejuízo básico por quota / ação 17.4 (0,9393) (0,1585) (0,9393) (0,1585)
Prejuízo diluído por quota / ação 17.4 (0,9393) (0,1585) (0,9393) (0,1585)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidada.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais-R$, exceto quando de outra forma indicado)
     Capital Social Subscrito (-) Capital a integralizar Reserva de Incorporação Prejuízo Acumulados Total do Patrimônio Líquido
Em 28 de agosto de 2020  - - - - -
Subscrição de capital  1.000 (1.000) - - -
Aumento de capital com acervo líquido das controladas  14.467 (14.467) - - -
Consolidação das investidas  - 15.457 - - 15.467
Aumento de capital  8.104 (8.104) - - -
Integralização do capital  - 8.104 - - 8.104
Acervo líquido - Prejuízos incorporados  - - (20.706) - (20.706)
Prejuízo do exercício  - - - (3.735) (3.735)
Em 31 de dezembro de 2020  23.571 - (20.706) (3.735) (870)
Subscrição de capital 17.1 8.000 (8.000) - - -
Aumento de capital 17.2 - 8.000 - - 8.000
Prejuízo do exercício 17.2 - - - (43.209) (43.209)
Em 31 de dezembro de 2021  31.571 - (20.706) (46.944) (36.079)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações do fluxo de caixa 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais-R$, exceto quando de outra forma indicado)

                     Controladora                    Consolidado
    31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício (43.209) (3.735) (43.209) (3.735)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao
 caixa gerado pelas atividades operacionais
 Provisão para contingências - - (1.024) 1.363
 Depreciações sobre direitos de uso - - 1 1
 Despesa financeira-direito de uso - - 275 22
 Juros sobre debêntures - - - 3.095
 Renegociação de empréstimos - - - (104)
 Juros e variações monetárias-partes relacionadas - - 1003 2.363
 Amortização de custos de emissão de debêntures 4.141 - - -
 Instrumentos financeiros derivativos - - 3.248 -
 Equivalência patrimonial 32.765 1.370 - -
    (6.303) (2.365) (39.706) 3.005
(Aumento) diminuição de ativos
 Caixa restrito - - (54.495) (1.020)
 Contas a receber - - (102) -
 Adiantamentos - - (29) -
 Tributos e contribuições a compensar (739) - (1.667) (118)
 Reconhecimento inicial-direitos de uso - - (1.408) -
 Partes relacionadas (171.902) - (1.161) (3.725)
 Despesas antecipadas - - (1.501) -
 Outros ativos - - (4) -
    (172.641) - (60.367) (13.863)
Aumento (diminuição) de passivos
 Partes relacionadas 1.668 60 (7.900) 54.489
 Fornecedores (1.675) 1.841 26.171 2.403
 Obrigações tributárias 730 8 6.361 1.133
 Salários em encargos sociais 1.128 - 1.248 -
    1.851 1.909 25.880 58.024
Fluxo de caixa líquido originado das
 (consumido pelas) atividades operacionais
Atividades de investimento
 Aumento de capital 8.000 23.571 8.000 23.571
 Investimentos em controaldas (196.414) 3.045 - -
 Acervo líquido-prejuízos incorporador - (20.706) - (20.706)
 Aplicações financeiras - - 6.530 (46.948)
 Capitalização juros-CPC 20 48.630 - 74.125 -
 Aquisição de imobilizado (785) - (373.999) (86.105)
Fluxo de caixa líquido aplicado em
 atividades de investimento (140.569) 5.910 (285.344) (130.188)
Atividades de financiamento
 Direito de uso a pagar-arrendamentos - - 1.446 -
 Adição de debêntures 523.346 - 620.191 101.260
 Amortização de debêntures - - (64.246) -
 Custo emissão debêntures - - (22.474) (259)
 Adição de empréstimos - - - 3.176
 Pagamento de empréstimos - - (3.072) -
 Pagamento de arrendamentos - - (113) -
Fluxo de caixa líquido originado das (consumido pelas)
 atividades de financiamento 523.346 - 531.732 104.177
Aumento (redução) líquido de caixa e
 equivalentes de caixa 205.684 5.454 172.195 21.155
Caixa e equivalentes de caixa em 1° de janeiro 5.454 - 21.155 -
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de março 211.138 5.454 193.350 21.155
Aumento (redução) de caixa e
 equivalentes de caixa 205.684 5.454 172.195 21.155

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações dos resultados abrangentes 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais-R$, exceto quando de outra forma indicado)

                     Controladora                    Consolidado
     31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo do exercício  (43.209) (3.735) (43.209) (3.735)
Resultado abrangente do exercício  (43.209) (3.735) (43.209) (3.735)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Notas explicativas às demonstrações financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais-R$, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações Financeiras Consolidadas e Individuais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais-R$, exceto quando indicado de outra forma)

                     Controladora                    Consolidado
Ativo Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 211.138 5.454 193.350 21.155
Contas a receber  - - 102 -
Adiantamentos  - - 29 -
Tributos e contribuições a compensar  739 - 1.785 118
Despesas antecipadas  - - 899 -
     211.877 5.454 196.165 21.273

Não circulante
Caixa restrito 6 - - 64.515 10.020
Partes relacionadas 8 171.902 - 4.886 3.725
Aplicações financeiras 7 - - 40.418 46.948
Despesas antecipadas  - - 602 -
Outros ativos  - - 4 -
     171.902 - 110.425 60.693
Imobilizado 9 785 - 460.104 86.105
Ativo de direito de uso-Arrendamento 10 - - 1.629 222
Investimentos 11 166.867 7.592 - -
     167.652 7.592 461.733 86.327

     339.554 7.592 572.158 147.020
Total do ativo  551.431 13.046 768.323 168.293

                     Controladora                    Consolidado
Passivo Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Fornecedores 12 166 1.841 28.574 2.403
Obrigações tributárias 13 738 8 7.494 1.133
Empréstimos 14 - - - 2.304
Debêntures 15 - - 78.691 -
Instrumentos financeiros 21 - - 3.248 -
Salários e encargos sociais  14 1.128 1.248 -
Arrendamento mercantil a pagar 10 - - 33 40
     2.032 1.849 119.288 5.880
Não circulante
Exigível a longo prazo
Debêntures 15 576.117 - 633.001 104.096
Partes relacionadas 8 1.728 60 49.955 56.852
Empréstimos 14 - - - 768
Provisão perda em investimentos 11 7.633 12.007 - -
Arrendamento mercantil a pagar  10 - 1.819 204
Provisão para demandas judiciais 16 - - 339 1.363
     585.478 12.067 685.114 163.283
Patrimônio líquido
Capital social 17.1 31.571 23.571 31.571 23.571
Prejuízos acumulados 17.2 (46.944) (3.735) (46.944) (3.735)
Reservas de incorporação 17.3 (20.706) (20.706) (20.706) (20.706)
     (36.079) (870) (36.079) (870)
Total do passivo e do patrimônio líquido  551.431 13.046 768.323 168.293

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Demonstrações do valor adicionado 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais-R$, exceto quando de outra forma indicado)

                     Controladora                    Consolidado
    31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Receitas - - 2.554 183
Insumos adquiridos de Terceiros (9.721) (2.365) (31.387) (4.373)
 Materiais, energia, serviços de terceiros (9.721) (2.365) (31.387) (4.373)
Valor adicionado bruto (9.721) (2.365)  (28.833) (4.190)
 Depreciação, amortização e exaustão - - - (1)
 Valor adicionado líquido pela entidade (9.721) (2.365)  (28.833) (4.191)
Valor adicionado recebido em transferência (24.909) (1.370) 16.054 2.405
Resultado de equivalência patrimonial (32.765) (1.370) - -
 Receitas financeiras 7.856 - 16.054 2.405
Valor adicionado total (34.630,00) (3.735) (12.779) (1.786)
Distribuição do valor adicionado 34.630 (3.735) 12.779 (1.785)
 Impostos (1.455) - (3.395) 17
 Despesas financeiras (1.693) - (15.279) 1.933
 Prejuízo acumulado 43.209 (3.735) 43.209 (3.735)
 Despesas com pessoal (5.431) - (10.017) -
 Custos operacionais - - (1.739) -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

1 Contexto operacional:  A Rio Alto Energias Renováveis S.A (“Companhia”), fundada em 5 agosto de 2020, tem como estratégia a incorporação de todas as etapas do setor de energia, desde o desenvolvimento de 
projetos de geração de energia, construção de usinas solares fotovoltaicas, bem como a comercialização de energia solar. A Companhia tem sede na Rua Joaquim Floriano, 960, conjunto 91-Itaim Bibi, São Paulo, SP. Seus 
acionistas controladores são Rafael Sanchez Brandão e Edmond Chaker Farhat Junior, que controlam diretamente quatorze sociedades. Os primeiros projetos de energia solar fotovoltaica do Grupo Rio Alto foram desen-
volvidos em 2016 no município de Coremas, na Paraíba, com a celebração do contrato de cooperação com a companhia dinamarquesa Nordic Power Partners (NPP) para o desenvolvimento dos projetos de usinas solares 
fotovoltaicas de Coremas I, Coremas II e Coremas III. As obras se iniciaram ainda em 2016 e as plantas entraram em operação em fevereiro de 2019, outubro de 2018 e novembro de 2020, respectivamente. Estes projetos 
foram contemplados em leilões de venda de energia de reserva (6º LER de 2014 - Coremas I), (1º LER de 2015 - Coremas II) e (2º LER 2015 de Coremas III), e firmaram com a Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE) contratos de energia de reserva com prazo de 20 anos. O desenvolvimento em conjunto com a Nordic Power Partner passou por uma reorganização societária em 2018 e as investidas foram subscritas em 
um fundo de investimentos em participações (FIP Coremas e FIP Rio Alto) e, contabilmente, passaram a ser reconhecidas por meio do seu valor justo como instrumento financeiro. O sucesso destes projetos foi fundamental 
para que o Grupo Rio Alto almejasse novas usinas solares fotovoltaicas, em uma nova etapa operacional, com um planejamento de longo prazo para o Grupo. Estes projetos foram elaborados de forma estratégica, dadas 
as condições solares da região e a proximidade de uma subestação já instalada. As terras foram adquiridas pelo Grupo Rio Alto e o projeto técnico foi desenvolvido internamente. Em 2019, dado o sucesso de Coremas I, II 
e III, o Grupo Rio Alto iniciou os estudos primários para o desenvolvimento de novas usinas solares, ainda no município de Coremas. Os projetos de Coremas IV, V, VI, VII e VIII foram iniciados, desta vez sem a participação 
de sócios ou investidores externos ao Grupo. Em dezembro de 2019, ocorre a primeira emissão de debêntures (pelas controladas Coremas Holding e Holding II), onde iniciaram-se as obras das usinas de Coremas IV a 
VIII e a administração iniciou as negociações para contratação dos financiamentos junto ao Banco do Nordeste do Brasil. Desta forma, a estrutura de capital para financiamento destas obras ficou dividida entre a primeira 
emissão de debêntures e os financiamentos bancários. Em 2020 e 2021, as obras foram desenvolvidas, sendo que Coremas VII entrou em operação de teste em abril de 2022 e operação comercial em maio de 2022. 
É esperado que as demais usinas entrem em operação comercial ainda em de 2022. Totalizando assim uma capacidade energética total de 156 MWp. Ainda em 2021, o grupo Rio Alto realizou a primeira emissão de 
debêntures conversíveis totalizando R$ 550.000 com objetivo de desenvolver os projetos de expansão do grupo, agora com o parque solar de Santa Luzia na Paraíba. Em 2022 houve o desembolso da primeira e segunda 
parcela do financiamento do Banco de Nordeste do Brasil das obras de Coremas, após todas as condições contratuais terem sido atendidas pela administração do Grupo. Ainda em 2022, as usinas de Coremas deveriam 
entregar energia referente aos seus contratos de fornecimento de longo prazo (PPA). Como as obras ainda não haviam sido finalizadas, a administração contratou energia no mercado de curto prazo para atender as tais 
obrigações com seus clientes-buscando garantir uma margem positiva nas negociações de compra e venda de energia. A Administração do Grupo Rio Alto estruturou um plano de expansão das usinas solares fotovoltaicas 
planejando a construção de 28 novas usinas solares fotovoltaicas, denominadas Santa Luzia I a XXVIII, sendo que o parque solar ocupa os municípios de Santa Luzia, PB e São Mamede, PB. Ainda em 2021 os projetos já 
começaram a serem desenvolvidos. Da usina STL I até a IX estão sendo feitos estudos iniciais e a preparação do solo para a terraplanagem, sendo que os recursos obtidos com a emissão das debêntures da holding estão 
sendo empregados. O planejamento financeiro deste projeto contempla financiamentos junto ao Banco do Nordeste, que já estão em avançada fase de negociação. Além dos projetos em andamento, existem projetos em 
desenvolvimento para implantação futura, como o complexo solar Lagoa Tapada II e Lagoa Tapada III, em Lagoa Tapada na Paraíba e Sol do Agreste em Pernambuco. O Grupo Rio Alto tem como missão fornecer uma matriz 
energética limpa e de baixo custo frente à crescente demanda do setor no Brasil. Desta forma, os acionistas vem tomando as medidas necessárias para o sucesso dos projetos de Coremas e Santa Luzia. Considerando a 
Resolução Normativa n° 876 de 10 de março de 2020, a seguir são apresentadas as informações das autorizações das outorgas das usinas solares fotovoltaicas:
      N° REAs Data da REA- Previsão de Prazo
Entidade N° DRO Data da DRO  (Outorga) Outorga de autorização Entrada em Operação de autorização kW 
Coremas IV 1.162 17/04/2015 9.089 Set/2022 28/07/2020 35 anos Central geradora terá 27.000 kW de
           Potência Instalada e 26.325 kW de Potência Líquida.
Coremas V 1.122 16/04/2015 9.090 Set/2022 28/07/2020 35 anos  Central geradora terá 27.000 kW de Potência
          Instalada e 26.325 kW de Potência Líquida.
Coremas VI 1.100 15/04/2015 9.091 Set/2022 28/07/2020 35 anos Central geradora terá 27.000 kW de Potência
          Instalada e 26.325 kW de Potência Líquida.
Coremas VII 1.101 15/04/2015 9.092 Maio//2022 28/07/2020 35 anos Central geradora terá 27.000 kW de Potência
           Instalada e 26.325 kW de Potência Líquida.
Coremas VIII 3.115 25/09/2017 9.093 Set/2022 28/07/2020 35 anos Central geradora terá 27.000 kW de Potência
          Instalada e 26.325 kW de Potência Líquida.
Lagoa Tapada II 1.213 26/04/2019 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Lagoa Tapada III 1.214 26/04/2019 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia I 3.348 26/11/2020 10.597 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia II 3.348 26/11/2020 10.598 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia III 3.348 26/11/2020 10.599 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia IV 3.348 26/11/2020 10.600 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia V 3.348 26/11/2020 10.616 21/09/2021 - 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia VI 3.348 26/11/2020 10.601 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia VII 3.348 26/11/2020 10.614 21/09/2021 - 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia VIII 3.348 26/11/2020 10.602 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia IX 3.348 26/11/2020 10.615 21/09/2021 - 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia X 3.348 26/11/2020 10.603 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XI 3.348 26/11/2020 10.604 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XII 3.348 26/11/2020 10.605 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XIII 3.348 26/11/2020 10.606 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XIV 3.348 26/11/2020 10.607 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XV 3.348 26/11/2020 10.608 21/09/2021 2024 35 anos 27;000 kW de Potência Instalada.
Coremas IX 2.777 08/09/2021 (**) - - - 27;000 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia I 3.348 26/11/2020 10.597 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia II 3.348 26/11/2020 10.598 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia III 3.348 26/11/2020 10.599 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia IV 3.348 26/11/2020 10.600 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia V 3.348 26/11/2020 10.616 08/02/2022 2023 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia VI 3.348 26/11/2020 10.601 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia VII 3.348 26/11/2020 10.614 08/02/2022 2023 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia VIII 3.348 26/11/2020 10.602 21/09/2021 2024 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia IX 3.348 26/11/2020 10.615 08/02/2022 2023 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia X 3.348 26/11/2020 10.603 21/09/2021 2025 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XI 3.348 26/11/2020 10.604 21/09/2021 2025 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XII 3.348 26/11/2020 10.605 21/09/2021 2025 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XIII 3.348 26/11/2020 10.606 21/09/2021 2025 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XIV 3.348 26/11/2020 10.607 21/09/2021 2025 35 anos 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XV 3.348 26/11/2020 10.608 21/09/2021 2025 35 anos 27;000 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XVI 0.707 16/03/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XVII 0.707 16/03/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XVIII 0.707 16/03/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XIX 0.707 16/03/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XX 0.707 16/03/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXI 0.707 16/03/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXII 3.221 13/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXIII 3.221 13/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXIV 3.221 13/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXV 3.221 13/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXVI 3.221 13/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXVII 3.221 13/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXVIII 3.221 13/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XIX 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XX 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXI 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXII 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXIII 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXIV 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXV 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXVI 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXVII 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXVIII 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXIX 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXX 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXXI 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXXII 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXXIII 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXXIV 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXXV 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXXVI 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXXVII 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXXVIII 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XXXIX 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XL 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XLI 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Santa Luzia XLII 3.391 25/10/2021 (*) - - - 49;300 kW de Potência Instalada.
Coremas IX 2.777 08/09/2021 (*) - - - 27;000 kW de Potência Instalada.
(*) Entidades em processo de pedido de outorga de autorização. DRO-Despacho de Registro de Requerimento de Outorga, que autoriza o início das obras. REA-Resolução autorizativa. 
Efeitos do Coronavírus nas Demonstrações Financeiras: A Companhia vem acompanhando os impactos do COVID-19 no cenário macroeconômico e em seus negócios, e avalia constantemente os possíveis impactos da 
pandemia nas suas demonstrações financeiras. Desta forma, a Administração implementou e mantêm medidas de precaução para reduzir a exposição dos seus colaboradores ao risco e garantir continuidade e qualidade 
de suas operações. Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/n.º 02/2020-Efeitos do Coronavírus nas Demonstrações Financeiras: Nos canteiros de obras foram adotadas as seguintes medidas: • Higienização diária dos ônibus de 
transportes; • Disponibilização de máscaras e álcool em gel; • Minimização da proximidade dos trabalhadores, posicionando-os de forma alternada nos ônibus de transporte e nas mesas de refeitórios; • Divulgação de 
cartazes e orientações nos perímetros das obras; • Medição da temperatura corporal dos colaboradores. • Disponibilização de boas práticas ligadas a gestão da emoção, ergonomia, gerenciamento de tarefas e administra-
ção do tempo para os colaboradores da organização. • Não ocorreram demissões nem reduções salariais na Companhia e suas controladas. A Companhia analisou os impactos da COVID-19 e não identificou quaisquer 

mudanças nas circunstâncias que indiquem impairment de ativos, descontinuidade operacional, nem que 
requeiram ajustes nas suas demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2021. A Adminis-
tração da Companhia tem analisado e tomado ações efetivas para preservar a integridade de suas pessoas e 
de seus ativos. Nos escritórios foram adotadas medidas de trabalho remoto, conforme avanço da pandemia, 
bem como distribuição de máscaras e álcool em gel. A Companhia segue monitorando a evolução do quadro 
da pandemia e reavalia constantemente as medidas adotadas para garantir aderência das ações a cada 
momento desta nova realidade. Adicionalmente, a Companhia segue diligente no acompanhamento dos pra-
zos de obras em curso e mantém contínua comunicação com o regulador sobre eventuais atrasos que pode-
rão ocorrer até a normalização das atividades comerciais do mercado como um todo. Até o momento não 
houve impacto relevante aos negócios que pudessem requerer alguma mensuração ou divulgações adicio-
nais nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas de 31 de dezembro de 2021. 1.1. Continui-
dade operacional: No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apresentou prejuízo de 
R$43.209 aumentando seu prejuízo acumulado para R$46.944 (R$3.735 em 31 de dezembro de 2020). Os 
projetos de usinas solares estão sendo desenvolvidos e a venda desta energia só é reconhecida contabil-
mente após a sua entrega, desta forma, até o fim do exercício de 2021 não há receitas operacionais, relacio-
nados a geração de energia elétrica. A estrutura de capital dos projetos de Coremas IV a VIII foi baseado no 
desenvolvimento das usinas com aproximadamente 25% de capital proveniente das emissões de debêntures 
realizadas em 2019, 2020 e 2021, 75% por meio de financiamentos de longo prazo, contratados junto ao 
Banco do Nordeste do Brasil. Desta forma, a estrutura de capital suporta a manutenção das obras, de acordo 
com o cronograma planejado, e a venda de energia para entrega futura suporta o fluxo de caixa futuro para 
amortização destes passivos. Neste sentido, os projetos de Coremas IV a VIII foram elaborados com este 
planejamento financeiro, baseado na sua capacidade efetiva de geração de caixa. Os contratos de venda 
futura de energia já foram firmados, bem como os recursos captados para financiamento já negociados, no 
montante de R$98.000 em debêntures emitidas em 18/12/2019 e 29/10/2020, e aproximadamente R$336.000 
em financiamentos por meio do Banco do Nordeste do Brasil já contratados desde o 1º semestre de 2020, e 
divididos em 5 contratos, sendo aproximadamente: Coremas IV de R$66.300; Coremas V de R$69.300; Core-
mas VI de R$67.900; Coremas VII de R$66.300 e Coremas VIII de R$66.200, com prazo médio de 18 anos e 
primeira parcela de amortização de principal e juros vencendo 6 meses após o início das vendas de energia. 
Em fevereiro de 2022, houve o desembolso da primeira e segunda parcela dos financiamentos destes contra-
tos, totalizando R$274.18 mil, sendo que é esperado a liberação da última parcela com a finalização e entrega 
das obras. Além das emissões de debêntures pelas investidas Coremas Holding e Holding II e da contratação 
dos financiamentos das obras de Coremas junto ao Banco do Nordeste, a Rio Alto Energias Renováveis 
realizou a sua primeira emissão de debêntures conversíveis captando assim R$550.000 mil. Estes montantes 
de empréstimos e financiamentos são suficientes para a finalização das obras das usinas de Coremas IV a 
VIII, bem como a construção de duas usinas solares do parque de Santa Luzia e sua subestação. Corrobo-
rando a expectativa de continuidade das operações, os acionistas aumentaram o capital da Companhia no 
primeiro trimestre de 2021 em R$8.000 e amortizaram empréstimos e operações com partes relacionadas em 
julho e agosto de 2021 no valor total de R$16.445, também amortizou parcialmente as primeiras emissões de 
debêntures das Coremas Holding e Coremas Holding II, com objetivo de garantir maior nível de governança 
nas operações do Grupo. A Administração acompanha de forma proativa o mercado de energia e vem parti-
cipando de leilões de contratos de venda de energia de longo prazo, bem como realizando a venda de energia 
para entrega futura, no mercado de contratação livre. O fluxo de caixa projetado, destas operações, garante 
uma margem de retorno para usinas com potencial de gerar caixa suficiente para quitar as obrigações de 
longo prazo como financiamentos, fianças e demais custos relativos à operação e manutenção. Para 2022, a 
Administração do Grupo Rio Alto vem negociando a venda de energia a preços superiores à antecipação de 
entrega da energia já negociada em contratos de longo prazo. Este posicionamento visa garantir a capacidade 
de geração de caixa no curto prazo, aproveitando-se da alta dos preços negociados no mercado livre, bem 
como a segurança de continuidade operacional com os contratos de longo prazo. Em 2021 foram assinados 
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contratos de compra e venda de energia suficientes para garantir as atividades operacionais das usinas do complexo solar de Coremas (nota 23). Entre 2021 e 2022 foram assinados contratos de fornecimento de energia 
de longo prazo para o projeto de suinas soalres de Santa Luzia (nota 23 e 25.g.). Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma outra incerteza material, além das mencionadas acima, que possa 
gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no pressuposto da continuidade. 2 Apresentação 
das demonstrações financeiras: 2.1. Bases de elaboração e apresentação: As demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e aprovados pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade-CFC e em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB (IFRS). No caso das demonstrações financeiras individuais, as práticas contábeis diferem das 
normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards-IFRS), somente no que se refere à capitalização na controladora de juros incorridos por entidade distinta daquelas em que estão os 
ativos qualificáveis (vide nota explicativa nº 9). Por não existir diferença entre o patrimônio líquido consolidado e o resultado consolidado atribuíveis aos acionistas da controladora, constantes nas demonstrações financeiras 
consolidadas preparadas de acordo com as IFRS e as práticas contábeis adotadas no Brasil, e o patrimônio líquido da controladora e o resultado da controladora, constantes nas demonstrações financeiras individuais, a 
Companhia optou por apresentar essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas em um único conjunto, lado a lado. As demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, foram elaboradas com base no 
custo histórico, exceto quando indicado de outra forma, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico é baseado no valor das contraprestações pagas em troca de ativos. Os dados não financeiros 
incluídos nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tais como capacidade produtiva esperada, dados contratuais, projeções e seguros, não foram auditados. A emissão das demonstrações financeiras 
foi aprovada e autorizada pelo Conselho de Administração em 27 de junho de 2022. 2.2. Declaração de conformidade (com relação às normas International Financial Reporting Standards-IFRS e às normas do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC): As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (“IASB”), com exceção das demonstrações financeiras individuais, identificada como “Controladora”, em relação a capitalização dos juros de empréstimos em uma entidade distinta a qual detém os ativos qualificáveis 
(vide nota explicativa 9). As demonstrações financeiras também estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A Administração da Companhia afirma que todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão. 2.3. Declaração de relevância: A Administração da Companhia aplicou na elaboração das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas a orientação técnica OCPC 07 e Deliberação CVM nº 727/14, com a finalidade de divulgar somente informações relevantes, que auxiliem os usuários das demonstra-
ções financeiras na tomada de decisões, sem que os requerimentos mínimos existentes deixem de ser atendidos. Além disso, a Administração afirma que todas as informações relevantes estão sendo evidenciadas e 
correspondem às utilizadas na gestão do negócio. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas são mensurados usando o real (R$), moeda do 
ambiente econômico no qual a Companhia atua, sendo a moeda funcional da Companhia e também de apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. As demonstrações financeiras estão apre-
sentadas em milhares de R$, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Bases de mensuração: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas, foram elaboradas com base no custo histórico, exceto quanto 
as cotas do fundo FIP Rio Alto, que foram reconhecidas pelo seu valor justo, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico é geralmente baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca 
de ativos. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma transação organizada entre participantes do mercado na data de mensuração, independentemente 
de esse preço ser diretamente observável ou estimado usando outra técnica de avaliação. Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, a Administração leva em consideração as características do ativo ou passivo no 
caso de os participantes do mercado levarem essas características em consideração na precificação do ativo ou passivo na data de mensuração. 2.5. Procedimentos de consolidação: As demonstrações financeiras 
consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas. O controle é obtido quando a Companhia está exposta a, ou tem direitos sobre retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento 
com a investida e tem a capacidade de afetar esses retornos por meio de seu poder sobre a investida. As controladas são consolidadas integralmente, a partir da data em que o controle se inicia até a data em que deixa 
de existir. Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 as participações nas controladas se apresentavam da seguinte forma:
                         Participação (%)
Controladas Data-base das demonstrações financeiras 31/12/2021 31.12.2020 Segmento 
Rio Alto Energia, Empreendimentos e Participações Ltda. (a) 31/12/2021 100 100 Participação e consultoria em projetos de energia
R.A. Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. (a) 31/12/2021 100 100 Compra e venda de energia
Rio Alto Serviços e Construções Ltda. (a) 31/12/2021 100 100 Construção de usinas solares fotovoltaicas
Coremas Holding S.A. (a) 31/12/2021 100 100 Subholding controladora de Coremas IV, V e VI
Coremas IV Geração de Energia SPE Ltda.(b) 31/12/2021 100 100 Usina solar fotovoltaica
Coremas V Geração de Energia SPE Ltda. (b) 31/12/2021 100 100 Usina solar fotovoltaica
Coremas VI Geração de Energia SPE Ltda.(b) 31/12/2021 100 100 Usina solar fotovoltaica
Coremas Holding II S.A. (a) 31/12/2021 100 100 Subholding controladora de Coremas VII e VIII
Coremas VII Geração de Energia SPE Ltda. (c) 31/12/2021 100 100 Usina solar fotovoltaica
Coremas VIII Geração de Energia SPE Ltda. (c) 31/12/2021 100 100 Usina solar fotovoltaica
Rio Alto Lagoa Tapada II Geração de Energia UFV SPE Ltda. (d) 30 .09.2021 100 100 Usina solar fotovoltaica
Rio Alto Lagoa Tapada III Geração de Energia UFV SPE Ltda. (d) 31/12/2021 100 100 Usina solar fotovoltaica
Fundo de Investimentos em Participações Rio Alto - Multiestratégia (e) 31/12/2021 100 100 FIP em participação nas usinas Coremas I, II e III
Rio Alto STL Holding I Ltda. (f) 31/12/2021 100 - Subholding controladora de Santa Luzia I a VII
Rio Alto STL Holding II Ltda. (f) 31/12/2021 100 - Subholding controladora de Santa Luzia VIII a XIV
Rio Alto STL Holding III Ltda. (f) 31/12/2021 100 - Subholding controladora de Santa Luzia XV a XXI
Rio Alto STL Holding IV Ltda. (f) 31/12/2021 100 - Subholding controladora de Santa Luzia XXII a XXVIII
Rio Alto STL Holding V Ltda. (f) 31/12/2021 100 - Subholding
Rio Alto STL I Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL II Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL III Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL IV Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL V Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL VI Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL VII Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL VIII Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL IX Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL X Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XI Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XII Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XIII Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XIV Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XV Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XVI Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XVII Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XVIII Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XIX Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XX Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XXI Geração de Energia SPE Ltda (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XXII Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XXXIII Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XXIV Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XXV Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XXVI Geração de Energia SPE Ltda. (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XXVII Geração de Energia SPE Ltda (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
Rio Alto STL XXVIII Geração de Energia SPE Ltda (g) 31/12/2021 100 - Usina solar fotovoltaica
(a) As empresas Rio Alto Energia e Empreendimentos, Rio Alto Serviços e Construções, R.A. Comercializadora, Coremas Holding e Coremas Holding II são investidas e controladas da Rio Alto Energias Renováveis, sendo 
seus saldos apresentados de forma consolidada. (b) As empresas Coremas IV, Coremas V e Coremas VI foram consolidadas na subholding Coremas Holding S.A. (c) As empresas Coremas VII e Coremas VIII foram 
consolidadas na subholding Coremas Holding II S.A. (d) As entidades Rio Alto Lagoa Tapada II e Rio Alto Lagoa Tapada III, foram constituídas, porém, até o encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
seus respectivos capitais sociais não foram integralizados, desta forma, não houve reconhecimento contábil na sua controladora Rio Alto Energia, Empreendimentos e Participações. (e) O FIP Rio Alto é reconhecido como 
instrumento financeiro na investida Rio Alto Energia, Empreendimentos e Participações. (f) As entidades Rio Alto STL Holding I Ltda., Rio Alto STL Holding II Ltda. e Rio Alto STL Holding III Ltda. são subholdings constituí-
das em janeiro de 2021 para consolidação dos projetos de Santa Luzia I a XXI. Até o encerramento do exercício findo em 31 dezembro de 2021 tais entidades estão em fase inicial de construção.. (g) Referem-se a usinas 
solares fotovoltaicas em desenvolvimento e foram constituídas em janeiro de 2021. Até o encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 a Rio Alto Energias Renováveis incorreu em gastos com estudos e 
licenças iniciais para desenvolvimento dos projetos, porém, as empresas ainda não possuem movimentação financeira própria. Os seguintes procedimentos foram adotados na preparação das Informações Anuais conso-
lidadas: • eliminação do patrimônio líquido das controladas; • eliminação do resultado de equivalência patrimonial; e, • eliminação dos saldos de ativos e passivos, receitas e despesas entre as empresas consolidadas 
(operações entre partes relacionadas) As práticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme em todas as empresas consolidadas e o exercício social dessas empresas coincide com o da controladora. 2.6. Relação 
de entidades controladas: Em 31 de dezembro de 2021, as entidades controladas se apresentavam da seguinte forma: a) Rio Alto Energia, Empreendimentos e Participações Ltda. (“Rio Alto Energia, Empreendimentos”): 
Constituída em 9 de outubro de 2009, a Rio Alto Energia, sociedade empresarial do tipo limitada, com sede em São Paulo, SP, localizada na Rua Joaquim Floriano 960, tem como objeto principal consultoria e desenvolvi-
mento em projetos de energia, participação em empreendimentos e negociações e intermediação de negócios. b) R.A. Comercializadora de Energia Elétrica Ltda. (“R.A. Comercializadora”): Constituída em 30 de abril de 
2019, a R.A. Comercializadora, sociedade empresarial do tipo limitada, com sede em São Paulo, SP, localizada na Rua Joaquim Floriano 960, está em processo de cadastramento junto a ANEEL para operar efetivamente 
como uma comercializadora de energia do Grupo, uma vez que por meio do Despacho nº 3.238, de 16 de novembro de 2020, a Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) negou autorização para a RA Comercializa-
dora de Energia Elétrica Ltda. (“RA Comercializadora”), a atuar como Agente Comercializador de Energia Elétrica no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica-CCEE. c) Rio Alto Serviços e Construções 
Ltda. (“Rio Alto Serviços”): Constituída em 8 de dezembro de 2010, a Rio Alto Serviços, sociedade empresarial do tipo limitada, com sede em São Paulo, SP, localizada na Rua Joaquim Floriano 960, tem como objeto 
principal a construção de usinas solares fotovoltaicas, sendo detentora do acervo técnico do grupo. Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia possui receita com partes relacionadas de R$1.965 (R$183 em 31 de dezem-
bro de 2020), relativo aos serviços de administração de obras junto a Rio Alto Infraestrutura e Participações S.A., entidade sob controle comum do Grupo Rio Alto, mas com seus saldos não consolidados nas presentes 
Informações Anuais, uma vez que tal entidade não é controlada pela Rio Alto Energias Renováveis e por nenhuma de suas investidas. Adicionalmente, possui receita com terceiros de R$7.781 em 31 de dezembro de 2021, 
referente a aluguel de máquinas e equipamentos. d) Coremas Holding S.A. (“Coremas Holding”): Constituída em 13 de novembro de 2019, a Coremas Holding, sociedade empresarial por ações, com sede em Coremas, 
PB, localizada na Fazenda Rio Tinto s/n, tem como objeto social ser holding de instituições não financeiras, e consolidar as investidas Coremas IV, V e VI. e) Coremas IV Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas IV”): 
Constituída em 19 de setembro de 2019, é uma sociedade de propósito específico do tipo limitada, com sede em Coremas, PB, localizada na Fazenda Rio Tinto s/n, com atividade exclusiva de implantação de uma usina 
fotovoltaica no estado da Paraíba, que tem como objeto social a geração de energia solar fotovoltaica. f) Coremas V Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas V”): Constituída em 19 de setembro de 2019, é uma sociedade 
de propósito específico do tipo limitada, com sede em Coremas, PB, localizada na Fazenda Rio Tinto s/n, com atividade exclusiva de implantação de uma usina fotovoltaica no estado da Paraíba, que tem como objeto social 
a geração de energia solar fotovoltaica. g) Coremas VI Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VI”): Constituída em 12 de setembro de 2019, é uma sociedade de propósito específico do tipo limitada, com sede em 
Coremas, PB, localizada na Fazenda Rio Tinto s/n, com atividade exclusiva de implantação de uma usina fotovoltaica no estado da Paraíba, que tem como objeto social a geração de energia solar fotovoltaica. h) Coremas 
Holding II S.A. (“Coremas Holding II”): Constituída em 17 de fevereiro de 2020, a Coremas Holding II, sociedade empresarial por ações, com sede em Coremas, PB, localizada na Fazenda Escurinho s/n, tem como objeto 
social ser holding de instituições não financeiras, e consolidar as investidas Coremas VII e VIII. i) Coremas VII Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VII”): Constituída em 19 de setembro de 2019, a Coremas VII é 
sociedade de propósito específico do tipo limitada, com sede em Coremas, PB, localizada na Fazenda Rio Tinto s/n, com atividade exclusiva de implantação de uma usina fotovoltaica no estado da Paraíba, que tem como 
objeto social a geração de energia solar fotovoltaica. j) Coremas VIII Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VIII”): Constituída em 5 de março de 2020, a Coremas VIII é sociedade de propósito específico do tipo limitada, 
com sede em Coremas, PB, localizada na Fazenda Escurinho s/n, com atividade exclusiva de implantação de uma usina fotovoltaica no estado da Paraíba, que tem como objeto social a geração de energia solar fotovoltaica. 
k) Rio Alto Lagoa Tapada II Geração de Energia UFV SPE Ltda. (“Lagoa Tapada II”): Constituída em 17 de dezembro de 2018, a Lagoa Tapada II é uma sociedade empresarial do tipo limitada, com sede em São José da 
Lagoa Tapada, PB, localizada na Fazenda Viração e Flexa s/n, e tem como objeto social a geração e distribuição de energia elétrica, por meio do desenvolvimento do projeto de usinas solares fotovoltaicas. l) Rio Alto Lagoa 
Tapada III Geração de Energia UFV SPE Ltda. (“Lagoa Tapada III”): Constituída em 17 de dezembro de 2018, a Lagoa Tapada III é uma sociedade empresarial do tipo limitada, com sede em São José da Lagoa Tapada, 
PB, localizada na Fazenda Viração e Flexa s/n, e tem como objeto social a geração e distribuição de energia elétrica, por meio do desenvolvimento do projeto de usinas solares fotovoltaicas. m) Fundo de Investimento em 
Participações Rio Alto-Multiestratégia (“FIP Rio Alto”): Constituído em 20 de setembro de 2017, o FIP Rio Alto é um fundo de investimentos em participações do qual a Rio Alto Energia, Empreendimentos é detentora de 
100% das cotas do fundo. O FIP Rio Alto é detentor de 14,39% do FIP Coremas, cuja participação é exclusiva nas usinas solares fotovoltaicas Coremas I, Coremas II e Coremas III, controladas em conjunto com o Grupo 
Nordic Power Partners, sendo os resultados destas SPEs reconhecidos por meio de equivalência patrimonial no FIP Rio Alto, e como receitas ou despesas financeiras nas demonstrações consolidadas. n) Rio Alto STL 
Holding I Ltda. (“Santa Luzia Holding I”): Constituído em 20 de janeiro de 2021, com objeto social de atuar como holding de instituições não financeiras, localizada em Santa Luzia, no estado da Paraíba. Atua como subhol-
ding dos projetos de Santa Luzia I, Santa Luzia II, Santa Luzia III, Santa Luzia IV, Santa Luzia V, Santa Luzia VI e Santa Luzia VII. o) Rio Alto STL Holding II Ltda. (“Santa Luzia Holding II”): Constituído em 20 de janeiro de 
2021, com objeto social de atuar como holding de instituições não financeiras, localizada em Santa Luzia, no estado da Paraíba. Atua como subholding dos projetos de Santa Luzia VIII, Santa Luzia IX, Santa Luzia X, Santa 
Luzia XI, Santa Luzia XII, Santa Luzia XIII e Santa Luzia XIV. p) Rio Alto STL Holding III Ltda. (“Santa Luzia Holding III”): Constituído em 20 de janeiro de 2021, com objeto social de atuar como holding de instituições não 
financeiras, localizada em Santa Luzia, no estado da Paraíba. Atua como subholding dos projetos de Santa Luzia XV, Santa Luzia XVI, Santa Luzia XVII, Santa Luzia XVIII, Santa Luzia XIX, Santa Luzia XX e Santa Luzia 
XXI. q) Rio Alto STL Holding IV Ltda. (“Santa Luzia Holding IV”): Constituído em 24 de agosto de 2021, com objeto social de atuar como holding de instituições não financeiras, localizada em Santa Luzia, no estado da 
Paraíba. Atua como subholding dos projetos de Santa Luzia XXII, Santa Luzia XXIII, Santa Luzia XXIV, Santa Luzia XXV, Santa Luzia XXVI, Santa Luzia XXVII e Santa Luzia XXVIII. r) Rio Alto STL Holding V Ltda. (“Santa 
Luzia Holding V”): Constituído em 15 de dezembro de 2021, com objeto social de atuar como holding de instituições não financeiras, localizada em Santa Luzia, no estado da Paraíba. Ainda não atua como subholding de 
nenhum projeto de Santa Luzia. s) SPEs controladas pelas holdings Santa Luzia I, II, III, IV e V: As controlados das subholdings Santa Luzia Holding I, Holding II e Holding III foram constituídas em 20 de janeiro de 2021, 
as controladas da subholding Santa Luzia Holding IV foram constituídas em 24 de agosto de 2021 e as controladas da subholding Santa Luzia V foram constituídas em 15 de dezembro de 2021. Todas as controladas foram 
constituídas como sociedades de propósito específico para o desenvolvimento de usinas solares fotovoltaicas nos municípios de Santa Luzia e São Mamede, Paraíba. 2.7. Julgamentos, estimativas e premissas contá-
beis significativas: A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas requer que a Administração faça julgamentos, utilizando estimativas e premissas baseadas em fatores objetivos e subjetivos e 
em opinião de assessores jurídicos, para determinação dos valores adequados para registro de determinadas transações que afetam ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais dessas transações podem 
divergir dessas estimativas. Esses julgamentos, estimativas e premissas são revistos ao menos anualmente e eventuais ajustes são reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas. As principais premissas 
relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos 
e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir. 2.7.1. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: A Administração da Companhia revisa anualmente o valor contábil líquido dos 
ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas 
e tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade 
geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando 
uma taxa de desconto antes dos tributos que reflita o custo médio ponderado de capital para o segmento em que opera a unidade geradora de caixa. O valor justo líquido das despesas de venda é determinado, sempre 
que possível, com base em transações recentes de mercado entre partes conhecedoras e interessadas com ativos semelhantes. Na ausência de transações observáveis neste sentido, uma metodologia de avaliação 
apropriada é utilizada. Os cálculos dispostos neste modelo são corroborados por indicadores disponíveis de valor justo, como preços cotados para entidades listadas, entre outros indicadores disponíveis. A Companhia 
baseia sua avaliação de redução ao valor recuperável com base nas previsões e nestes orçamentos financeiros detalhados, os quais são elaborados separadamente pela Administração para cada unidade geradora de 
caixa e equivalente de caixa aos quais os ativos estejam alocados. As projeções baseadas nestas previsões e orçamentos geralmente abrangem o período de cinco anos. Uma taxa média de crescimento de longo prazo 
é calculada e aplicada aos fluxos de caixa futuros após o quinto ano. A perda por desvalorização do ativo é reconhecida no resultado de forma consistente com a função do ativo sujeito à perda. Para ativos que não sejam 
ágio, é efetuada uma avaliação em cada data de reporte para determinar se existe um indicativo de que as perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. Se tal indica-
tivo existir, a Administração estima o valor recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa. Uma perda por redução ao valor recuperável de um ativo previamente reconhecida é revertida apenas se tiver havido 
mudança nas estimativas utilizadas para determinar o valor recuperável do ativo desde a última perda por desvalorização que foi reconhecida. A reversão é limitada para que o valor contábil do ativo não ultrapasse o valor 
contábil que teria sido determinado (líquido de depreciação, amortização ou exaustão), caso nenhuma perda por desvalorização tivesse sido reconhecida para o ativo em anos anteriores. Esta reversão é reconhecida no 
resultado. O teste de redução ao valor recuperável é feito anualmente em 31 de dezembro, ou quando as circunstâncias indicarem que o valor contábil tenha se deteriorado. Ativos intangíveis com vida útil indefinida são 
testados em relação à perda por redução ao valor recuperável anualmente em 31 de dezembro, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa, conforme o caso ou quando as circunstâncias indicarem perda 
por desvalorização do valor contábil. Em 31 de dezembro de 2021 não há indícios de perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. 2.7.2 Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: A avaliação 
da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a 
avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adi-
cionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 2.7.3 Valor justo de instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentado no balanço patrimonial não puder 
ser obtido de mercados ativos, é determinado com a utilização de técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando 
possível; contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados, como, por exemplo, risco de 
liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros. O tratamento contábil do investimento em ativo imobilizado e 
intangível inclui a realização de estimativas para determinar o período de vida útil para efeitos de sua depreciação. A determinação das vidas úteis requer estimativas em relação à evolução tecnológica esperada e aos usos 
alternativos dos ativos. 2.7.4. Ativo imobilizado: O tratamento contábil do investimento em ativo imobilizado inclui a realização de estimativas para determinar o período de vida útil para efeitos de sua depreciação. A deter-
minação das vidas úteis requer estimativas em relação à evolução tecnológica esperada e aos usos alternativos dos ativos. As hipóteses relacionadas ao aspecto e seu desenvolvimento futuro implicam em um grau signi-
ficativo de análise, na medida em que o momento e a natureza das futuras mudanças tecnológicas são de difícil previsão. Quando uma desvalorização é identificada no valor do ativo imobilizado, é registrado um ajuste do 
valor na demonstração do resultado do período. A determinação da necessidade de registrar uma perda por desvalorização implica na realização de estimativas que incluem, entre outras, a análise das causas da possível 
desvalorização, bem como, o momento e o montante esperado desta. São também considerados fatores como a obsolescência tecnológica, a suspensão de determinados serviços e outras mudanças nas circunstâncias 
que demonstram a necessidade de registrar uma possível desvalorização. 3 Principais práticas contábeis: 3.1. Apuração de resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de 
competência. A demonstração de resultado do exercício de 2021, refere-se ao período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. 3.2. Imposto de renda e contribuição social-correntes: Ativos e passivos tri-
butários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante 
são aquelas que estão em vigor ou, substancialmente, em vigor na data do balanço. Imposto de renda e contribuição social correntes relativas a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido são reconhecidos no 
patrimônio líquido. A Administração periodicamente avalia a posição fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado. Os impostos são apurados com 
base no regime de lucro presumido observando-se as alíquotas de presunção vigentes que incidem sobre a receita. As alíquotas de imposto de renda são de 15%, acrescida de 10% sobre a base de cálculo que exceder 
R$60 trimestrais e a contribuição social é calculada à alíquota de 9%. 3.3. Transações em moeda estrangeira: As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio da moeda funcional em 
vigor na data da transação. Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconvertidos à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data do balanço. Diferenças oriundas no pagamento, 
na conversão de itens monetários são reconhecidas no resultado financeiro. As principais operações em moeda estrangeira da Companhia são representadas pelo empréstimo com partes relacionadas, realizado com a 
Nordic Power Partners (ver nota 8), e pelas importações em andamento (ver nota 9). O montante principal do empréstimo é denominado em Euros, sendo sua variação monetária reconhecida no resultado com base no 
câmbio do último dia do período, divulgado pelo Banco Central do Brasil. Os pagamentos de obrigações denominadas em moeda estrangeira são realizados para fornecedores internacionais, referentes aos processos de 
importações em andamento. São reconhecidos pelo valor da taxa de câmbio contratada junto aos bancos que realizam o intermédio destas operações financeiras. Seguindo a política de risco da Companhia, a administra-
ção realizou a contratação de operações de hedge cambial, reconhecidos pelo seu valor justo marcado a mercado. 3.4. Instrumentos financeiros: A Companhia aplica os requerimentos do CPC 48-Instrumentos Finan-
ceiros, relativos à classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros e a mensuração e o reconhecimento de perdas por redução ao valor recuperável. a) Ativos financeiros: i) Classificação e mensuração: Con-
forme o CPC 48, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurável: a custo amortizado; valor justo por meio dos outros resultados abrangentes (“VJORA”); ou valor justo por meio de resultado 
(“VJR”). As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos ativos financeiros:

Ativos financeiros mensurados a VJR Esses ativos são subsequentemente mensurados ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.

Ativos financeiros mensurados a custo amortizado Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por redução 
ao valor recuperável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e perdas são reconhecidas no resultado.

Ativos financeiros mensurados a VJORA Esses ativos são mensurados ao valor justo em outros resultados abrangentes em função de sua característica de negociação antes do vencimento.

Conforme CPC 48, um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: • É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo 
seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais. • Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em 
aberto. Um ativo financeiro é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado a VJR: • É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo 
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros. • Seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor 
principal em aberto. No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para negociação, as Empresas podem optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequen-
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tes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes (“ORA”). Esta escolha é feita investimento 
por investimento. Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou 
VJORA, são classificados como VJR. Um ativo financeiro é, inicialmente, mensurado pelo valor justo acrescido 
para um item não mensurado a VJR, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição. 
Desreconhecimento de ativos financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos 
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de 
recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substancial-
mente, todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia 
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. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros 
(impairment): O CPC 48 determina o modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”. O modelo de 
perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais. Baixa 
de ativos financeiros: A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratu-
ais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um terceiro os direitos ao recebimento 
dos 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. Qualquer participação que seja 
criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros transferidos é reconhecida como um ativo ou 
passivo separado. b) Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por 
meio do resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio do resultado. 
Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utili-
zando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resul-
tado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. A Companhia 
desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A 
Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de 
caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro base-
ado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. 3.5. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equiva-
lentes de caixa incluem saldos em contas correntes bancárias e depósitos a curto prazo com alta liquidez, com 
vencimento de três meses ou menos, a contar da data de contratação e sujeitos a risco insignificante de 
mudança de valor. Estes saldos são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto 
prazo, e não para investimento ou outros fins. 3.6. Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: O imobilizado 
da Companhia é representado, majoritariamente, pelas obras em andamento das usinas fotovoltaicas. Estes 
gastos são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer 
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. Todos os gastos envol-
vidos nas construções, de acordo com orçamentos definidos pela área de engenharia, são capitalizados como 
custo do imobilizado. O custo de transação de empréstimos relacionados as obras em andamento também 
são capitalizadas como ativo fixo, de acordo com o pronunciamento CPC 20-Custos de Empréstimos. Quando 
partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (com-
ponentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são 
reconhecidos no resultado do exercício. São capitalizados apenas quando é provável que os benefícios eco-
nômicos futuros associados com os gastos sejam auferidos pela Companhia e o seu custo possa ser medido 
de forma confiável. Os custos de manutenção recorrente são reconhecidos no resultado, quando incorridos. 
Depreciação Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para uso, 
ou, no caso de ativos construídos internamente, a partir do dia em que a construção é finalizada e o ativo está 
disponível para uso. A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos 
seus valores residuais estimados, utilizando o método linear com base na vida útil estimada dos itens. A 
depreciação é geralmente reconhecida no resultado, a menos que o montante esteja incluído no valor contábil 
de outro ativo. Ativos arrendados são depreciados pelo menor período entre a vida útil estimada do bem e o 
prazo do contrato, a não ser que seja razoavelmente certo que as Empresas obterão a propriedade do bem 
no fim do prazo de arrendamento. Terrenos não são depreciados. A vida útil estimada dos bens do imobilizado 
são revisadas anualmente na data de encerramento das demonstrações financeiras consolidadas. Quando 
aplicável, os efeitos decorrentes de alterações na vida útil remanescente são registrados prospectivamente. 
3.7. Redução ao valor recuperável (“impairment”): A Administração analisa anualmente se existem evidên-
cias de que o valor contábil de um ativo não será recuperado (redução ao valor recuperável dos ativos). Caso 
tais evidências estejam presentes, é estimado o valor recuperável do ativo, sendo este o maior valor entre: (i) 
seu valor justo menos os custos que seriam incorridos para vendê-lo; e (ii) seu valor em uso. O valor de uso é 
equivalente aos fluxos de caixa descontados (antes dos impostos) derivados do uso contínuo do ativo. (Em 
milhares de reais-R$, exceto quando indicado de outra forma) Quando o valor residual contábil do ativo exce-
der seu valor recuperável, é reconhecida a redução (provisão) do saldo contábil desse ativo (“impairment”). A 
administração avalia periodicamente seus ativos frente a possibilidade de impairment, e até a data de encer-
ramento das demonstrações financeiras não identificou indícios de perda do valor recuperável de seus ativos, 
uma vez que seu imobilizado está em construção. 3.8. Arrendamentos: A Companhia possui contratos de 
arrendamento de uso de terras, referente as fazendas aonde as construções das usinas fotovoltaicas estão 
ocorrendo. A Companhia como arrendatária: A Companhia avalia, na data de início do contrato, se o contrato 
transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período em troca de contraprestação. 
Arrendatário: A Companhia aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os 
arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor. A Com-
panhia reconhece os passivos de arrendamento para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos de direito 
de uso que representam o direito de uso dos ativos subjacentes. Ativos de direito de uso: A Companhia 
reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento. Os ativos de direito de uso são 
mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recupe-
rável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de 
direito de uso é idêntico ao valor dos passivos de arrendamentos reconhecidos. Contemplam no cálculo cus-
tos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início, menos os 
eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, 
pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. Na data de início do 
arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente líquido 
dos pagamentos do arrendamento a serem realizados durante o prazo do contrato. Os pagamentos do arren-
damento incluem pagamentos fixos (incluindo, substancialmente, pagamentos fixos) menos quaisquer incen-
tivos de arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou 
taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Ao calcular o valor presente líquido 
dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa a uma taxa implícita encontrada com base na taxa de 
captação da dívida na data de início. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento é aumentado 
para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o 
valor contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma modificação: mudança no prazo 
do arrendamento, alteração nos pagamentos do arrendamento ou alteração na avaliação da opção de compra 
do ativo subjacente. Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor Os pagamentos de arrenda-
mento de curto prazo e de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo 
método linear ao longo do prazo do arrendamento. Também se aplica a isenção de reconhecimento de ativos 
de baixo valor a arrendamentos de equipamentos de escritório considerados de baixo valor. 3.9. Investimen-
tos: Na elaboração de suas demonstrações financeiras, a Companhia reconhece e demonstra os investimen-
tos em controladas e controladas em conjunto por meio do método de equivalência patrimonial. Os custos das 
operações de empréstimos das controladas e controladas em conjunto são capitalizadas como imobilizado. 
Os custos capitalizados nas controladas são reconhecidos na Companhia por meio do método de equivalên-
cia patrimonial. 3.10. Provisões: As provisões são reconhecidas quando a Companhia possui uma obrigação 
presente como resultado de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e 
cuja liquidação seja provável. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos desembolsos que se 
espera que sejam necessários para liquidar a obrigação. O valor reconhecido como provisão é a melhor esti-
mativa das considerações requeridas para liquidar a obrigação no encerramento de cada exercício, conside-
rando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. A Companhia é parte de processos judiciais e 
administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para 
os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma esti-
mativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências dis-
poníveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua 
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisa-
das e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, 
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou 
decisões de tribunais. 3.11. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhe-
cido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em 
favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no 
balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As pro-
visões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são 
classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 
meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 3.12. Segmento de negócio: Segmentos 
operacionais são definidos como atividades de negócio das quais pode se obter receitas e incorrer em despe-
sas, com disponibilidade de informações financeiras individualizadas e cujos resultados operacionais são 
regularmente revisados pelo principal tomador de decisões e para o qual haja informação financeira individu-
alizada disponível. Os resultados por segmento, assim como os ativos e os passivos, consideram os itens 
diretamente atribuíveis ao segmento, assim como aqueles que possam ser alocados em bases razoáveis A 
Companhia detém ativos substancialmente relacionados ao segmento de geração de energia. As usinas 
solares de Coremas I, Coremas II e Coremas III estão em operação e são reconhecidas por meio do resultado 
financeiro do FIP Rio Alto. Além das cotas do FIP Rio Alto, a Companhia também controla as usinas solares 
de Coremas IV, Coremas V, Coremas VI, Coremas VII, e Coremas VIII, bem como o Complexo de Santa Luzia 
em fase de construção e desenvolvimento. Desta forma, a Companhia concluiu que, no momento, possui 
apenas o segmento de geração de energia como passível de reporte. 3.13. Demonstração do Valor Adicio-
nado (“DVA”): Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua 
distribuição durante determinado período. A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é 
requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as 
companhias abertas. As normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”) não requerem a apresentação 
dessa demonstração. Como consequência pelas “IFRS”, essa demonstração está apresentada como informa-
ção suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 3.14. 
Demonstração dos Fluxos de Caixa (“DFC”): As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo 
método indireto e estão apresentadas de acordo com a Deliberação CVM n° 641, de 7 de outubro de 2010, 
que aprovou o pronunciamento contábil CPC 03 (R2)-Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. 
3.15. Resultado por ação: A Companhia efetua os cálculos do lucro ou prejuízo por ações utilizando o 
número médio ponderado de ações ordinárias totais em circulação, durante o período correspondente ao 
resultado conforme pronunciamento técnico CPC 41 (IAS 33). O lucro básico por ação é calculado pela divisão 
do lucro/prejuízo líquido do período pela média ponderada da quantidade de ações ordinárias totais em poder 
dos acionistas. O cálculo do lucro/prejuízo diluído é afetado por instrumentos conversíveis em ações, con-
forme nota explicativa 17.3. 4 Normas e interpretações novas e revisadas: 4.1. Normas e interpretações 
novas e revisadas: a) Revisadas e vigentes: • CPC 06 (R2) - Arrendamentos, relacionado ao Impacto da 
adoção inicial da das alterações da Reforma da Taxa de Juros de Referência - Fase 2 • CPC 20 (R1) (IAS 23) 
- Custos de empréstimos Deliberação CVM nº 859, aprovando a revisão do pronunciamento técnico: • CPC 06 
(R2)-Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento 
Deliberação CVM nº 854, aprovando as revisões dos pronunciamentos técnicos: • CPC 26 (R1) (IAS 1) e (CPC 
23) (IAS 8)-Apresentação das Demonstrações Contábeis (definição de omissão material) • CPC 38 (IAS 
39)-Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração • CPC 40 (R1) (IFRS 7)-Instrumentos Finan-
ceiros: Evidenciação • CPC 48 (IFRS 9)-Instrumentos Financeiros A Administração da Companhia avaliou os 
pronunciamentos acima, e não foram identificados impactos relevantes nas Informações Anuais individuais e 
consolidadas. 4 Normas e interpretações novas e revisadas: 4.2. Normas e interpretações novas e 
revisadas: b) Revisadas e não vigentes: • CPC 11 (IFRS 17)-Contratos de Seguros • CPC 26 (IAS 1)-Apre-
sentação das Demonstrações Contábeis (classificação de passivos como circulante ou não circulante) • CPC 
06 Arrendamentos • CPC 15 Combinação de Negócios • CPC 18 Investimento em Coligada, em Controlada 
e em Empreendimento Controlado em Conjunto • CPC 23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
Retificação de Errov • CPC 25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes • CPC 27 Ativo Imo-
bilizado • CPC 32 Tributos sobre o Lucro • CPC 36 Demonstrações Consolidadas • CPC 43 Adoção Inicial dos 
Pronunciamentos Técnicos CPCs 15 a 41 • CPC 48 Instrumentos Financeiros • CPC 50 - Contratos de Seguro
5 Caixa e equivalentes de caixa:                   Controladora                    Consolidado
                 % CDI 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e bancos - 
Equivalentes de caixa
 Conta Corrente  19.152 - 20 -
CDB 100% CDB DI 191.814 - 193.041 2
Fundos de investimento de curto prazo 100% CDB DI 172 5.454 289 21.153
     211.138 5.454 193.350 21.155
As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), com ren-
tabilidade média de 101% da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), designado ao valor 
justo contra o resultado, com prazos de vencimento variáveis, porém resgatáveis a qualquer momento com 
o emissor, sem perda significativa de valor. A análise da Administração da Companhia quanto à exposição 
desses ativos a riscos de taxas de juros, dentre outros, é divulgada na nota explicativa 21 (c). 6 Caixa restrito: 
As aplicações financeiras classificadas como caixa restrito no montante de R$64.515 (R$10.020 em 31 de 
dezembro de 2020) estão representadas substancialmente por cartas de crédito referentes aos processos de 
importações de máquinas e equipamentos das obras em andamento, de Coremas IV e V, e por aplicações em 
fundos de investimentos financeiros, vinculados ao financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB). 
Todos os recursos, tanto próprios quanto provenientes dos financiamentos, transitam pelas contas do BNB e 
é necessário que o banco aprove os pagamentos, em acordo com o cronograma das obras em andamento (e 
financiadas). Os contratos não estabelecem limites mínimos de saldo a ser mantido nas contas de uso restrito. 
7 Aplicações financeiras: A Rio Alto Energia Empreendimentos e Participações possui investimento em 
cotas do FIP Rio Alto, um fundo de investimentos em participações fechado e com patrimônio representado 
por uma classe única de cotas, conforme regulamentado pelo Instrução CVM 578. O único ativo na carteira do 
FIP Rio Alto é o investimento em cotas do Fundo de Investimento em Participações Coremas (“FIP Coremas”). 
O FIP Coremas possui em sua carteira os investimentos na integralidade das participações societárias em 
Coremas I, Coremas II e Coremas III - as três usinas solares fotovoltaicas desenvolvidas em conjunto com a 
Nordic Power Partners. Em 2018, o acordo de cooperação passou por uma reestruturação societária, com a 
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 … continuação                                                                                                   Demonstrações Financeiras consolidadas e individuais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em milhares de reais-R$, exceto quando indicado de outra forma)
subscrição das usinas solares ao FIP Coremas. Em 31 de dezembro de 2021, o FIP Rio Alto detinha 14,39% 
das cotas emitidas pelo FIP Coremas. Os ativos de ambos os FIPs, são reconhecidos a valor justo (nota 21), 
sendo os ganhos e perdas reconhecidos por meio do resultado. A valoração deste ativo pelo preço unitário 
das cotas do FIP é realizada anualmente, seguindo-se uma metodologia de fluxo de caixa descontado. Men-
salmente as cotas são atualizadas de acordo com as subscrições e integralização de novas cotas, bem como 
por parte do resultado positivo dos ativos, sendo que em 31 de dezembro de 2021 a perda financeira líquida 
no resultado foi de R$6.530 conforme quadro abaixo:
                        Consolidado
    31/12/2021 31/12/2020
 Saldo inicial 46.948 23.473
 Subscrição de cotas - 1.963
  (+) ganhos valoração cotas 901 21.512
(-) perdas valoração cotas (7.431) -
Saldo final 40.418 46.948
As quotas do FIP Rio Alto foram dadas em garantia na primeira e segunda emissões de debêntures pelas 
controladas Coremas Holding e Coremas Holding II, firmadas em uma cessão com direito suspensivo após 
a entrada em operação das usinas de Coremas IV, Coremas V, Coremas VI, Coremas VII e Coremas VIII. A 
garantidora é a Rio Alto Energia, Empreendimentos e Participações.
8 Transações com partes relacionadas: 
Partes relacionadas. 31/12/2021           Controladora          Controladora
    Natureza               31/12/2021           31/12/2020
Partes relacionadas da operação     Ativo Passivo Ativo Passivo
Rio Alto Infraestrutura Empréstimo - 69 - 60
Coremas IV Empréstimo 22.313 549 - -
Coremas V Empréstimo 50.211 - - -
Coremas VI Empréstimo 26.870 855 - -
Coremas VII Empréstimo 36.622 195 - -
Coremas VIII Empréstimo 35.087 - - -
Rio Alto Serviços Empréstimo - 60 - -
Coremas Holding Empréstimo 6 - - -
Rio Alto STL I Geração de Energia Empréstimo 100 - - -
Rio Alto UFV STL III Empréstimo 95 - - -
Rio Alto UFV STL V Empréstimo 110 - - -
Rio Alto UFV STL VI Empréstimo 127 - - -
Rio Alto STL VII Empréstimo 95 - - -
Rio Alto UFV STL Empréstimo 89 - - -
Rio Alto UFV STL IX Empréstimo 23 - - -
Rio Alto UFV STL X Empréstimo 3 - - -
Rio Alto UFV STL XI Empréstimo 3 - - -
Rio Alto UFV STL XII Empréstimo 3 - - -
Rio Alto UFV STL XIII Empréstimo 3 - - -
Rio Alto UFV STL XIV Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XIX Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XV Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XVI Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XVII Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XVIII Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XX Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XXI Empréstimo 1 - - -
Rio Alto STL XXII Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XXIII Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XXIV Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XXV Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XXVI Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XXVII Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL XXVIII Empréstimo 3 - - -
Rio Alto Energias Renováveis Empréstimo 3 - - -
Rio Alto STL IV Empréstimo 69 - - -
Rio Altlo UFV STL VIII Empréstimo 27 - - -
     171.902 1.728 - 60
Partes relacionadas.                           Consolidado                         Consolidado
    Natureza                               31/12/2021                             31/12/2020
Partes relacionadas da operação   Ativo Passivo Resultado  Ativo Passivo Resultado
Sócios (a) Empréstimo 3.391 - - 3.392 - -
Rio Alto Infraestrutura Empréstimo 18 117 - 22 7.829 -
Coremas I Empréstimo 25 300 - 25 300 -
Coremas II Empréstimo 86 - - 86 - -
Coremas III Empréstimo 146 - - 146 - -
Rio Alto Comercializadora Empréstimo 112 100 - - 500 -
Outros créditos Empréstimo - - - 8 5 -
Nordic Power Partners Empréstimo - 49.221 - 3 48.218 322
Rio Alto Infraestrutura Contas a receber 1.108 217 960 43 - -
     4.886 49.955 960 3.725 56.852 322
(a) A Rio Alto Energia, Empreendimentos e Participações Ltda. Possui montantes a receber dos sócios Sr. 
Edmond Chaker Farhat Junior e Sr. Rafael Sanchez Brandão. Não há juros remuneratórios nestes contratos 
de mútuos, sendo que o mutuário poderá, a qualquer tempo durante a vigência dos contratos, realizar o 
pagamentos antecipado, total ou parcial, das quantias devidas, sem qualquer acréscimo ou ônus adicional. A 
Rio Alto Infraestrutura e Construção S.A. (“Rio Alto Infraestrutura”), entidade sob controle comum do Grupo 
Rio Alto, não é consolidada nestas demonstrações financeiras, uma vez que tal entidade não é controlada 
pela Rio Alto Energias Renováveis e por nenhuma de suas investidas. A Rio Alto Energia, Empreendimentos 
e Participações Ltda. (“Rio Alto Energia, Empreendimentos”) é garantidora das debêntures emitidas pela Rio 
Alto Infraestrutura e Construção S.A. em 16 de janeiro de 2017. A Rio Alto Energia, Empreendimentos e 
Participações Ltda. mantém saldo em aberto com a Nordic Power Partner, entidade que também participa no 
FIP Coremas, sendo o controle das SPEs Coremas I, II e III compartilhado. Adicionalmente, sobre estes mon-
tantes incidem 3% a.a. e a variação cambial do principal (Euros). Os títulos não possuem data de vencimento 
definida. Em 10 de junho de 2020, o Grupo Rio Alto entrou em litígio com Nordic Power Partners em relação 
a execução das notas promissórias emitidas sob o contrato de empréstimo entre as partes. A movimentação 
deste saldo a pagar é demonstrada a seguir:
 Consolidado
Saldo inicial-data de constituição 47.896
(+) juros e variação cambial 322
Saldo em 31/12/2020 48.218
(+) juros e variação cambial 1.003
Saldo em 31/12/2021 49.221
As transações de partes relacionadas entre as entidades do Grupo, estão sujeitas a incidência do Imposto 
sobre Operações Financeiras (IOF) - (conforme nota explicativa 13). Remuneração do pessoal-chave da 
Administração: O pessoal-chave da administração inclui os conselheiros e diretores e membros do Comitê 
Executivo. A remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da administração, por serviços de empregados, 
está apresentada a seguir:
                        Controladora
    31/12/2021 31/12/2020
Pró-labore e encargos sociais 5.431 -
A política de remuneração da Companhia, o que inclui o pessoal-chave da administração, não inclui benefícios 
pós-emprego relevantes, outros benefícios de longo prazo, benefícios de rescisão de contrato de trabalho ou 
remuneração baseada em ações
9 Imobilizado:                                            Controladora
    Taxa de Saldos em   Saldo em
    Depreciação 31/12/2020 Adição Depreciação 31/12/2021
Móveis e benfeitorias 10% - 436 - 436
Adiantamentos a fornecedores 10% - 349 - 349
     - 785 - 785
                                                                      Consolidado
    Taxa de Saldos em   Saldo em
    Depreciação 31/12/2020 Adição Depreciação 31/12/2021
Terrenos (a)  615 - - 615
Obras em andamento (b)
Projeto Coremas
Coremas IV  15.770 33.713 - 49.483
Coremas V  10.355 41.768 - 52.123
Coremas VI  19.982 36.317 - 56.299
Coremas VII  11.708 71.605 - 83.313
Coremas VIII  7.000 48.925 - 55.925
Projeto Santa Luzia (c)
Santa Luzia I  - 110 - 110

Santa Luzia II  - 958 - 958
Santa Luzia III  - 950 - 950
Santa Luzia IV  - 825 - 825
Santa Luzia V  - 1.022 - 1.022
Santa Luzia VI  - 75 - 75
Santa Luzia VII  - 1.000 - 1.000
Santa Luzia IX  - 955 - 955
Adiantamentos a fornecedores  20.675 15.264 - 35.939
Importações em andamento (d)  - 40.702 - 40.702
Capitalização juros (e)  - 74.127 - 74.127
Móveis 10% - 48 (2) 46
Equipamentos de informática 10% - 52 (1) 51
Máquinas 10% - 5.700 (114) 5.586
     86.105 374.116 (117) 460.104
(a) Os terrenos estão registrados pelo seu custo histórico de aquisição. Os terrenos referem-se a Fazenda 
Sitio Escurinho e Fazenda Rio Alto III onde estão localizadas as usinas fotovoltaicas Coremas I, II e III. (b) O 
Grupo Rio Alto iniciou em 2019 as obras das usinas solares fotovoltaicas de Coremas IV, V e Coremas VI, 
e em 2020 Coremas VII e Coremas VIII. As usinas estão localizadas em terras arrendadas, as quais estão 
detalhadas na nota 10. As obras estão em andamento e com expectativa de conclusão no segundo semestre 
de 2022. Referem-se aos valores pagos em adiantamento para os fornecedores responsáveis pelas obras das 
usinas solares fotovoltaicas. Os contratos foram firmados sob a modalidade de engenharia, gestão de com-
pras e construção (EPC-Engineering, Procurement and Construction). (c) O Projeto Santa Luzia refere-se ao 
projeto de desenvolvimento de usinas solares fotovoltaicas no munícipio de Santa Luzia. O projeto será reali-
zado em quatro etapas, cada uma com 7 usinas solares. Em 2021 foi iniciado a primeira fase, com os gastos 
iniciais na construção das 7 usinas solares de Santa Luzia. (d) Em 31 de dezembro de 2021, a importação dos 
módulos e inversores da usina solar fotovoltaica de Coremas V estavam em andamento. Os equipamentos 
foram entregues pelo fornecedor nos portos na China e estavam em trânsito marítimo no enceramento do 
exercício. As operações foram reconhecidas com base no câmbio do fechamento contratado junto aos bancos. 
(e) Companhia e suas controladas capitalizam, os juros incorridos sobre as debêntures e custo de transação 
ao custo do imobilizado em andamento, considerando os seguintes critérios para capitalização: a) os juros são 
capitalizados durante a fase de construção do ativo imobilizado até a data em que o ativo subjacente esteja 
disponível para utilização; b) a totalidade dos juros incorr idos das debêntures, as quais são destinadas aos ati-
vos qualificáveis dos projeto da companhia, são capitalizados líquidos dos rendimentos oriundos da aplicação 
dos mesmos; c) os juros totais capitalizados não excedem o valor total das despesas mensais de juros; e d) os 
juros serão amortizados considerando os mesmos critérios e vida útil determinados para o ativo imobilizado 
aos quais foram incorporados; e) os juros são capitalizados seguindo o proporcionalidade da aplicação dos 
recursos do principal da dívida em cada obra. O montante total de juros capitalizados no exercício foi de R$ 
74.127. As captações estão restritas para utilização nos ativos qualificáveis do Projeto Rio Alto.
                               Consolidado
    Saldo inicial-Constituição-Ago/20 Adições Saldos em 31/12/2020
Terrenos 615 - 615
Obras em andamento (b)
Projeto Coremas
Coremas IV 2.076 13.694 15.770
Coremas V 2.000 8.355 10.355
Coremas VI 2.000 17.982 19.982
Coremas VII - 11.708 11.708
Coremas VIII - 7.000 7.000
Adiantamentos a fornecedores 124 20.551 20.675
    6.815 79.290 86.105
Do total com gastos para construção das usinas solares fotovoltaicas, o montante de R$71.593 em 31 de 
dezembro de 2021 (R$55.560 em 31 de dezembro de 2020), é oriundo de transações com entidades que 
fazem parte do Grupo Rio Alto, mas não são consolidadas nessas Informações Anuais, por não serem con-
troladas pela Companhia. Os projetos de Santa Luzia ainda não possuem obras em andamentos. O Grupo 
vem incorrendo em despesas iniciais referente a estudos e projetos, reconhecidas diretamente no resultado. 
10 Ativo de direito de uso e arrendamento mercantil a pagar: Para que os contratos fossem reconhecidos 
conforme a segunda revisão do CPC 06 (R2) Arrendamentos, a Administração determinou que os contratos 
devem atender aos seguintes critérios: (i) materialidade, sendo que os contratos devem possuir fluxo de paga-
mentos com valores relevantes; e, (ii) longo prazo, uma vez que os contratos devem ter prazo superior a 1 ano, 
após o encerramento das demonstrações financeiras. O valor presente foi determinado com uma taxa de juros 
incremental, avaliada pela Administração da Companhia, com base na taxa de referência Dixpre, divulgada 
B3, com o spread médio de captação que a Companhia tem disponível até o encerramento das Informações 
Anuais, acrescido da taxa média de inflação esperada (divulgada pelo IPEA). Assim, chegou-se a taxa média 
de 16.06%. O saldo do direito de uso é amortizado lineamento pela vigência do contrato (35 anos), conforme 
detalhamento a seguir: Ativo de direito de uso - Arrendamento: 
                                          Consolidado
    Saldo em Novas  Saldo em
     31/12/2020 Contratações Depreciações 31/12/2021
Fazendas Coremas
Arrendamento de direito de uso de terras 228 - - 228
(-) Depreciação (6) - (4) (10)
    222 - (4) 218
Fazendas Santa Luzia
Arrendamento de direito de uso de terras - 1.451 - 1.451
(-) Depreciação - (40) (40)
    - 1.451 (40) 1.411
    222 1.451 (44) 1.629
O arrendamento mercantil a pagar é amortizado conforme os pagamentos periódicos e sua despesa com 
juros é reconhecida de acordo com a amortização da dívida, conforme detalhes a seguir: Arrendamento 
mercantil a pagar: 
    Valor Data  Data Forma   Consolidado
Contrato contratual           início           Taxa             final de pagto. 31/12/2021 31/12/2020
Arrendamentos
 Coremas (a)
Fazenda Rio Tinto 23 24.07.2017 17,39% aa 24.07.2057 principal 180 151
Arrendamento
 Santa Luzia (b)
Fazenda Rancho do Tapuió 13 01.09.2020 16,06% aa 01.09.2055 principal 85 93
Fazenda Canadá 22 24.02.2021 18,90% aa 04.02.2056 principal 957 -
Sítio Flamengo 5 01.12.2020 16,06% aa 01.12.2055 principal 418 -
Sítio Salgadinho 1 15.02.2021 18,90% aa 15.02.2056 principal 212 -
Total de arrendamento
 mercantil      1.852 244
Circulante      33 40
Não circulante      1.819 204
(a Fazenda Rio Tinto: Trata-se de terrenos em Coremas/PB, onde os projetos de Coremas IV, Coremas V, 
Coremas VI e Coremas VII estão sendo desenvolvidos. Em 2020, foi firmado uma cessão das terras arren-
dadas para as próprias investidas. (b O terreno em Santa Luzia/PB, é a localidade onde serão desenvolvidos 
os projetos futuros das usinas solares fotovoltaicas de Santa Luzia I a IX. Conforme requerido nos ofícios 
circulares CVM nº 02/2019 e nº 01/2020, emitidos em 18 de dezembro de 2019 e 5 de fevereiro de 2020, 
respectivamente, a Companhia está evidenciando a diferença do reconhecimento entre o CPC 06 (R2) e o 
Ofício CVM, com o impacto da inflação projetada no fluxo de pagamentos dos contratos:
Ano Conforme CPC 06 (R2) Conforme Ofício Circular CVM 02/19 Diferença
2022 15.707 9.153 -42%
2023 18.024 10.275 -43%
2024 20.768 11.641 -44%
2025 24.020 13.286 -45%
2026 27.781 15.193 -45%
2027 28.007 14.472 -48%
2028 27.967 13.614 -51%
2029 27.920 12.807 -54%
2030 27.864 12.047 -57%
2031 27.798 11.332 -59%
2032 27.720 10.657 -62%
11 Investimentos: a) Entidades controladas e consolidadas pela Rio Alto Energias Renováveis S.A.: Em 
2021, as empresas Rio Alto STL Holding I Ltda. (“Santa Luzia Holding I”), Rio Alto STL Holding II Ltda. (“Santa 
Luzia Holding II”), Rio Alto STL Holding III Ltda. (“Santa Luzia Holding III) e Rio Alto STL Holding IV Ltda 
(“Santa Luzia Holding IV”), foram constituídas como subholdings dos projetos de Santa Luzia I a XXVIII. 
Em setembro de 2021, ocorreram aumento de capital (e integralização) do Capital Social das empresas Rio 
Alto Energia, Empreendimentos e Participações Ltda, Rio Alto Serviços e Construções, Coremas Holding, 
Coremas Holding II, Rio Alto STL Holding II, Rio Alto UFV STL VI e Rio Alto UFV STL VIII. Os recursos foram 
aportados para manutenção das atividades operacionais das empresas do grupo, não ocorreram alterações 
no quadro societário, apenas subscrição e integralização de capital social. Abaixo estão apresentados os 
saldos patrimoniais das investidas controladas diretamente pela Rio Alto Energias Renováveis:

    Rio Alto Energias Rio Alto Coremas Coremas Rio Alto RA STL STL STL STL Eliminações Saldos
31/12/2021           Renováveis Energia (a) Holding (b) Holding II (c) Serviços (d) Comerc. (d) Holding I (e) Holding II (f) Holding III (g) Holding IV (h)                   (i) Consol. (e)
Ativo 551.432 45.308 259.580 175.912 1.657 1.000 53.532 75 - - (335.671) 768.323
Passivo 587.510 52.941 226.021 164.036 968 34 7.612 301 21 22 (250.564) 804.401
Patrimônio líquido (36.078) (7.633) 33.558 11.875 689 965 45.921 (226) (21) (22) (85.107) (36.078)
Receitas - - - - 2.554 - - - - - - 2.554
Despesas (47.915) 620 (7.792) (7.435) (11.006) (2) (2.110) (223) (21) (21) 58.261 (43.140)
Eq. Patrimonial (32.765) - - - - - - - - - 58.261 -
Result. Financeiro 6.162 (7.729) (13.120) (11.082) (17) (1) 1.068 (3) - - - 774
IRPJ/CSLL (1.455) (643) (552) (341) (262) - (143) - - - - (3.395)
Prejuízo líquido (43.207) (7.752) (21.463) (18.857) (8.732) (3) (1.185) (226) (22) (23) 58.261 (43.209)
(a) Empresas consolidadas na Rio Alto Energia: Lagoa Tapada II e Lagoa Tapada III, estão constituídas, porém, sem capital social integralizado ou qualquer outra movimentação financeira. (b) Empresas Consolidadas na 
Coremas Holding: Coremas IV, Coremas V e Coremas VI. (c) Empresas Consolidadas na Coremas Holding II: Coremas VII e Coremas VIII. (d) Rio Alto Serviços e a RA Comercializadora são empresas sem investimentos. 
(e) Empresas consolidadas na STL Holding I: Santa Luzia I, Santa Luzia II, Santa Luzia III, Santa Luzia IV, Santa Luzia V, Santa Luzia VI e Santa Luzia VII. (f) Empresas consolidadas na STL Holding II: Santa Luzia VIII, 
Santa Luzia IX, Santa Luzia X, Santa Luzia XI, Santa Luzia XII, Santa Luzia XIII e Santa Luzia XIV. (g) Empresas consolidadas na STL Holding III: Santa Luzia XV, Santa Luzia XVI, Santa Luzia XVII, Santa Luzia XVIII, Santa 
Luzia XIX, Santa Luzia XXI e Santa Luzia XXI. (h) Empresas consolidadas na STL Holding IV: Santa Luzia XXII, Santa Luzia XXIII, Santa Luzia XXIV, Santa Luzia XXV, Santa Luzia XXVI, Santa Luzia XXVII e Santa Luzia 
XXVIII. (i) Eliminações relativas ao procedimento de consolidação dos investimentos, patrimônio líquido das investidas, e resultado de equivalência patrimonial.
    Rio Alto Energias Rio Alto Coremas Coremas Rio Alto RA  Saldos
31/12/2020           Renováveis Energia  Holding Holding II Serviços Comerc. Eliminações Consolidados
Ativo 13.046 50.304 66.589 44.903 43 1.000 (7.592) 168.293
Passivo 13.916 62.312 66.107 38.748 53 34 (12.007) 169.163
Patrimônio líquido (870) (12.005) 480 6.156 (10) 965 4.414 (870)
Receitas - - - - 183 - - 183
Despesas (2.365) (318) (899) (301) (452) (36) - (4.374)
Equivalência Patrimonial (1.370) - - - - - 1.370 -
Resultado Financeiro - 1.645 (932) (241) - - - 472
IRPJ/CSLL - - - - (16) - - (16)
Lucro/Prejuízo líquido (3.735) 1.328 (1.831) (542) (285) (36) - (3.735)
b) Investimento, passivo a descoberto e equivalência patrimonial: A seguir as movimentações das investidas controladas diretamente pela Rio Alto Energias Renováveis:

     Saldo em Aumento Eq. Cap. Juros Saldo em
Investida   Part. 31/12/2020     Capital Patrimonial CPC 20 (d) 31/12/2021
Rio Alto Energia 100% (12.007) 12.121 (7.747) - (7.633)
Provisão para perda
 em investimentos  (12.007) 12.121 (7.747) - (7.633)
Coremas Holding (b) 100% 481 54.647 (21.463) 43.988 77.653
Coremas Holding II (b) 100% 6.155 24.578 (18.857) 29.757 41.633
Rio Alto Serviços e Const. 100% 693 9.330 (8.732) 382 970
R.A. Comercializadora 100% 263 3 (3) - 966
Santa Luzia Holding I (c) 100% - 47.104 (1.190) - 45.914
Santa Luzia Holding II (c) 100% - - (225) - (225)
Santa Luzia Holding III (c) 100% - - (21) - (21)
Santa Luzia Holding IV (c) 100% - - (23) - (23)
Total Investimento +
 Equivalência Patrimonial  7.592 135.662 (50.514) 74.127 166.867
(a) Nas datas bases de 31/12/2021 e 31.12.2020 a investida Rio Alto Energia Empreendimentos e Parti-
cipações apresentava passivo a descoberto, desta forma, foi reconhecida provisão no Passivo não circu-
lante. A Rio Alto Energia Empreendimentos apresentava prejuízo acumulado devido aos gastos incorridos no 
desenvolvimento de projetos passados, considerando essa ser a entidade mais antiga do Grupo Rio Alto. O 
resultado negativo de equivalência patrimonial refere-se principalmente a atualização da dívida com a Nordic 
Power Partners, sendo este empréstimo realizado para desenvolvimento das usinas de Coremas I, Coremas 
II e Coremas III (nota 8). (b) Em 31 de dezembro de 2021 as entidades investidas apresentam resultado nega-
tivo, uma vez que os ativos operacionais ainda não estão concluídos. A Coremas Holding é uma subholding 
sendo controladora das usinas em desenvolvimento Coremas IV, Coremas V e Coremas VI e a Coremas 
Holding II é uma subholding controladora das usinas Coremas VII e Coremas VIII. c) As entidades Santa Luzia 
Holding I, Santa Luzia Holding II, Santa Luzia Holding III e Santa Luzia Holding IV são subholdings, controla-
doras das usinas Santa Luzia I a Santa Luzia XXI. Estas entidades foram constituídas no primeiro trimestre de 
2021 e até o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 ainda não possuíam capital integralizado, sendo as 
movimentações. Os projetos de Santa Luzia ainda estão em desenvolvimento, sem financiamentos ou venda 
de energia futura negociada, porém, já possuem despesas referentes aos estudos iniciais para desenvolvi-
mento dos projetos. d) Os montantes apresentados nessa coluna representam a capitalização dos juros das 

debentures emitidas pelas investidas Coremas Holding e Holding II nas obras em andamento, reconhecidas 
então na controladora Rio Alto Energias Renováveis por meio de equivalência patrimonial (Conforme CPC 
20). Segue abaixo a movimentação dos saldos de equivalência patrimonial:
Resultado de equivalência patrimonial (58.261)
Capitalização de juros 25.496
Result. equivalência patrimonial líq. (32.765)
a) Os juros das debêntures foram reconhecidos nas investidas foi capitalizado como imobilizado, e equivalên-
cia patrimonial na controladora. 12 Fornecedores: Os fornecedores da Companhia referem-se aos gastos 
incorridos nas obras em andamento das usinas fotovoltaicas de Coremas IV, Coremas V, Coremas VI, Core-
mas VII e Coremas VIII e os custos iniciais dos projetos de Santa Luzia I a X, bem como demais despesas 
administrativas de serviços tomados no decorrer das operações.
13 Obrigações tributárias:                   Controladora                    Consolidado
    31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
IRRF 2 2 13 9
PCC retido 126 6 166 23
INSS retido 4 - 303 218
ISS retido - - 421 -
PIS - - - 1
COFINS - - 6 6
ISS - - 9 10
IOF 478 - 5.795 851
IRPJ 38 - 497 10
CSLL 90 - 284 5
    738 8 7.494 1.133
(a) IOF provisionado sobre as operações de mútuos entre as partes relacionadas do Grupo Rio Alto (nota 8).
14 Empréstimos:  Consolidado Consolidado
       31/12/2021    31/12/2020
Empréstimos com terceiros - 2.304
Total de curto prazo - 2.304
Empréstimos com terceiros. - 768
Total de longo prazo - 768

Total de empréstimos - 3.072
(a) Em julho de 2021, o referido empréstimo foi quitado. 
A movimentação dos empréstimos é como segue:
Saldo em 31/12/2020 3.072
(-) Pagamento (2.864)
(-) Descontos (208)
Saldo em 31/12/2021 -
15 Debêntures: Em 18 de dezembro de 2019 a entidade Coremas Holding S.A. emitiu debêntures com a 
finalidade de financiar o desenvolvimento dos projetos de Coremas IV, Coremas V e Coremas VI. Tais debên-
tures foram emitidas em série única e no montante total de R$60.000, recebido em três parcelas - a primeira 
parcela de R$20.000 em 30 de dezembro de 2019, a segunda parcela de R$20.000 em 16 de janeiro de 2020, 
e a última parcela de R$20.247 em 7 de fevereiro de 2020. A amortização é devida em parcela única integral, 
a vencer em 18 de junho de 2024. A remuneração é de 100% da variação acumulada da Taxa DI, divulgada 
pela B3, (DIpr), acrescida de 7% a.a. Em 29 de outubro de 2020 a entidade Coremas Holding II S.A. emitiu 
debêntures com a finalidade de financiar o desenvolvimento dos projetos de Coremas VII e Coremas VIII. Tais 
debêntures foram emitidas em série única e no montante total de R$38.000, recebido em duas parcelas - a 
primeira parcela de R$19.000 em 20 de novembro de 2020, e a última parcela de R$19.124 recebida em 17 
de dezembro de 2020. A amortização é devida em parcela única integral a vencer em 20 de abril de 2025. A 
remuneração é de 100% da variação acumulada da Taxa DI, divulgada pela B3, (Dixpre), acrescida de 7% a.a. 
Em 14 de maio de 2021 as entidades Coremas Holding S.A e Coremas Holding II S.A. realizaram a segunda 
emissão de debêntures nos montantes de R$42.000 e R$28.194, respectivamente. Esta emissão teve como 
objetivo financiar o cumprimento de obrigações referentes a obras em andamento, de forma a mitigar riscos 
de eventuais atrasos no cronograma das obras. Esta emissão possui prazo de vencimento em novembro de 
2022, em parcela única e integral. A remuneração é de 100% da variação acumulada do IPCA, divulgada pelo 
IBGE, acrescida de 8,3% a.a. Em agosto de 2021, a Rio Alto Energias Renováveis S.A. realizou a sua primeira 
emissão de debêntures conversíveis, no montante de R$550.000, com prazo de vencimento de três anos e 
remuneração de IPCA + 7% a.a. O Banco Credit Suisse, coordenador líder da operação, e o agente fiduciário, 
Vortx DVTM Ltda., receberam comissão de 5% cada, proporcional ao total da operação. Os recursos captados 
são destinados ao programa de investimento com propósito de expandir a base de ativos do Grupo Rio Alto, 
a partir do desenvolvimento das usinas fotovoltaicas de Santa Luzia (nota 1.1) Em agosto de 2021, com parte 
dos recursos captados na primeira emissão de debêntures conversíveis, as empresas Coremas Holding e 
Coremas Holding II amortizaram 51% das debêntures da sua primeira emissão, totalizando o pagamento de 
R$56.358. A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. é o agente fiduciário das operações des-
critas acima. As debêntures emitidas pelas Coremas Holding I e II são simples e não conversíveis, enquanto 
as debêntures emitidas pela Rio Alto Energias Renováveis S.A. são conversíveis em ações ordinárias. A 
seguir as informações relativas às emissões das debêntures:
     Data de Taxa de
                                       Empresa Assinatura                    Juros Término
Debêntures-1ª emissão Coremas Holding 18.12.2019 Dixpre + 7% aa 2024
Debêntures-1ª emissão Coremas Holding 18.12.2019 Dixpre + 7% aa 2024
Debêntures-2ª emissão Coremas Holding II 29.10.2020 Dixpre + 7% aa 2025
Debêntures-2ª emissão Coremas Holding II 29.10.2020 Dixpre + 7% aa 2025
     Data de Taxa de
                                       Empresa Assinatura                    Juros Término
Debêntures-2ª emissão Coremas Holding 14.05.2021 IPCA + 8,3% aa 2022
Debêntures-2ª emissão Coremas Holding II 14.05.2021 IPCA + 8,3% aa 2022
     Data de Taxa de
                                       Empresa Assinatura                    Juros Término
Debêntures-1ª série Rio Alto Energias Renováveis 14.07.2021 IPCA + 7% aa 2024
Debêntures-2ª série (tail) Rio Alto Energias Renováveis 14.07.2021 IPCA + 7% aa 2027
As debêntures foram emitidas com base na Instrução CVM 476/09, e houve dispensa de registro de distri-
buição na CVM. Em relação aos covenants não financeiros, a Administração destaca as principais cláusulas 
existentes, exclusivamente relacionadas a emissoras (Rio Alto Energias Renováveis, Coremas Holding e 
Coremas Holding II) e suas controladas (Coremas IV, Coremas V, Coremas VI, Coremas VII e Coremas VIII), 
a seguir: • Dissolução, a liquidação ou a extinção de qualquer controlador; • Ocorrência de protesto de títulos 
contra a Emissora e/ou qualquer de suas controladas; • Decretação do vencimento antecipado de quaisquer 
obrigações; • Aplicação, pela Emissora, dos recursos oriundos das Debêntures em destinação diversa das 
obras em andamento das usinas solares fotovoltaicas; • Realização de redução de capital social; • Fusão, 
cisão, incorporação, incorporação de ações, capitalização ou qualquer forma de reorganização societária 
envolvendo; e, • Não obtenção, não renovação, cancelamento, cassação, revogação, suspensão ou perda 
definitiva de licenças das obras. Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 inexiste evento de 
vencimento antecipado da dívida relacionado a cláusulas restritivas (“covenants não financeiros”). A movimen-
tação das debêntures é como segue:
    Controladora Consolidado
Saldo Inicial-data de constituição - 63.136
Adição - 38.124
Juros e variações monetárias - 3.095
(-) Custo de emissão de debêntures - (259)
Saldos em 2020 - 104.096
Adição 550.000 620.191
Amortização - (64.246)
Juros e variações monetárias 48.630 74.127
(-) Custo de emissão de debêntures (22.513) (22.476)
Saldos em 31/12/2021 576.117 711.692
Curto prazo - 78.691
Longo prazo 576.117 633.001
As debêntures emitidas possuem como garantia a alienação fiduciária de 100% das ações da Rio Alto Ener-
gias Renováveis, Coremas Holding S.A e Coremas Holding II S.A. bem como a totalidade dos direitos creditó-
rios das emissoras. As cotas do FIP Rio Alto, pertencentes a Rio Alto Energia, Empreendimentos e Participa-
ções Ltda., também foram dadas como garantia, porém, com efeito suspensivo após a entrada em operação 
das usinas solares fotovoltaicas Coremas IV, Coremas V, Coremas VI, Coremas VII e Coremas VIII. 16 Provi-
são para demandas judiciais: As demandas judiciais são avaliadas periodicamente e classificadas segundo 
probabilidade de perda para a Companhia. Provisões são constituídas para todas as demandas judiciais para 
os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável 
possa ser feita. As demandas judiciais com probabilidade de perda provável são demonstradas a seguir:
                             Consolidado
    31/12/2021 31.12.2020
Execução de título extrajudicial - 1.363
Provisão para risco trabalhista 339 -
    339 1.363
Refere-se à ação contra a Rio Alto Comercializadora de Energia, entidade do Grupo Rio Alto não consolidada 
nestas Informações Anuais, ao qual a Rio Alto Energia, Empreendimentos e Participações é garantidora fidu-
ciária. Os montantes provisionados como contingências judiciais, sofreram atualização monetária pelo IPCA 
acumulado do período, até a data da reversão da provisão. Em setembro de 2021, foi revertido a provisão 
para contingências na empresa Rio Alto Energia, Empreendimentos e Participações Ltda. A empresa em 
questão foi fiadora de uma operação de compra de energia da Rio Alto Comercializadora de Energia (não 
consolidada), porém a dívida foi quitada em setembro de 2021. Também em setembro de 2021, foi iniciado 
um procedimento arbitral pelo fornecedor do contrato de EPC (engineering, procurement and construction) 
dos contratos firmados com Coremas IV, V, VI, VII e VIII - ver Nota 16. As partes ainda aguardam decisão do 
Tribunal Arbitral, já constituído, sobre questões preliminares. Em junho de 2022, não é possível estimar possi-
bilidades e perspectivas ao desfecho deste contencioso arbitral. O valor total da arbitragem é de R$276.000. 
i. Processos com probabilidade de perda classificada como possível: O Grupo Rio Alto possui uma ação com 
prognóstico de perda possível de acordo com a classificação de seus assessores jurídicos externos, movida 
pela Nordic Power Partners em relação a construção das usinas solares fotovoltaicas de Coremas I, II e III 
(nota 8). O Grupo Rio Alto possui quatro autuações do Conselho Regional de Engenharia nas investidas Core-
mas IV, Coremas V, Lagoa Tapada II e Lagoa Tapada III, no valor total aproximado de R$9, no qual os asses-
sores jurídicos da Companhia já apresentaram defesa administrativa. As investidas Coremas IV, Coremas VI 
e Coremas VII possuem um processo em andamento com seu fornecedor Elecnor do Brasil, é estimado um 
gasto com custas judiciais no montante de R$ 5.691. 17 Patrimônio líquido: 17.1. Capital social: Rio Alto 
Energias Renováveis: A composição do capital social autorizado e integralizado em 31 de dezembro de 2021 
e 31 de dezembro de 2020 está representada por ações ordinárias, como segue:
     31/12/2021
Sócios Quantidade ações Valor em R$ mil Percentual (%)
Rafael Sanchez Brandão 23.000 15.786 50,0%
Edmond Chaker Farhat Jr 23.000 15.786 50,0%
    46.000 31.571 100,0%
     31/12/2020
Sócios Quantidade ações Valor em R$ mil Percentual(%)
Rafael Sanchez Brandão 11.785,5 11.786 50,0%
Edmond Chaker Farhat Jr 11.785,5 11.786 50,0%
    23.571 23.571 100,0%
Integralização de capital: 
Em assembleia geral extraordinária, realizada em 1 de março de 2021, foi aprovado o aumento de capital 
social da Companhia no valor de R$8.000, bem como o agrupamento das ações constitutivas. Desta forma, 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o capital social da Companhia passou a ser de R$31.571, 
totalmente subscrito e integralizado, sendo dividido em 46.000 de ações ordinárias, todas nominativas, escri-
turais e sem valor nominal. 17.2. Prejuízo acumulado: Em 31 de dezembro de 2021, foi incorporado o pre-
juízo do exercício, no montante de R$ 43.209 (R$3.735 em 31 de dezembro de 2020), totalizando o prejuízo 
acumulado no valor de R$ 46.944 (R$3.735 em 31 de dezembro de 2020). 17.3. Acervo Líquido-Prejuízos 
incorporados: Em outubro de 2020, a Rio Alto Energias Renováveis S.A. incorporou como aumento de capi-
tal as investidas do grupo, Rio Alto Energia, Rio Alto Serviços e Construções, R.A. Comercializadora, Coremas 
Holding e Coremas Holding II. Desta forma, o capital social integralizado das investidas foi reconhecido como 
aumento de capital na Rio Alto Energias Renováveis (Controladora) e os prejuízos acumulados das investidas 
foram reconhecidos como acervo líquido de prejuízos incorporados, totalizando R$20.706 17.4. Resultado 
por ação: O lucro ou prejuízo básico por ação é calculado por meio do resultado da Companhia, com base 
na média ponderada das ações ordinárias e preferenciais (quando aplicável) em circulação no respectivo 
período. O lucro ou prejuízo diluído por ação é calculado por meio da referida média das ações em circulação, 
ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações. O quadro abaixo apresenta os dados de 
resultado e ações utilizados no cálculo do prejuízo básico e diluído por ação:
                     Controladora                    Consolidado
    31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo básico e diluído por ação
Prejuízo líquido-R$ mil (43.209) (3.735) (43.209) (3.735)
Média ponderada de ações
Ordinárias 46.000 23.571 46.000 23.571
Prejuízo básico por ação (0,93933) (0,15846) (0,93933) (0,15846)
Em 12 de janeiro de 2021 foi aprovado o desdobramento das ações constituídas do capital social da Compa-
nhia na proporção de 1,9523789 novas ações para cada 1 (um), sem modificação do capital social, de modo 
que o capital social passe a ser constituído por 46.000.000 (quarenta e seis milhões) de ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. Em 31 de dezembro de 2021, existem debêntures conversíveis (Nota 15), 
porém devido ao prejuízo do exercício, estes instrumentos diluidores não foram incluídos no cálculo do resul-
tado por ação, conforme diretrizes do CPC 41-resultado por Ação.
18 Despesas gerais e administrativas                  Controladora                    Consolidado
    31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Salários e encargos - - - -
Serviços tomados 4.579 2.365 9.753 3.315
Fretes e carretos - - 972 -
Locações - - 649 372
Viagens e estadias 10 - 1.003 -
Despesas administrativas 694 - 3.760 275
Seguros 39 - 670 -
Depreciação 2 - 195 1
Custo de emissão de debêntures 4.392 - 4.497 38
Provisões - - (1.023) -
Taxas 5 - 148 13
Fianças e comissões bancárias - - - -
Compra de mercadorias - - - 286
Outras - -  -  73
    9.721 2.365 20.624 4.373
19 Despesa com pessoal                  Controladora                    Consolidado
    31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Salários e encargos 783 - 7.478 -
Pró-labore 4.648 - 4.647 -
    5.431 - 12.125 -
A Rio Alto Energias Renováveis S.A., foi constituída em 24/08/2020, portanto não havia dados de despesas 
com pessoal no exercício de 2020.
20 Resultado financeiro                  Controladora                    Consolidado
    31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Descontos obtidos - - 229 104
Rendimentos de aplicações financeiras 7.856 - 8.436 -
Variações monetárias ativas (b) - - 714 1.774
Outras receitas financeiras - - 552 -
Resultado de instrumentos financeiros - - 6.123 527
Total de receitas financeiras 7.856 - 16.054 2.405
Juros sobre empréstimos-partes relacionadas (872) - (1.875) (322)
Fianças e comissões bancárias - - (8.656) -
Juros debêntures - - - (1.412)
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www.netjen.com.brSão Paulo, quinta-feira, 18 de agosto de 202210

Aos Acionistas e Administradores do Rio Alto Energias Renováveis S.A. São Paulo-SP Opinião: Exami-
namos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Rio Alto Energias Renováveis S.A. 
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resul-
tado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais: Em nossa opinião, as demonstrações finan-
ceiras individuais acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil. Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas: Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira consolidada da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o desempenho 
consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório finan-
ceiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos inde-
pendentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional: Chamamos a atenção para a 
nota explicativa 1.1 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, que indica que a Companhia 
apresenta patrimônio líquido negativo de R$36.079 mil em 31 de dezembro de 2021, incorreu em prejuízo 
de R$43.209 mil no exercício findo nessa data e apresenta prejuízo acumulado de R$46.944 mil. A Compa-
nhia possui projetos de construção de usinas solares em andamento, cuja geração futura de receita 
depende da obtenção de recursos para a finalização das obras, e a consequente efetiva entrada em opera-
ção dos projetos. Esses eventos ou condições, juntamente com outros assuntos descritos na referida nota, 
indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. 
Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um 
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na 
seção “Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional”, determinamos que os assuntos 
descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório. Para 
cada assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentá-
rios sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financei-
ras tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”, incluindo 
aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condu-
ção de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas 
nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados 
para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações 
financeiras da Companhia. Gastos com ativo imobilizado em andamento (usinas solares fotovoltaicas 
em construção): A Companhia, por meio de suas controladas, desenvolve projetos de geração de energia 
e construção de usinas solares fotovoltaicas. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possui projetos de 
construção de usinas solares fotovoltaicas. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, as adi-
ções ao ativo imobilizado totalizam R$374.116 mil, e o saldo do ativo imobilizado em construção totaliza 
R$460.104 mil. Destes gastos para construção das usinas solares fotovoltaicas, o montante de R$71.593 
mil é oriundo de transações com partes relacionadas da Rio Alto Energias Renováveis S.A. não consolida-
das nessas demonstrações financeiras. Adicionalmente, a Companhia capitalizou R$74.127 mil em encar-
gos financeiros oriundos de debêntures obtidas para financiar a construção desses parques eólicos. Esses 
valores estão detalhados na nota explicativa 9. Consideramos essa uma área de foco de auditoria, pois as 
atividades de construção das usinas solares fotovoltaicas vêm são realizadas por meio de contratos de 
construção com partes relacionadas, capitalização de juros das debentures obtidas, e adiantamento a for-
necedores e importações, sendo que tais transações envolvem valores significativos, e precisam atender à 
definição de um ativo imobilizado, bem como é requerido avaliar se há indícios de perda de valor recuperá-
vel e calcular o valor recuperável caso os indícios de perda estejam presentes. Como nossa auditoria 
tratou o assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) avaliação dos procedi-
mentos internos relativos a capitalização dos itens do ativo imobilizado, incluindo os custos das debêntures, 
verificando se estes custos estão relacionados ao ativo qualificável em construção; (ii) leitura e interpreta-
ção dos contratos firmados com os principais fornecedores terceiros ou partes relacionadas, a fim de iden-
tificar eventuais cláusulas que pudessem resultar em obrigações adicionais para a Companhia; (iii) análise 

da documentação regulatória que suporta a autorização para início das obras das usinas solares fotovoltai-
cas; (iv) seleção, em base amostral, dos documentos que suportam as aquisições e as medições de obras 
realizadas, bem como os respectivos pagamentos efetuados para os fornecedores; (v) com apoio de profis-
sionais especializados em avaliação de obras em construção, inspeção física técnica das obras e análise 
da documentação suporte efetuando os seguintes procedimentos: (a) análise do cumprimento do crono-
grama físico das obras em andamento, bem como a verificação da existência ou não de itens anormais ao 
cronograma físico atualizado da obra, com possíveis alterações de projeto, ou mudanças de fornecedores 
que possam gerar custos não capturados pelos controles internos da Companhia; (b) avaliação das varia-
ções entre o orçamento inicial e orçamento atualizado das obras em andamento, e as justificativas apresen-
tadas pela gestão da obra para os desvios; e (c) caso aplicável, verificação de indícios de suficiência dos 
custos a incorrer, para conclusão das etapas construtivas do empreendimento; (vi) verificação do Plano de 
Negócios da Companhia, analisando orçamentos e previsões financeiras, bem como as premissas deter-
minadas pela diretoria da Companhia, com objetivo de analisar os fluxos de caixa futuros que a Entidade 
espera obter com o ativo imobilizado em construção, corroborando com as documentações suportes exis-
tentes, tais como: (a) contrato de compra e venda de energia elétrica; (b) contratos de empréstimos e 
financiamentos; (c) Instrumento Particular de escritura de emissão de debêntures, entre outros; e (vii) ava-
liação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações financeiras individuais e consolida-
das. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o ativo imobilizado em cons-
trução da Companhia, que está consistente com a avaliação da diretoria, consideramos que os critérios 
adotados pela diretoria, assim como as respectivas divulgações na nota explicativa 9, são aceitáveis, no 
contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Transações 
com partes relacionadas: Conforme divulgado na nota explicativa 2.7, a Companhia é parte integrante de 
uma estrutura organizacional composta por diversas outras entidades legais no Brasil, sob controle comum, 
que estão fora do alcance dessas demonstrações financeiras consolidadas. A Companhia, por meio de 
suas controladas, realiza, dentro do âmbito de suas operações, transações com essas partes relacionadas, 
incluindo serviços de construção das usinas solares fotovoltaicas. Adicionalmente, a Companhia possui 
empréstimos com partes relacionadas, porém que não fazem parte do mesmo grupo econômico no mon-
tante de R$49.221 mil em 31 de dezembro de 2021, relacionado com a construção de usinas solares foto-
voltaicas as quais não estão mais sob controle da Companhia. Essas transações estão divulgadas na nota 
explicativa 8. Devido a quantidade de partes relacionadas, os valores transacionados, e o risco inerente 
associado a estas transações, consideramos as transações com partes relacionadas fora do alcance da 
consolidação como um dos principais assuntos de auditoria. Como nossa auditoria tratou o assunto: 
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) entendimento dos procedimentos que a 
Companhia possui para identificar e mapear as transações com partes relacionadas, bem como a elimina-
ção de seus efeitos, quando aplicáveis, nas demonstrações financeiras da Companhia, além da obtenção 
de representação formal, por parte da diretoria, a respeito da identificação de todas as partes relacionadas 
da Companhia; (ii) envio de cartas de confirmação às partes relacionadas; (iii) recálculo dos saldos e encar-
gos financeiros dos empréstimos entre partes relacionadas, bem como obtenção dos termos de confissão 
de dívida, notas promissórias, contratos de câmbio, contratos de mútuo, e comprovantes de pagamentos ou 
recebimento destas transações; (v) análise dos contratos de prestação de serviços de empreitada para 
construção das usinas solares fotovoltaicas por entidades relacionadas com a Rio Alto Energias Renová-
veis S.A., verificando a efetiva comprovação da prestação do serviço contratado por meio de medições, 
notas fiscais e comprovantes de pagamento; (vi) com apoio de profissionais especializados em avaliação 
de obras em construção, inspeção física técnica das obras e análise da documentação suporte, conforme 
descrito no item “ gastos com ativo imobilizado em andamento (usinas solares fotovoltaicas em 
construção)”acima; e (vi) avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre 
transações com partes relacionadas da Companhia, consideramos que os julgamentos exercidos pela 
diretoria para contabilização das transações, assim como as respectivas divulgações na nota explicativa 8, 
são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em con-
junto. Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações individual e consolidada 
do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a 
responsabilidade da diretoria da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de 
IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das 
demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demons-
trações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se 
a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 
09-Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram 
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pro-
nunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolida-
das tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas e o relatório do auditor: A diretoria da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da administra-
ção e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstra-

ções financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distor-
cido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este res-
peito. Responsabilidades da diretoria e da governança pelas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas: A diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a diretoria é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun-
tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a diretoria pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera-
ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsá-
veis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. 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 financeiras individu-
ais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de 
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles inter-
nos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria. • Concluímos sobre 
a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidên-
cias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas 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 plane-
jados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela 
governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos 
aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que pode-
riam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salva-
guardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determi-
namos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financei-
ras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descreve-
mos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido 
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o 
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunica-
ção podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse 
público.

São Paulo, 8 de julho de 2022.
ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP034519/O-6

Adilvo França Junior - Contador CRC-1BA021419/O-4-T-SP
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Rafael Sanchez Brandão - Diretor Comercial-CPF: 298.388.818-56 Fernanda Vanessa de Abreo Sartori - Contadora - CRC 1SP 268077/O-3

Variações monetárias passivas (b) - - (7.461) (22)
Multas (64) - (173) -
Tarifas (7) - (166) (152)
IOF (607) - (5.212) (3)
Juros de mora (7) - (91) -
Encargos financeiros (136) - (136) -
Despesa financeira sobre contratos de arrendamentos - - (165) (22)
Total de despesas financeiras (1.693) - (23.934) (1.933)
Resultado financeiro 6.163 - (7.880) 472
(a) As aplicações financeiras são definidas como ativos mensurados ao valor justo por meio do resultado, 
sendo o valor justo idêntico ao valor das cotas valoradas ao final do mês em virtude do curto prazo de venci-
mento dessas operações. (b) Variações no reconhecimento das cotas do FIP Rio Alto (nota 8). 21 Instrumen-
tos financeiros: a) Identificação dos principais instrumentos financeiros
                     Controladora                    Consolidado
    Nível 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Ativos financeiros
Valor justo por meio do resultado
Equivalentes de caixa 2 211.138 5.454 193.350 21.155
Aplicações financeiras 2   40.418 46.948
Caixa restrito 2   64.515 10.020
Custo amortizado
Créditos com partes relacionadas  171.902 - 4.886 3.725
Passivos financeiros
Custo amortizado
Empréstimos e financiamentos
Circulante  - - - 2.304
Não circulante  - - - 768
Fornecedores  166 1.841 28.574 2.403
Partes relacionadas  1.728 60 49.955 56.852
Debêntures
Circulante  - - 78.691 -
Não circulante  576.117 - 633.001 104.096
Arrendamento mercantil
Circulante  - - 33 40
Não circulante - - 1.819 204
Os valores contábeis dos instrumentos financeiros, ativos e passivos, quando comparados com os valores 
que poderiam ser obtidos com sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência deste, e valor presente 
líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado, aproximam-se substancialmente de seus cor-
respondentes valores de mercado. A Companhia classifica os instrumentos financeiros como requerido pelo 
CPC 46-Mensuração do Valor Justo: Nível 1-preços cotados (não ajustados) em mercados ativos, líquidos e 
visíveis para ativos e passivos idênticos que estão acessíveis na data de mensuração; Nível 2-preços cotados 
(podendo ser ajustados ou não) para ativos ou passivos similares em mercados ativos, outras entradas não 
observáveis no nível 1, direta ou indiretamente, nos termos do ativo ou passivo; e Nível 3-ativos e passivos 
cujos preços não existem ou que esses preços ou técnicas de avaliação são amparados por um mercado 
pequeno ou inexistente, não observável ou líquido. Nesse nível a estimativa do valor justo torna-se altamente 
subjetiva. A Companhia realiza operações de hedge de curto prazo, utilizando contratos de NDF (non- foward 
delivery) para manutenção do câmbio nas obrigações de curto prazo, referente pagamentos das importações 
em andamento dos equipamentos a serem implantados nas usinas solares fotovoltaicas. A gestão de instru-
mentos financeiros está aderente à Política de Gestão Integral de Riscos e Diretrizes de Riscos Financeiros 
da Companhia. Os resultados auferidos destas operações e a aplicação dos controles para o gerenciamento 
destes riscos, fazem parte do monitoramento dos riscos financeiros adotados pelo Companhia, conforme a 
seguir:

                         Consolidado
      Contra   Valor Justo
                     Instrumento Objetivo Natureza    Parte Vencimento   USD         Ajuste
Coremas IV Non Deliverable Foward Dólar Compra XP 04.02.2022 7.202 967
Coremas V Non Deliverable Foward Dólar Compra XP 04.02.2022 2.865 357
Coremas VI Non Deliverable Foward Dólar Compra XP 04.02.2022 7.200 967
Coremas VIII Non Deliverable Foward Dólar Compra XP 04.02.2022 7.109 957
         3.248
b) Financiamentos: Índice de endividamento: O índice de endividamento no final do exercício é o seguinte:
                     Controladora                    Consolidado
    31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Empréstimos e financiamentos
Circulante - - - 2.304
Não circulante - - - 768
Arrendamento mercantil
Circulante - - 33 40
Não circulante - - 1.819 204
Debêntures
Circulante - - 78.691 -
Não circulante 576.117 - 633.001 104.096
Dívida total 576.117 - 713.544 107.412
Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras 211.138 5.454 193.350 21.155
Dívida líquida 364.979 - 520.194 86.257
Patrimônio líquido (36.079) (870) (36.079) (870)
Índice de endividamento líquido -1012% 0% -1442% -9915%
Em 31 de dezembro de 2021 inexiste evento de vencimento antecipado da dívida relacionado a cláusulas 
restritivas (“covenants não financeiros”). O valor contábil dos empréstimos, considerando os instrumentos 
financeiros aplicáveis, e das debêntures tem suas taxas atreladas à variação da TJLP, do CDI e IPCA e 
se aproximam do valor de mercado. c) Gerenciamento de riscos: Os principais fatores de risco inerentes 
às operações da Companhia podem ser assim identificados: (i) Risco de taxas de juros-A atualização dos 

contratos de financiamento está vinculada à variação do IPCA e do CDI. (ii) Risco de taxa de câmbio-A Rio 
Alto Energia possui um empréstimo de partes relacionadas (nota 8), com a Nordic Power Partners, em Euros, 
totalizando R$49.221 em 31 de dezembro de 2021 (R$48.218 em 31 de dezembro de 2020). (iii) Risco de 
captação-A Companhia poderá o futuro enfrentar dificuldades na captação de recursos com custos e prazos 
de pagamento adequados a seu perfil de geração de caixa e/ou a suas obrigações de dívida. (iv) Risco de 
garantia-A Companhia está exposta a risco de garantias, relacionadas as debêntures emitidas pelas empre-
sas Rio Alto Energias Renováveis, Coremas Holding e Coremas Holding II (nota 15). (v) Risco de liquidez-
-As principais fontes de caixa da Companhia são provenientes de empréstimos e partes relacionadas, até o 
início da operação das usinas solares fotovoltaicas de Coremas IV, Coremas V, Coremas VI, Coremas VII e 
Coremas VIII. (vi) Gestão de capital-os objetivos da Companhia e das suas Controladas são de manter uma 
estrutura de capital ideal para reduzir os seus custos financeiros e os riscos de sua exposição cambial, além 
de administrar seu capital de forma a garantir que todas as obrigações de curto prazo sejam atendidos. d) 
Análise de sensibilidade: Em conformidade com o Ofício-Circular CVM nº 01/2021 de 19 de janeiro de 2021, a 
Companhia realiza a análise de sensibilidade aos riscos de taxa de juros e câmbio, bem como uma análise de 
sensibilidade qualitativa. A Administração da Companhia não considera relevante sua exposição aos demais 
riscos descritos anteriormente. A Administração avalia periodicamente as cláusulas restritivas de suas opera-
ções de financiamento de forma a garantir que todas sejam atendidas. Para fins de definição de um cenário 
base da análise de sensibilidade do risco taxa de juros, índice de preços e variação cambial, utilizamos as 
mesmas premissas estabelecidas para o planejamento econômico-financeiro de longo prazo da Companhia. 
Essas premissas se baseiam, dentre outros aspectos, na conjuntura macroeconômica do país e opiniões de 
especialistas de mercado. Dessa forma, para avaliar os efeitos da variação no fluxo de caixa da Companhia, a 
análise de sensibilidade, abaixo demonstrada, para os itens atrelados a índices variáveis, considera: Cenário 
base: os saldos de 31 de dezembro de 2021 foram recalculados, com base na cotação da taxa de juros (curva 
Pré-DI) e taxa de câmbio (dólar futuro), apurada em 09 de junho de 2026 conforme divulgado na B3, que são 
informadas nos quadros de risco de juros e variação cambial; e foram aplicadas as variações negativas 25% 
(cenário I) e 50% (cenário II).
Operação Saldos em 31/12/2021 Cenário Base Cenário I Cenário II
Debêntures
Coremas Holding I 45.568 - 46.122 46.122
Coremas Holding I 29.827 - 30.087 30.087
Coremas Holding II 20.614 - 20.865 20.865
Coremas Holding II 14.913 - 15.043 15.043
Rio Alto Energias Renováveis (controladora) 585.860 - 590.970 590.970
Rio Alto Energias Renováveis (controladora) 21 - 21 21
Empréstimo
EURO+EURIBOR+3%aa(juros) 49.221 50.757 61.678 74.014
Efeito líquido da variação no
 resultado financeiro (consolidado) 721.125 651.602 656.486 661.134
Premissas  Aumento Aumento Aumento
     Taxa DI Taxa DI Taxa DI
     Alto do Euro Alto do Euro Alto do Euro
Fator médio diário DI  1,02628502 1,02628502 1,029973977
Cotação EURO  6,32 7,90 9,48
22 Informações suplementares do fluxo de caixa-Mudanças nos passivos de atividades de financia-
mento: Conforme requerido pelo CPC 03 (R2)-Demonstração dos Fluxos de Caixa, item 44 , demonstramos 
a seguir a conciliação da atividade de financiamento do fluxo de caixa:
                                                                                                   Controladora
    Saldos em Novas Juros + variações Custo de Saldos em
    31.12.2020 Captações            monetárias emissão 31.12.2021
Debêntures - 550.000 48.630 (22.513) 576.117
Total - 550.000 48.630 (22.513) 576.117

                                                                                                     Consolidado
    Saldos  Juros e
    iniciais Novas variações Custo de Amorti- Saldos
    31.12.2020 Captações cambiais emissão    zação 31/12/2021
Direito de uso a pagar -
arrendamentos 244 1.451 270 - (113) 1.852
Empréstimos de partes
 relacionadas-NPP 48.218 - 1.003 - - 49.221
Empréstimos de partes
 relacionadas-outros 8.634 - - - (7.900) 734
Debêntures 104.096 620.191 74.127 (22.476) (64.246) 711.692
Empréstimos de terceiros 3.072 - - - (3.072) -
Total 164.264 621.642 75.400 (22.476) (75.331) 763.499
                                                                                                  Consolidado
    Saldos Rene-  Juros +
    Iniciais gociação Paga- variações Novas Saldos
    28.08.2020  de juros mentos monetárias captações 31.12.2020
Direito de uso a
 pagar-arrendamentos 223 - - 22 - 244
Empréstimos de terceiros 3.176 (104) - - - 3.072
Empréstimos de partes
 relacionadas-NPP 47.896 - - 322 - 48.218
Empréstimos de partes
 relacionadas-outros 8.951 - - - 239 8.634
Debêntures 63.136 - - 1.412 38.227 104.096
Total 124.146 (104) - 1.757 38.466 164.264
23 Compromissos assumidos: a) Contratos de venda de energia: Em 5 de novembro de 2019 e 12 de 
março de 2020, por meio da Chamada Pública de Compra de Energia Elétrica nº 06/2019 e da Chamada 
Pública de Compra de Energia Elétrica nº 01/2020, respectivamente, a Companhia por meio de suas inves-
tidas, Coremas IV, Coremas V Coremas VI, Coremas VII e Coremas VIII, firmou contratos de venda futura 
de energia com entrega prevista para 2023 no montante total de R$575 milhões. Adicionalmente, durante o 
exercício de 2021 o Grupo Rio Alto firmou os seguintes contratos de venda de energia: • Coremas VII e VIII, 
para suprimento de energia com início em janeiro de 2022 e término em dezembro de 2036, com o total de 
13,4 MWm contratados. • Coremas IV, V e VI, para suprimento de energia com início em janeiro de 2022 e 
término em dezembro de 2022, com total de 21 MWm contratados. • Coremas IV, V e VI, para suprimento 
de energia com início em janeiro de 2023 até dezembro de 2037, com o total de 21,6 MWm contratados. • 
Santa Luzia I, II, III e V, para suprimento de energia com início em janeiro de 2023 e término em dezembro 
de 2032, com total de 12 MWm contratados • Santa Luzia VII e IX, para suprimento de energia com início em 
janeiro de 2023 e término em dezembro de 2023, com total de de 20 MWm contratados. • Santa Luzia I e II, 
para entrega de energia entre janeiro de 2024 e dezembro de 2038, com o total de 15,80 MWm contratados. • 
Coremas IV, V, VI, VII e VIII para suprimento de energia com início em janeiro de 2024 e término em dezembro 
de 2024, com total de 5 MWm contratados. • Rio Alto Energias Renováveis S.A., para entrega de energia 
entre janeiro de 2024 e dezembro de 2038, sendo contratada 30,0 MWm. A Administração prevê entregar está 
energia contratada por meio das UFVs de Santa Luzias, com alocação a ser definida futuramente. • Santa 
Luzia V, VI a VIII e IX para entrega de energia entre 01/01/2024 e 31/12/2033, com total contratado de 29,86 
MWm. • Santa Luzia V e VII foram vencedoras do leilão regulado para entrega de energia entre 01/01/2024 e 
31/12/2043, com total contratado de 16,00 MWm (8 MWm em cada usina). • Santa Luzia VII foi vencedora do 
leilão regulado para entrega de energia entre 01/01/2025 e 31/12/2044, com total contratado de 6,00 MWm. 
• Santa Luzia IX foi vencedora do leilão regulado para entrega de energia entre 01/01/2025 e 31/12/2044, 
com total contratado de 10,00 MWm. 24 Seguros: A especificação por modalidade de risco de vigência dos 
seguros está demonstrada a seguir:

Modalidade                                                                             Entidades                           Vigência Importância segurada-R$ mil Prêmio-R$ mil
Seguro predial RIO ALTO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 16/09/2021 a 16/09/2022 3.504 786
Seguro Fiança Locatícia RIO ALTO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 10/09/2021 a 09/09/2026 171 171
Seguro Garantia para Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços COREMAS IV GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S/A 20/12/2020 a 30/12/2024 245 245
CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO COREMAS IV GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S/A 04/02/2022 a 30/05/2023 7.547 56
Seguro Garantia para Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços COREMAS V GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S/A 20/12/2020 a 30/12/2024 245 245
Seguro Garantia para Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços COREMAS VI GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S/A 20/12/2020 a 30/12/2024 245 245
CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO COREMAS VII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S/A 29/01/2021 a 30/12/2022 4.092 118
CONSTRUÇÃO, FORNECIMENTO COREMAS VIII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S/A 29/01/2021 a 30/12/2022 4.092 118
Garantia para Construção, Fornecimento RIO ALTO STL I GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA 17/08/2021 a 01/04/2024 7.900 352
Garantia para Construção, Fornecimento RIO ALTO STL II GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA 17/08/2021 a 01/04/2024 7.900 352
Garantia para Construção, Fornecimento RIO ALTO STL VII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA 09/12/2021 a 10/07/2023 7.234 172
Garantia para Construção, Fornecimento RIO ALTO STL VII GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA 09/12/2021 a 10/07/2023 7.234 172
Garantia para Construção, Fornecimento RIO ALTO UFV STL IX SPE LTDA 09/12/2021 a 10/07/2023 7.234 172
Garantia para Construção, Fornecimento RIO ALTO UFV STL V SPE LTDA 09/12/2021 a 10/07/2023 7.234 172
(a) Garantia judicial-garante a indenização até o valor da garantia fixada na apólice pelos prejuízos decorrentes do inadimplente em relação aos contratos de venda de energia elétrica incentivada especial. As premissas 
adotadas para a contratação dos seguros, dada sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria. Consequentemente não foram auditadas pelos nossos auditores independentes 25 Eventos subsequentes: (a) 
Alterações societárias: As investidas Santa Luzias V, Santa Luzia VII e Santa Luzia IX, controladas da subholding Santa Luzia Holding I, foram transformadas em sociedade por ações, em janeiro de 2022. (b) Emissão 
das cartas fianças: Em janeiro de 2022 foram emitidas as cartas fianças dos financiamentos junto ao Banco do Nordeste (BNB) das obras de Coremas IV, Coremas V, Coremas VI, Coremas VII e Coremas VIII, sendo está 
a última condicionante necessária para o desembolso dos recursos financiados. A companhia realizará a capitalização dos juros desse financiamento no primeiro de 2022. (c) Contratação de Instrumentos Financeiros: 
Em fevereiro de 2022, administração do Grupo Rio Alto realizou a contratação de contratos de novos instrumentos financeiros,, sob o formato de contrato de NDF (non-deliverable forward) como mecanismo de proteção 
cambial. Estas contratações referem-se as negociações para importação dos módulos e inversores das obras de Coremas IV e VI. Todos os pagamentos realizados a fornecedores internacionais são negociados em dólares 
americanos. (d) Desembolso Financiamentos BNB: Em fevereiro de 2022, todas as condições para liberação dos recursos financiados junto ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB) foram atendidas e, assim, ocorreu o 
desembolso do valor principal, no montante de R$ 274 milhões, referentes a primeira e segunda parcela do valor principal financiado, sendo o restante será recebido na conclusão das obras. (e) Contratação para cons-
trução a Subestação de Santa Luzia: Em março de 2022, o Grupo Rio Alto assinou o contrato de construção global (EPC) da subestação de Santa Luzia, no município de Santa Luzia, PB. O projeto da subestação prevê 
capacidade para a conexão das 21 usinas solares fotovoltaicas de Santa Luzia. Essa obra é um projeto de construção que será executado na forma de um consórcio entre as 21 usinas solares do projeto de Santa Luzia. 
(f) Entrada em operação comercial: Em 26 de maio de 2022, a usina solar de Coremas VII Geração de Energia SPE Ltda., iniciou sua operação comercial, conforme Despacho nº 1.415 da Agencia Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), e conta com 27 mil Kw de capacidade instalada. (g) Venda de contratos de fornecimento de energia de longo prazo (PPA): Em maio de 2022, as controladas Santa Luzia I, II, III, IV, X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, firmaram um contrato de venda de fornecedimento de energia, para entrega a partir de 2025 até 2039, totalizando 150MWm vendidos. O complexo de usinas solares de Santa Luzia está 
em fase de construção e contempla o total de 42 usinas solares nos municípios de Santa Luzia e São Mameda, Paraíba. (h) Demanda judicial: Em janeiro de 2022, Coremas I, II e III entraram com uma ação declaratória 
contra Coremas IV, V, VI, VI e VIII, visando o direito a um ressarcimento pelo compartilhamento das instalações da subestação do Complexo Coremas. Em março de 2022 foi apresentado em juízo pedido reconvencional 
que aguarda análise de mérito. Em junho de 2022, foi indeferida a tutela provisória de urgência, bem como a concessão de efeito suspensivo ambos pleiteados pelas autoras. O valor total pleiteado é de R$20.498.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

“Empreender no Brasil, e 
principalmente em cidades 
pequenas que estão fora dos 
grandes centros, pode ser uma 
oportunidade de negócio cada 
vez mais viável e um incentivo 
como alternativa de vida”. A 
afirmação é de Fábio Ennor 
Fernandes, empresário e cofun-
dador do projeto Walking Toge-
ther - iniciativa que já inspirou 
quase sete mil empreendedores 
no país. 

Reforçando o cenário posi-

tivo do setor no Brasil, uma 
pesquisa realizada pelo Sebrae 
confirma que as atividades de 
Microempreendedores Indivi-
duais (MEI), Microempresas 
(ME) e Empresas de Pequeno 
Porte (EPP) geram uma renda 
mensal de R$ 35 bilhões para 
os empreendedores, o que re-
presenta aproximadamente R$ 
420 bilhões por ano.

“O Brasil é um país de opor-
tunidades. Pelo menos 30% do 
PIB vem de pequenas e micro-

empresas o que mostra a grande 
força e representatividade do 
setor no sistema brasileiro”, 
complementa Fábio Fernandes. 
O empresário ainda destaca que 
investir em cidades localizadas 
fora dos grandes centros pode 
ser mais uma alternativa de fo-
mentar o empreendedorismo e 
trazer liberdade e conhecimen-
to para as pessoas construírem 
suas histórias. 

“As oportunidades nos muni-
cípios menores as vezes passam 

abaixo do radar de grandes em-
preendedores e acabam ficando 
fora das grandes iniciativas glo-
bais e, através do nosso projeto 
Walking Together há mais de 
10 anos mapeamos as cidades 
abaixo de 377 mil habitantes 
que podem ser atraentes e 
oferecer oportunidades para 
atrair investimentos e talentos 
de grandes centros”, diz.

Segundos estudo realizado 
pelo Sebrae, 40% dos donos de 
negócios do Brasil estão na re-

gião Sudeste, nos estados de SP, 
MG e RJ. “A pandemia mostrou 
que através da tecnologia cada 
vez mais acessível podemos 
empreender de onde quiser-
mos e para onde escolhermos”, 
comenta o empresário que 
também lançou recentemente 
seu livro “Quanto Vale o Seu 
Tempo?” que fomenta o estilo 
de empreendedorismo como 
forma de vida e liberdade. - Fon-
te e mais informações: (wt99.
com.br).

Empreendedorismo: oportunidade de 
negócio cada vez mais viável
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Publicidade legal em jornal 
é obrigação. Tá legal?

Patrimônio Superávit do
Descrição das Mutações                       Social         Exercício                     Total
Saldo no Início do Exercício de 2017      103.684.720,17                15.121.730,90      118.806.451,07
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   15.121.730,90   (15.121.730,90) -
Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social - 26.636.907,60        26.636.907,60
Saldo em 31 de dezembro de 2017      118.806.451,07                26.636.907,60      145.443.358,67
Superávit Incorporado ao Patrimônio Social   26.636.907,60   (26.636.907,60) -
Superávit do Exercício - 25.614.938,94        25.614.938,94
Saldo em 31 de dezembro de 2018      145.443.358,67                25.614.938,94      171.058.297,61

                  2018                   2017
(+) Receita Operacional Bruta  193.864.796,27  188.064.173,93
Cursos  188.487.230,44  182.874.168,72
Taxas e Inscrições   2.837.052,93   2.628.461,59
Patrocínios, Anúncios e Eventos   5.047,00   1.350,00
Termo de Colaboração com Entidade Pública (PMSP) ( Nota 19 )   2.514.839,78   2.539.567,50
Serviço Voluntário ( Nota 12 )           20.626,12           20.626,12

(-) Dedução da Receita Bruta (25.086.771,83) (24.398.909,66)
( - ) Devoluções / Cancelamento de Parcelas   (2.980.526,87)   (2.390.986,83)
( - ) Bolsas de Estudos (Custo) ( Nota 11 ) (22.106.244,96) (22.007.922,83)
( - ) Gratuidade - Termo de Colaboração        (37.143,80)                         -

(=) Receita Operacional Líquida  168.740.880,64  163.665.264,27
(=) Isenção Usufruída -       -
Custo da Isenção Usufruída ( Nota 10 ) (19.371.456,38) (19.260.673,31)
Isenção Usufruída ( Nota 10 )    19.371.456,38    19.260.673,31

(-) Custos dos Serviços Prestados (78.594.453,66) (76.262.853,75)
Pessoal Próprio  (69.017.575,59)  (67.040.904,35)
Serviços de Terceiros  (7.227.872,55)   (7.035.577,82)
Materiais e Componentes    (449.369,26)   (643.427,22)
Despesas Gerais ( Nota 13 )   (1.899.636,26)   (1.542.944,36)

(-) Despesas Operacionais (63.822.700,42) (56.980.842,84)
Despesas com Pessoal (27.632.251,29) (29.055.961,12)
Depreciações   (4.866.940,80)   (5.105.812,60)
Despesas Gerais ( Nota 14 ) (30.966.759,28) (22.269.278,03)
Impostos e Taxas   (336.122,93)   (529.164,97)
Serviço Voluntário ( Nota 12 )        (20.626,12)        (20.626,12)

(+/-) Outras (Despesas) Receitas      1.498.915,89         276.247,15
Resultado de Alienações do Imobilizado ( Nota 18 )  70.146,98   (1.335.799,03)
Outras Receitas      1.428.768,91      1.612.046,18

(=) Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras    27.822.642,45    30.697.814,83
(Despesas)/Receitas Financeiras Líquidas ( Nota 17 )   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)

(=) Superávit do Exercício    25.614.938,94    26.636.907,60

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Ativo                  2018                  2017
Ativo Circulante 122.632.886,25 101.674.575,55
Disponível   86.890.725,25   60.881.948,83
Caixa e equivalentes de caixa ( Nota 4 )   86.890.725,25   60.881.948,83

Valores a Receber   35.742.161,00   40.792.626,72
Contas a Receber ( Nota 5 )   30.057.403,01   35.474.932,38
Adiantamentos   1.428.132,97   1.591.966,94
Impostos a Recuperar   1.005,32   3.030,53
Estoques   255.474,80   237.345,86
Despesas Antecipadas ( Nota 6 )     4.000.144,90     3.485.351,01

Ativo Não Circulante   74.636.430,47   69.355.046,74
Valores a Receber     1.283.388,24        537.345,88
Contas a Receber ( Nota 5 ) -  23.908,48
Depósitos e Cauções     1.283.388,24        513.437,40

Realizável a Longo Prazo     6.427.577,02     6.427.577,02
Propriedade para Investimento     6.427.577,02     6.427.577,02

Imobilizado   66.508.441,14   62.134.569,33
Imobilizado líquido ( Nota 7 )   66.508.441,14   62.134.569,33

Intangível        417.024,07        255.554,51
Intangível líquido        417.024,07        255.554,51

Total do Ativo 197.269.316,72 171.029.622,29

Passivo                  2018                  2017
Passivo Circulante   18.737.835,72   17.493.966,40
Fornecedores   2.604.574,04   2.397.604,78
Obrigações Trabalhistas ( Nota 8 )   10.022.349,69   9.612.602,52
Obrigações Sociais ( Nota 8 )   2.850.396,73   2.832.371,91
Obrigações Fiscais   65.656,79   74.948,59
Outras Obrigações   493.676,14   153.708,12
Receita Antecipada de Cursos ( Nota 15 )     2.701.182,33     2.422.730,48

Passivo Não Circulante     7.473.183,39     8.092.297,22
Provisão para Contingência ( Nota 16 )     7.473.183,39     8.092.297,22

Patrimônio Líquido 171.058.297,61 145.443.358,67
Patrimônio Social 145.443.358,67 118.806.451,07
Superávit do Exercício   25.614.938,94   26.636.907,60

Total do Passivo 197.269.316,72 171.029.622,29

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais) Demonstrações dos Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)

Notas Explicativas da Administração das Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017. Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em reais)A Entidade tem sistematicamente efetuado cobrança de seus créditos em atraso, no entanto, a longevidade

na sua realização, deve-se ao perfil de seus clientes que são basicamente alunos de cursos superiores. As
cobranças estão cumprindo as etapas processuais pertinentes e serão finalizadas, iniciando-se a execução
da sentença, fases processuais também razoavelmente demoradas que consiste em transformar em recur-
sos líquidos os direitos reconhecidos judicialmente. No ano de 2018, a provisão para crédito de liquidação
duvidosa corresponde ao montante de R$ 12.223.680,64 (Em 2017 R$ 13.957.225,98), suficiente para cobrir
eventuais perdas julgados pela administração de difíceis recebimentos.
6. Despesas Antecipadas        2018          2017
Seguros Diversos   39.378,66   42.224,76
Despesas com vestibulares      3.960.766,24      3.443.126,25
Total   4.000.144,90   3.485.351,01
7. Imobilizado: (a) Composição 2018                   2017
Imobilizado           Custo    Depreciação       Líquido         Líquido
Terrenos   20.723.000,00 -   20.723.000,00   20.723.000,00
Edificações   61.025.769,85  (37.565.052,85)   23.460.717,00   24.615.738,45
Benfeitorias e Reformas   17.239.492,45   (8.228.326,65)   9.011.165,80   6.825.920,25
Instalações   1.860.425,11   (908.597,03)   951.828,08   646.205,71
Informática   5.466.899,44   (4.217.329,60)   1.249.569,84   1.066.634,04
Móveis e Maquinas   19.054.789,62  (14.226.593,14)   4.828.196,48   3.458.527,12
Equipamentos de Laboratórios   7.173.080,88   (4.666.758,67)   2.506.322,21   2.297.973,17
Biblioteca   8.914.914,36   (7.865.991,42)   1.048.922,94   672.598,41
Veículos   977.344,23   (418.978,02)   558.366,21   576.450,85
Imobilizado em Andamento      2.170.352,58                         -    2.170.352,58      1.251.521,33
Total 144.606.068,52  (78.097.627,38)   66.508.441,14   62.134.569,33
b) Movimentação do custo 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado          Custo      Adições                Baixas           Custo
Terrenos   20.723.000,00 - -   20.723.000,00
Edificações   60.384.467,20   5.945.302,65  (5.304.000,00)   61.025.769,85
Benfeitorias e Reformas   14.442.278,81   2.832.837,66   (35.624,02)   17.239.492,45
Instalações   1.440.265,73   423.909,38   (3.750,00)   1.860.425,11
Informática   6.359.266,55   1.371.819,17  (2.264.186,28)   5.466.899,44
Móveis e Maquinas   17.008.884,07   2.335.131,54   (289.225,99)   19.054.789,62
Equipamentos de Laboratórios   6.577.349,64   794.602,89   (198.871,65)   7.173.080,88
Biblioteca   8.136.296,91   790.064,41   (11.446,96)   8.914.914,36
Veículos   985.417,55   385.917,45   (393.990,77)   977.344,23
Imobilizado em Andamento      1.251.521,33      5.554.233,76   (4.635.402,51)      2.170.352,58
Total   137.308.747,79   20.433.818,91 (13.136.498,18)   144.606.068,52
c) Movimentação da depreciação - 31 de dezembro de 2017 a 31 de dezembro de 2018:

                  2017 2018
Imobilizado     Depreciação            Adições        Baixas     Depreciação
Edificações  (35.768.728,75)   (3.917.924,10)   2.121.600,00  (37.565.052,85)
Benfeitorias e Reformas   (7.616.358,56)   (611.968,09) -   (8.228.326,65)
Instalações   (794.060,02)   (114.537,01) -   (908.597,03)
Informática   (5.292.632,51)   (864.997,68)   1.940.300,59    (4.217.329,60)
Móveis e Maquinas  (13.550.356,95)   (896.079,46)   219.843,27 (14.226.593,14)
Equipamentos de Laboratórios   (4.279.376,47)   (562.520,42)   175.138,22  (4.666.758,67)
Biblioteca   (7.463.698,50)   (410.871,57)   8.578,65   (7.865.991,42)
Veículos      (408.966,70)      (173.750,37)       163.739,05      (418.978,02)
Total  (75.174.178,46)   (7.552.648,70)   4.629.199,78  (78.097.627,38)
d) Taxas anuais de depreciação praticadas: Edifícações - 4%; Veiculos - 20%; Informática - 20%; Outras
Imobilizações - 10%; Moveis, utensílios e Instalações - 10%; Equipamentos de laboratórios - 10%; Biblioteca
- 10%.
8. Obrigações Trabalhistas e Sociais: As obrigações trabalhistas estão compostas da seguinte forma:

                  2018                   2017
Provisões de Férias   6.210.252,88   5.978.524,19
Salários a Pagar   3.675.997,95   3.536.639,52
Demais Contas         136.098,86           97.438,81
Total   10.022.349,69   9.612.602,52
As obrigações sociais estão compostas da seguinte forma:

       2018          2017
FGTS   655.368,45   624.433,64
INSS   401.095,93   455.545,85
IRRF   1.684.403,45   1.628.083,49
Outras         109.528,90         124.308,93
Total   2.850.396,73   2.832.371,91
9. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros que a Entidade possui são classificados da seguin-
te forma:
Ativos 2018 2017
Valor justo por meio do resultado
Caixa e equivalentes de caixa   86.890.725,25   60.881.948,83
Empréstimos e recebíveis
Contas a receber de clientes    30.057.403,01    35.498.840,86
Total   116.948.128,26   96.380.789,69
Passivos
Pelo custo amortizado
Fornecedores      2.604.574,04      2.397.604,78
Total   2.604.574,04   2.397.604,78
A seguir são apresentadas os valores dos ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2018:
Ativos Valor contábil         Até 1 ano
Caixa e equivalentes de caixa 86.890.725,25   86.890.725,25
Contas a receber de clientes   30.057.403,01   30.057.403,01
Passivos
Fornecedores   (2.604.574,04)   (2.604.574,04)
Posição líquida   114.343.554,22   114.343.554,22
10. INSS Cota Patronal: A União Social Camiliana é certificada pelo CEBAS - Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria do MEC nº 1.336 publicado em 08
de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado de forma tempestiva em 02/08/2012
conforme o processo nº23000.011111/2012-99, por meiodo processo nº23000.013055/2015-70 em 20/10/2015
e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16, os quais encontram-se em análise. Conforme os
termos da declaração emitida pelo Ministério da Educação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade
até a conclusão do processo.O valor da cota patronal do exercício de 2018, corresponde a R$ 19.371.456,38
(2017 - R$ 19.260.673,31). 11. Gratuidades: Em 15 de outubro de 2.013 foi publicada a Lei nº 12.868 que entre
outros alterou a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2.009, estabelecendo outros critérios para determinação da
base de cálculo para aplicação das gratuidades. As principais alterações correspondem à concessão ou reno-
vação da certificação, a entidade de educação que atua nas diferentes etapas e modalidades da educação básica
e superior regular e presencial e que deverá; demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas
no Plano Nacional de Educação; atender a padrões mínimos de qualidade, aferidos pelos processos de avali-
ação conduzidos pelo Ministério da Educação; e conceder anualmente bolsas de estudo na proporção de uma
bolsa de estudo integral para cada cinco alunos pagantes, excluído da base de cálculo os alunos inadimplente
por mais de 90 dias. Para o cumprimento da proporção determinada, a entidade poderá oferecer bolsas de
estudo parciais, observadas as seguintes condições: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino
superior e educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco)
alunos pagantes ou; - Educação básica: (ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário. - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: a entidade que aderiu ao PROUNI com a proporção de 1/9, devem conceder
1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos pagantes, seguir na forma do caput do art. 11 da Lei
nº 11.096 de 13 de janeiro de 2005, excepcionalmente poderão complementar a proporção de 1/5 com bolsas
próprias de 50%, desde que atendam ao perfil sócio econômico, dentro da Lei 12.101/2009.
Mensuração com base no número de alunos bolsistas

Educação Superior Educação básica
Concessão de bolsas                           2.018                  2.018
Total de Alunos matriculados ................................................... 8.831 1.484
Total de Alunos Bolsa Integral................................................... 1.287 349
Total de Alunos pagantes .......................................................... 7.544 1.135
Total de Alunos Bolsa Parcial 50%........................................... 460 76
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/5.............................. SIM SIM
Atende a quantidade mínima de bolsas 1/9.............................. SIM SIM
O valor correspondente a Bolsas de Estudo no exercício de 2018 é de R$ 22.106.244,96 (2017 -
R$ 22.007.922,83). 12. Serviço Voluntário: Conforme Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG
2002 (R1) - Entidade sem Finalidades de Lucro item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo a
prestação do serviço não remunerado do voluntariado o montante de R$ 20.626,12, que é composto

essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento para uma importante participação em
várias ações realizadas pela Entidade (R$ 20.626,12 em 2017).
13. Despesas Gerais        2018          2017
Despesas com Vestibular   333.021,59   453.076,84
Material de Consumo   487.585,97   294.085,63
Conduções   80.931,47   87.553,95
Viagens e Estadia   75.100,12   106.739,26
Gêneros Alimentícios   829,51   7.405,75
Lanches e Refeições   9.062,90   6.774,22
Assinaturas Jornais e Revistas   84.557,51   103.977,26
Seguros   327.620,88   76.110,71
Locações   274.768,98   111.418,83
Manutenção   113.978,99   151.674,21
Gas   5.723,28   7.775,79
Correios e Telégrafos   49.932,62   63.502,40
Fretes e Carretos   205,03   3.125,56
Certificados   28.280,00   16.000,00
Demais contas           28.037,41           53.723,95
Total   1.899.636,26   1.542.944,36
14. Despesas Gerais Administrativas               2018                 2017
Serviços de Terceiros - PJ   5.547.369,93   5.206.721,80
Serviços de Terceiros – PF   345.676,55   266.872,84
Locações   6.446.634,18   5.102.688,50
Energia Elétrica   1.802.687,15   2.015.400,41
Material de Consumo   1.177.517,15   714.843,82
Propaganda e Publicidade   2.866.470,86   2.138.136,28
Telefone   214.899,59   291.377,41
Agua   810.357,44   766.393,57
Gas   28.384,97   21.072,86
Viagens e Estadias   201.370,21   188.328,97
Manutenção Predial   968.027,53   842.588,20
Material de Escritório   160.753,11   193.748,84
Correios e Telegrafos   88.383,99   94.396,76
Material de Limpeza   268.087,72   260.781,93
Conduções   130.775,94   120.673,28
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa   9.030.097,02   3.308.053,72
Despesas c/ Veículos   53.791,48   55.468,75
Lanches e Refeições   216.995,32   268.098,72
Seguros   95.615,89   88.871,75
Utensílios Diversos   136.250,67   82.823,93
Condomínio   230.433,91   195.855,60
Assinaturas Jornais/Revistas   5.101,67   5.072,93
Demais contas         141.077,00           41.007,16
Total   30.966.759,28   22.269.278,03
15. Receitas Antecipadas: São decorrentes de antecipações de matrículas, mensalidades e convênios, cujos
valores estão sendo apropriados mensalmente, cuja mesmo celebra o Convênio para Apoio a Projetos Acadê-
micos e Outras Avenças, o qual é regido pela condição de apoio financeiro a projetos Acadêmicos no interesse
de suas atividades educacionais. No Exercício de 2018 o valor corresponde à R$ 2.701.182,33 (2017 -
R$ 2.422.730,48). 16: Provisão para Contingência: A entidade é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, com base
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações
trabalhistas, com base na expectativa anterior referente às quantias reivindicadas, não constituiu provisão
considerado suficiente no ano de 2018 o valor de R$ 7.473.183,39 (2017 - R$ 8.092.297,22).
17. (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas.
Despesas Financeiras                 2018                   2017
Juros Passivos   (133.453,28)   (50.045,98)
Descontos Concedidos  (10.329.494,39)  (11.748.640,89)
Despesas Bancárias   (506.099,82)   (532.483,02)
Demais Despesas          (5.227,97)             (217,45)
Total  (10.974.275,46)  (12.331.387,34)
Receitas Financeiras
Juros Ativos   4.212.893,88   3.418.931,20
Rendimentos s/ Aplicações   4.385.564,80   4.334.421,97
Descontos Obtidos   167.581,41   516.773,94
Outras                531,86                353,00
Total   8.766.571,95   8.270.480,11
Total de (Despesas) / Receitas Financeiras Líquidas   (2.207.703,51)   (4.060.907,23)
18. Outras (Despesas) Receitas: Em 2018 corresponde a alienação de bens patrimoniais, cujo valor total do
ganho foi de R$ 70.146,98. Em 2017 o valor total da perda foi de R$ 1.335.799,03. 19. Para Fins de Certificado
Beneficente de Assistência Social - CEBAS MEC: Na Área Educacional: A União Social Camiliana
desenvolve o programa de bolsa de estudos atendendo nos níveis de ensino que compreende a educação básica
ao ensino superior com a adesão ao Programa Universidade para Todos - PROUNI. Programa de Concessão
de Bolsas  de Estudo Assistencial  que compreende bolsas integrais de 100% e parciais de 50%  para  alunos
em situação de vulnerabilidade social e seguindo os critérios  que constam na Lei 12.101/2009 sempre respei-
tando o princípio  da igualdade. O processo de Bolsas Assistenciais e PROUNI, seguem os processos regualares
de divulgação de Editais, cujas mesmas podem ser integrais 100% ou parciais de 50%. 20. Cobertura de
Seguros: A Administração da entidade entende que as coberturas de seguros contratados são suficientes para
cobrir eventuais riscos sobre seus bens. 21. Aplicação dos Recursos: Os recursos da Entidade foram
aplicados em suas finalidades institucionais em conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e investimentos patrimoniais.

União Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil ianaUnião Social  Camil iana
CNPJ nº 58.250.689/0001-92

A União Social Camiliana é uma entidade civil de direito privado, filantrópica, com sede e foro jurídico na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, criada em 10 de fevereiro de 1954, reconhecida como de Utilidade Pública
Federal através do Decreto 60.911/67, como de Utilidade Municipal pelo Decreto 18.334/82 e certificada pelo
CEBAS - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social na Área da Educação conforme Portaria
do MEC nº 1.336 publicado em 08 de Setembro de 2010 com certificado com validade até 31/12/2012, renovado
de forma tempestiva em 02/08/2012 por meio do processo nº 23000.011111/2012-99, por meio do processo nº
23000.013055/2015-70 em 20/10/2015 e também por meio do processo nº 23000.039117/2018-16 em 03/12/
2018, os quais encontram-se em análise. Conforme os termos da declaração emitida pelo Ministério da Edu-
cação o processo nº 23000.011111/2012-99 têm validade até a conclusão do processo. 1. Contexto Operaci-
onal: A entidade tem as seguintes finalidades estatutárias: I. Manter e desenvolver a educação, o ensino, a
pesquisa e a extensão em padrões de elevada qualidade; II. Formar profissionais competentes nas diferentes
áreas do conhecimento, cônscios da responsabilidade e do compromisso social como cidadãos; III. Promover
o desenvolvimento científico-tecnológico, social, artístico, cultural da pessoa humana, tendo como referencial
os valores cristãos; IV. Estender à comunidade as atividades educacionais, com vistas à elevação do nível
sócio-econômico-cultural; V. Promover atividades de pesquisa nas diversas áreas da educação, em especial
na área da saúde; VI. Promover a divulgação de pesquisas e publicação de obras, tendo como referencial os
valores cristãos; VII. Promover a educação e a saúde em todos os níveis educacionais; VIII. Promover o
intercâmbio nacional e internacional com instituições educacionais e congêneres; IX. Colaborar com entidades
e órgãos públicos e privados nas atividades de formação de Recursos Humanos, Materiais e Espirituais; X.
Prestar serviços na área de educação e da saúde, assessoria e consultoria a quantos a procurarem; XII.
Promover a assistência social aos desamparados e pobres, visando a proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice; XIII. Promover o amparo às crianças, adolescentes e jovens carentes, na
área da educação e da saúde; XIV. Promover a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência
e a promoção da sua integração e à vida comunitária, na medida de suas possibilidades e respeitadas a
legislação em vigor; XV. Promover a formação humana, cultural e religiosa de candidatos à vida religiosa
camiliana, de forma direta, ou por meio de convênio com instituição de fim não lucrativo que preste tais serviços;
XVI. Promover e zelar pelo princípio da igualdade constitucional entre os cidadãos. 2. Base de Preparação: a)
Declaração de conformidade (com relação às normas contábeis): As demonstrações contábeis foram
elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e às normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC
n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), para as Entidade sem finalidade de lucros. b) Base de mensuração:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos seguintes itens:
- Os instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado; e - Terrenos e edificações
do ativo imobilizado, onde foi adotado o custo atribuído. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas
demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da entidade.Todas as informa-
ções contábeis estão apresentadas em Real , exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais Práticas
Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a
todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis. a) Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas contábeis exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premis-
sas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre
incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste ma-
terial dentro do próximo exercício financeiro e julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas: • Determinação da vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 7); • Deter-
minação da provisão para créditos de liquidação duvidosas (notas explicativas nos 5); e • Determinação das
provisões para contingências (nota explicativa nº 16). O resultado das transações e informações quando da
efetiva realização pode divergir dessas estimativas. b) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equi-
valentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado,
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes por prestação de serviços e venda de produtos no curso
normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da
competência, e deduzida da provisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída em montantes
considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos
créditos. Despesas antecipadas: Referem-se, basicamente a despesas pagas a serem incorridas no próximo
exercício com propaganda e publicidade. Ativo Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Demonstra-
do pelo valor do custo histórico de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessária. Depreciação: A depreciação é
calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, deduzido do valor residual. A depreciação é
reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos bens. Ativo
intangível: Registrado ao custo histórico de aquisição, deduzido da amortização acumulada, que é estimada
de acordo com a vida útil dos ativos. c) Passivos circulantes e Não Circulantes: 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.
As receitas antecipadas de cursos e patrocínios, correspondem aos valores recebidos nos exercícios, decor-
rentes da primeira parcela da mensalidade dos exercícios seguintes. d) Provisões: Uma provisão é reconhe-
cida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Benefícios a empregados: A
Entidade fornece aos seus colaboradores benefícios que englobam basicamente: plano de assistência médica,
vale refeição e vale transporte. f) Patrimônio Líquido: O Grupo Patrimônio Líquido é representado pelo
Patrimônio Social acrescido pelos superávit e ou diminuido pelos déficits apurados e incorporados anualmente,
após deliberação em Assembléia Geral Ordinária. g) Receita de Serviços: As receitas incluem, principalmen-
te, mensalidades de ensino de nível superior (graduação e pós-graduação), mensalidades dos cursos de
especialização e extensão universitária, outras prestações de serviço de ensino, além de taxas de inscrições
em concursos e vestibulares. As receitas são registradas no mês em que os serviços são prestados. h)
Receitas Financeiras e Despesas Financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas
de juros sobre aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos.  As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre empréstimos e des-
contos concedidos sobre mensalidades. i) Instrumentos financeiros: Ativos financeiros não derivativos:
A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros
ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos
inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber
e entidades ligadas.Passivos financeiros não derivativos:Todos os passivos financeiros não derivativos da
Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições
contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas. j) Gratuidade: As gratuidades são mensuradas em conformidade com a
Lei 12.101/2009. - Critérios da Lei 12.101/2009, que preve a mensuração das gratuidades baseada no número
de alunos bolsitas, observado o seguinte: - Segregar a mensuração das gratuidades entre ensino superior e
educação básica; - Educação básica: (i) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 5 (cinco) alunos
pagantes ou; - Educação básica:(ii) conceder 1 (uma) bolsa de estudo integral para cada 9 (nove) alunos
pagantes, e bolsas parciais de 50%, para alcance do número mínimo necessário; e - Educação superior para
entidades que aderiam ao Prouni: Idem a mensuração da educação básica.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa 2018 2017
Caixas   48.384,85   90.366,76
Bancos   1.408.281,68   1.484.638,78
Aplicações financeiras de curto prazo (a)    85.434.058,72    59.306.943,29
Total   86.890.725,25   60.881.948,83
(a) Referem-se substancialmente a certificados de depósitos bancários remunerados a taxas que variam
entre 100% e 105% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).São classificadas como caixa e equi-
valentes de caixa uma vez que possuem liquidez diária. 5. Contas a Receber: No ano de 2.018 a Admi-
nistração da Entidade realizou trabalho específico para identificar seus valores a receber e atualmente
possui todas as movimentações ocorridas, controladas através de softwares, que demonstram os valores
a receber individualizado por aluno. A composição dos valores a receber e a correspondente provisão para
créditos de liquidação duvidosa é a seguinte:

       2018          2017
Conta a Receber   42.281.083,65   49.456.066,84
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (12.223.680,64) (13.957.225,98)

  30.057.403,01   35.498.840,86
O prazo médio de recebimento é de 120 dias e o montante recebido até a data de aprovação dessas demons-
trações contábeis é de R$ 27.402.296,36. A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
foi a seguinte:

       2018          2017
Saldo em 1° de janeiro (13.957.225,98) (12.978.163,15)
Adições a provisão   (376.065,61)   (1.363.244,78)
Reversões de provisão por recebimento      2.109.610,95         384.181,95
Saldo em 31 de dezembro   (12.223.680,64) (13.957.225,98)

Antonio Mendes Freitas
Presidente

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores da
União Social Camiliana
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da União Social Camiliana, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da União Social Camiliana, em 31 de dezembro de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas
brasileiras 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 relação à União Social Camiliana, de acordo com os princípios éticos relevan-
tes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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 demonstra-
ções contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes 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 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 causa-
da por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou

representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. 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 nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em con-
tinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
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 planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 22 de março de 2019.
GALLORO & ASSOCIADOS
Auditores Independentes
CRC PJ 2SP005851/O-7

Ana Maria Galloro Laporta
Sócia - Diretora

CRC 1SP 203642/O-6

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 2018 2017
Superávit do execício   25.614.938,94   26.636.907,60
Depreciação e amortização      4.866.940,80      5.105.812,60

Superávit conciliado    30.481.879,74    31.742.720,20
Ajustes de Contas patrimoniais
Contas a receber   5.417.529,37   (1.603.104,07)
Adiantamentos   163.833,97   (340.161,52)
Estoques   (18.128,94)   18.360,43
Despesas Antecipadas   (514.793,89)   (1.040.238,23)
Impostos a recuperar   2.025,21   7.387,36
Entidades Ligadas a Receber -   (2.252.246,75)
Depósitos e cauções   (769.950,84)   246.943,00
Outras Contas a Receber   23.908,48 (23.908,48)
Fornecedores   206.969,26   478.173,84
Obrigações Trabalhistas   409.747,17   661.931,02
Obrigações Sociais   18.024,82   135.089,43
Obrigações Fiscais   (9.291,80)   (3.394,91)
Outras Obrigações   339.968,02   (63.857,26)
Provisões   (619.113,83)   (201.796,85)
Receitas antecipadas de cursos e patrocínios         278.451,85         583.792,09

Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais    35.411.058,59    28.345.689,30
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aumento de Ativo imobilizado   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)

Caixa Líquido (aplicado) / gerado pelas
  atividadades de investimentos   (9.402.282,17)   (1.964.018,84)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Pagamento de empréstimos -      (644.276,86)

Caixa Líquido aplicado pelas atividadades de financiamentos -      (644.276,86)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa    26.008.776,42    25.737.393,60
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
Saldo final do exercício   86.890.725,25   60.881.948,83
Saldo inicial do exercício    60.881.948,83    35.144.555,23
Variação do exercício    26.008.776,42    25.737.393,60

Parecer do Conselho Fiscal

1. Os membros do Conselho Fiscal da União Social Camiliana, no exercício de suas funções legais
e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório Anual da Administração e as
Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício, bem como a sua destinação, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido,

Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas e o Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018.
2. Com base nos exames efetuados, considerando ainda o Relatório dos auditores independentes da
empresa Galloro & Associados Auditores Independente S/C, o Conselho Fiscal, opina que o balanço
geral está exato.

São Paulo, 12 de abril de 2.019.
Titulares Suplentes
Adailton Mendes da Silva Francisco Gomes da Silva
Deolino Francisco Guzi Geovani Antonio Dias
Paulo Aniceto Rodrigues João Affonso Zago

Emerson Veloso
Contador - CRC 1SP 261203/0-9

BANCO BMG S.A.
Companhia aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 | NIRE: 3530046248-3 

FATO RELEVANTE BANCO BMG S.A. (“Banco”), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que acionistas representando 99,69% da Companhia aprovaram, em assembleia geral extraordinária realizada nesta data, (i) o cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, mediante a realização da oferta pública de ações, sob a forma de procedimento diferenciado a ser solicitado à CVM, nos termos do artigo 34 da Instrução da CVM nº 361, de 05 de março de 2002, conformealterada (“Instrução CVM 361”) e (ii) que a Diretoria do Banco adote todas as medidas necessárias para realizartodos e quaisquer atos necessários para o fechamento do capital social e o cancelamento do referido registro perante a CVM. Tais deliberações foram tomadas tendo em vista que o Banco não possui mais a intenção de realizar uma captação de recursos via emissão de ações de seu capital, não havendo mais razões para que o Banco mantenha seu registro de emissor de valores mobiliários. São Paulo, 4 de abril de 2019.
Flávio Pentagna Guimarães Neto
Diretor de Relações com Investidores

Banco BMG S.A.
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Nevada Holding S.A.
CNPJ/ME (Em Constituição)Ata de Assembléia Geral de Constituição, Realizada em 18/03/2019Data/Hora/Local: 18/03/2019, às 9hs, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade dos subscri-tores das ações: i. Soon Beum Kwon, RNE nº V357005-Q-CGPI/DIREX/DPF, CPF/MF 009.240.389-18; ii.Gabriela Franciscato Corte Batista, RG 24.295.105-3-SSP/SP, CPF/MF 175.644.818-38. Mesa: Soon Beum Kwon-Presi-dente, Gabriela Franciscato Corte Batista-Secretária. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: i.Constituição da Companhia e a assinatura do Boletim de Subscrição, em moeda corrente nacional, a totalidade das 500 ações ordi-nárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão fixado pelos acionistas em R$ 1,00 por ação; ii.Projeto de Estatuto Social; iii. Eleição dos membros da administração, com mandato inicial de 2 anos a partir desta data, mediante a assinatura dos competentes termos de posse em livro próprio, a saber: (a) Soon Beum Kwon-Diretor Pre-sidente; (b) Gabriela Franciscato Corte Batista-Diretora sem designação específica. Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia. iv. O Acionistas deliberam pela não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. v. O Presidente declara que os Diretores sem designação espe-cífica responsabilizaram-se pelas seguintes providências: (a) o depósito, perante o Banco do Brasil S.A, do valor cor-respondente a 10% do valor do Capital Social, conforme preceitua o artigo 80º, inciso II, da Lei 6.404/76, totalizando o depósito um montante de R$50,00; (b) arquivamento dos documentos de constituição perante a JUCESP, bem como a publicação dos mesmos na forma da lei; (c) obtenção de todos os registros, matrículas, inscrições, livros e quaisquer outros requisitos necessários para que a Companhia possa iniciar as operações previstas no Estatuto Social. Encer-ramento: Nada mais.SP, 18/03/2019. Acionistas: Eagles Participações S.A., p.Gabriela Franciscato Corte Batista; Poseidon Holding e Consultoria Ltda., p. Soon Beum Kwon. Diretor Presidente: Soon Beum Kwon; Diretora sem designação específica: Gabriela Franciscato Corte Batista. Advogado Responsável: Pedro Luiz Bussab Endres-OAB/SP nº 332.397. JUCESP/NIRE S.A. 3530053389-5 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. 
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Não pode haver dúvida a respeito: 
publicidade legal deve ser divulgada 
no Diário Oficial e em jornal de grande 

circulação editado na localidade em que está 
situada a sede da companhia. Continua valen-
do o que diz a lei 6404/76.

Empresas, contadores, administradores 
devem ficar atentos aos efeitos da perda 
de validade da Medida Provisória 892, que 
previa mudanças nestes procedimentos. A 

MP caducou no inicio de dezembro passado 
e, portanto, volta a valer a legislação vigente.

Achamos importante dar este aviso porque 
muitos profissionais e empresários ainda 
não se deram conta desta mudança e podem 
incorrer nas punições previstas. 

Traga sua publicidade legal para o jornal 
Empresas e Negócios, uma publicação 
com 17 anos de tradição, bons serviços e 
qualidade editorial.

Aproveite também a praticidade de transitar 
online seus anúncios. O E&N foi o pioneiro 
entre os jornais privados na certificação digital 
de suas páginas, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial. 

Fale conosco: 11 3043-4171 / 2369-7611

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

3º Subdistrito - Penha de França
Dr. Mario Luiz Migotto - Oficial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RENATO SANTOS PINTO, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 12/11/1987, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Nelson Ferreira Pinto e de 
Rita Maria Batista da Silva. A pretendente: FABIANA DE CASTRO JIJON, profissão: 
terapeuta, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
21/10/1977, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de João 
Jijon e de Maria da Luz de Castro Jijon.

O pretendente: GABRIEL SEIJI HIGA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 08/08/1995, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de João Carlos da Silva e de Regina 
Keiko Higa. A pretendente: ANDREZA FERNANDES DO COUTO, profissão: analista 
de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 
12/12/1995, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Sérgio 
Alves do Couto e de Ana Maria Nunes Fernandes.

O pretendente: GABRIEL MENDES RANGEL, profissão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Pouso Alto, MG, data-nascimento: 18/04/1959, residente 
e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de João Mendes Rangel e de 
Tereza Maria Rangel. A pretendente: MARIA GIRLENE TAVARES, profissão: comerciante, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Quixeramobim, CE, data-nascimento: 03/07/1972, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Joaquim Tavares 
de Lima e de Maria Clemente de Lima.

#tenhacicatrizes

Claudio Zanutim

A Importância de Ter Metas
Claudio Zanutim (*)

Para enfrentar a competitividade global, em-
presas líderes em seus segmentos tiveram que 

mudar seu estilo gerencial. Percebeu-se que o 
trabalho em equipe atendia muito melhor e de 
forma mais rápida os objetivos das empresas, 
que agora são muito mais voltados à qualidade 
do que à quantidade. Nesse aspecto é que a 
figura do líder se torna essencial no comando de 
uma equipe participativa e eficiente. Mas para 
isso, o líder deve estar em sintonia fina com os 
anseios da corporação e de seu “time” e nesse 
aspecto é crucial o estabelecimento de metas.

Só para se ter uma idéia da importância das 
metas, vamos a uma pequena história, vivida 
por Alice no País das Maravilhas:

Alice estava diante de uma bifurcação na 
estrada e, indecisa sobre qual caminho seguir, 
pediu informações a um gato que estava próximo.

Ela indagou qual caminho deveria escolher 
para sair dali ao que o gato respondeu: “isso 
depende muito do lugar para onde você quer 
ir”. Alice retrucou “não me importa muito para 
onde...”, ao que o gato respondeu “então pouco 
importa que caminho você deve escolher”.

Assim é nossa vida. Se não temos objetivos 
claros, que importa o caminho que deveremos 
tomar? Poderemos andar e andar e ver o tem-
po passar sem realizarmos nada porque, na 
realidade, não tínhamos nada em mente para 
realizarmos. Metas e objetivos são fundamentais 
para nos dar direção, força e sentido, seja em 
nossos projetos pessoais quanto profissionais.

Para um coach, que deve agir como um trei-
nador de um time campeão, estabelecer metas 
é vital para o sucesso de seu trabalho.

Como Estabelecer Metas
Segundo J.C. Barrow, autor de The Variables 

of Leardership, liderança é “o processo compor-
tamental de influenciar indivíduos e grupos na 
direção de metas estabelecidas”. Para se chegar 
a essas metas, o coach terá que manifestar uma 
série de comportamentos, entre eles processo 

de tomada de decisão, técnicas de motivação, 
dar feedback, estabelecer relações interpessoais 
e dirigir seus liderados com confiança.

No que se refere à tomada de decisão, o coach 
está, freqüentemente tomando decisões em re-
lação a seus discípulos, independentemente do 
estilo de liderança que ele optar naquela situação. 
Autocrático, liberal, democrático ou situacional, 
ele deverá instruir seu discípulo quanto às técni-
cas mais corretas ou corrigir erros.

Sendo um coach sensato, ele também não po-
derá descuidar da motivação, não apenas quando 
os objetivos forem alcançados mas também nos 
que fracassaram, encorajando-o a corrigir seus 
erros e seguir em frente.

Um terceiro, e importantíssimo passo é dar 
feedback. É essencial num processo de coaching 
que o discípulo receba informações sobre sua 
performance, visando o fortalecimento de sua 
atuação. Dar feedback pode também ser uma 
poderosa ferramenta de motivação, quando o 
coach não poupa elogios ao bom desempenho 
de seu discípulo.

Ao estabelecer relações interpessoais, o co-
ach está demonstrando sua preocupação com 
o indivíduo e não apenas com o profissional.
Dessa forma, ele pode fortalecer os vínculos
mais humanitários, criando um clima de certa
cumplicidade entre ele e seu discípulo.

Finalmente, o coach eficaz lidera pelo exemplo. 
Por isso mesmo ele deve demonstrar confiança 
em si próprio e no trabalho que está executan-
do, mostrando que acredita e confia em seu 
potencial.

Atuação Prática
Além do estabelecimento de metas, há alguns 

procedimentos que podem colaborar definiti-
vamente para um bom resultado do coaching. 
Observe:

Ouvir: isso decorre de predisposição implíci-
ta em entender a razão do outro. Não está em 
questão discernir entre o certo e o errado antes 
se entender as verdadeiras razões do fato. O 
ideal é adotar uma postura isenta, buscando a 
verdadeira compreensão do outro;

Perceber: é ir além do imediato, perceber 
além do que parece ser. É fundamental pro-
curar as razões do efeito demonstrado. Neste 
caso é determinante uma boa compreensão da 
relação de causa e efeito. O efeito é o sintoma. 
As causas devem ser os elementos-chave da 
análise da solução;

Refletir: talvez seja um dos elementos do 
perfil básico do coach. Procurar sensações, 
testar e compreender o fluxo de raciocínio do 
discípulo, desvendar o objetivo real implícito 
nos meandros das estratégias;

Analisar: outro elemento importante do perfil 
do coach é entender e refletir os prós e contras, 
não contentar-se com o óbvio e pensar junto 
com o discípulo são posturas fundamentais do 
procedimento de coaching. É preciso fazer com 
que ele encontre a melhor resposta, o que pode, 
muitas vezes, exigir paciência para deixá-lo errar. 
Analisar consequências e perspectivas é fator 
determinante do papel do coach;

Pensar em Conjunto: como pode ser feito? 
Uma das formas é “espelhar” o raciocínio do 
liderado. É concluir, junto com ele, as próximas 
etapas, analisando-as e orientando-o;

Orientar: a orientação pode ser melhor 
entendida como a definição de um “caminho”, 
discutido e analisado que permita uma ação 
lógica e quantificável;

Quantificação: a definição de indicadores, 
metas, prazos e desafios são fatores inerentes 
à ação de coaching. O liderado deve entender 
e poder monitorar o seu próprio processo de 
desenvolvimento e crescimento. É fator de auto-
motivação e de definição de objetivos, mesmo 
que progressivos. É função não delegável do 
coach estabelecer esses parâmetros de controle 
e acompanhamento;

O coach deve ainda considerar que seu 
trabalho requer obstinação, talento e muita 
competência. Deve também estar ciente que o 
sucesso de seu trabalho se faz a partir do sucesso 
de cada membro de sua equipe. 

Finalmente, o coach precisa ter:
Visão do Futuro: ampliar os horizontes, 

desafiar a imaginação e inspirar sua equipe;

Foco no coaching: estar comprometido 
com qualidade em todos os produtos e servi-
ços oferecidos;

Integridade: ser comprometido com a 
ética, a honestidade e a verdade;

Comprometimento: demonstrar coragem 
e autoconfiança para apoiar idéias;

Comunicar-se com eficácia: escutar e 
compartilhar idéias; dar feedback positivo 
freqüentemente;

Compartilhar responsabilidade: tra-
balhar para fazer a equipe compartilhar 
responsabilidades;

Lidar com a diversidade: reconhecer 
as realizações individuais e edificar os seus 
responsáveis;

Conhecimento especializado: demons-
trar amplo conhecimento do negócio;

Iniciativa: antecipar-se aos problemas e 
criar alternativas novas e melhores.

Forte Abraço! 

(*) É Membro dos Empreendedores 
Compulsivos,  Palestrante e Trainner Internacional. 
Mais 150 mil pessoas treinadas. Auxilia empresas e 

pessoas na maximização da performance em vendas e 
no atingimento de objetivos e metas. Autor de 7 livros, 

3 e-books e dez artigos acadêmicos, é reconhecido nos 
meios empresarial, acadêmico e popular, principalmente 

com o Best Seller: Como Construir Objetivos e Metas 
Atingíveis

Guilherme Amorim (*)     

Discussões sobre a importância 
de internacionalizar startups têm 
se tornado assunto frequente nos 
últimos anos. 

O interesse vem tanto dos em-
preendedores, que querem levar 
suas operações para fora do país, 
como dos investidores, que têm 
perguntado mais sobre a possi-
bilidade ou a viabilidade de uma 
startup brasileira operar fora do 
cenário nacional. Mais do que um 
plano para o futuro, entender sobre 
o processo de internacionalização
se tornou também um fator crucial 
para o sucesso de uma captação de 
investimentos.

Isso acontece agora, não apenas 
pelos motivos considerados mais 
"clássicos", como a capacidade de 
ampliar o portfólio de clientes, o que 
também ajuda a elevar a rentabilida-

de das startups, mas também pela 
possibilidade de se posicionarem de 
forma estratégica para interagir com 
outros players do mercado. 

Uma presença em ambientes 
internacionais, que as coloca em 
concorrência com soluções glo-
bais, sinaliza aos investidores que 
os empreendedores têm interesse 
em tomar a dianteira em potenciais 
parcerias e ofertas combinadas com 
outros players do mercado, o que 
é visto de maneira muito saudável 
por VCs e CVCs. 

E, mais do que só dar sinais po-
sitivos para futuros investidores, 
as startups que partem para um 
processo de internacionalização 
ganham a chance de aumentar a 
carteira de clientes, fazer bench-
mark de soluções globais, podendo 
encontrar a possibilidade de parce-
rias trianguladas em outros países, 
além, é claro, dos ganhos em dólar.  

Porém, para internacionalizar é 
importante planejar. Acessar o mer-
cado global não é uma questão ape-
nas de querer, mas de se preparar 
para isso. O primeiro passo em um 
processo de internacionalização das 
operações de uma startup costuma 
ser a avaliação do cenário global. 

Uma boa forma de fazer isso é 
acessar relatórios de tendências 
de consultorias como a Gartner, 
Forrester, Ovuum ou IDC para con-
ferir quais dos insights mapeados 
por elas podem ter conexões com 
o negócio da startup em questão. O 
intuito principal deste exercício é
entender o que o mercado interna-
cional está buscando ou precisando
em um dado momento.

Assim que for identificada essa 
necessidade global ou internacional 
que tenha relação com a solução 
proposta pela startup, o segundo 
passo envolve encontrar quem 

são os stakeholders interessados 
neste produto ou serviço. Eles 
podem ser desde executivos de 
alto escalão (C-Level) a fundos 
de investimento, institutos de 
pesquisa, aceleradoras globais e 
até investidores anjo. 

Essa fase do planejamento busca 
entender quem é o interessado 
e onde a startup pode ajudar a 
resolver. Desse ponto em diante, 
com o que e quem devidamente 
mapeados e identificados, parte-se 
para a definição de uma estraté-
gia de ação, também conhecida 
pela expressão GoToMarket, que 
significa literalmente "avançar em 
direção ao mercado". 

Essa estratégia costuma se apoiar 
em cinco pilares fundamentais: 1) 
ter foco na oferta (que é a resposta 
ao que foi mapeado nas fases ante-
riores; 2) capacidade de adaptação 
da oferta a ecossistemas diferentes 

do nacional; 3) chance de destacar-
-se em um cenário competitivo
global; 4) incluir inteligência de 
mercado; e, por fim, 5) ter um 
modelo de vendas e distribuição 
estabelecido junto a equipes locais 
de atendimento, o que pode ser fei-
to por meio de parceiros regionais. 

Trata-se de um processo que leva 
tempo e exige recursos dos em-
preendedores. E é exatamente por 
isso que quem busca trabalhar com 
a possibilidade de internacionaliza-
ção está em um momento perfeito 
para se aproximar de investidores, 
que podem não só subsidiar esse 
movimento de internacionalização 
com recursos financeiros como 
também aporta conexões globais 
que permitem que o processo de 
internacionalização possa acontecer 
com sucesso. 

(*) - É Head de Parcerias da Wayra Brasil 
(https://br.wayra.com/).

Qual o papel dos investidores na hora de avançar o negócio para outro país?
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