
Descrição
Dez/21

IRPJ CSLL
Resultado antes do Imposto de Renda e 
 da Contribuição Social 19 19
(+ ou –) Adições e Exclusões – –
= Lucro Real 19 19
Imposto de Renda - Alíquota de 15% (3) –
Imposto de Renda - Alíquota Adicional de 10% – –
Contribuição Social - Alíquota de 20% – (4)
Total Imposto de Renda e Contribuição Social (3) (4)
Despesas Tributárias –
Descrição Dez/21
 PIS 1
 COFINS 4
Total 5
Outras Despesas Administrativas
Descrição Dez/21
 Despesas de Serviços do Sistema Financeiro 5
 Despesas de Serviços Técnicos Especializados 85
Total 90

Somapay Sociedade de Crédito Direto S.A.
CNPJ nº 44.705.774/0001-93
Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial Dez/2021
Ativo 3.122
Circulante 3.122
 Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivados 3.122
  Livres 3.122
   Letras Financeiras do Tesouro 3.122
Passivo 3.122
Circulante 110
 Outras Obrigações 110
  Fiscais e Previdenciárias 12
  Provisão para Pagamentos a Efetuar 90
  Credores Diversos 8
Patrimônio Líquido 3.012
 Capital Social 3.000
 Reservas de Lucros 12

Demonstração de Resultado Dez/2021
Receitas da Intermediação Financeira 114
 Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 114
Despesas da Intermediação Financeira –
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 114
Outras Receitas/Despesas Operacionais (95)
 Despesas de Pessoal –
 Outras Despesas Administrativas (90)
 Despesas Tributárias (5)
Resultado Operacional 19
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 19
Imposto de Renda e Contribuição Social (7)
 Imposto de Renda (3)
 Contribuição Social (4)
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Período 12
 Lucro/(Prejuízo) por ação - R$3.000.000 0,00405

Demonstração do Resultado Abrangente Dez/2021
Resultado Líquido do Período 12
 (+/–) Outros Resultados Abrangentes da Instituição: –
 (+/–) Outros Resultados Abrangentes de Participações 
  Societárias para Equivalência Patrimonial –
Resultado Abrangente do Período 12

Mutações do Patrimônio Líquido Capital Lucros Acumulados Total
Saldos em 13 de Dezembro de 2021 – – –
Capital Inicial 3.000 – 3.000
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Período – 12 12
Saldos em 31 de Dezembro de 2021 3.000 12 3.012

Demonstração dos Fluxos de Caixa Dez/2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
 Lucro/(Prejuízo) Líquido do Período 12
Variações nos Ativos e Passivos
 Títulos e Valores Mobiliários (3.122)
 Outras Obrigações 110
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais (3.000)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividade Operacionais (3.000)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Capital Integralizado 3.000
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento 3.000
Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes a Caixa Fonte –
Caixa e Equivalentes de Caixa no Começo do Período –
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período –
Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes a Caixa Fonte –

Descrição Categoria Quantidade Dez/21
 Títulos de Renda Fixa - Livres

  Letras Financeiras do Tesouro
 Negociáveis  
   Competitivos 281 3.122

Contador 

Luiz Fernando Messias Bispo
CRC: 1SP105235/O-6
CPF: 882.798.208-68

Diretoria
  Fernando Soares Gurgel  

CPF: 738.024.923-15 
 Drauz Candido dos Reis Filho  

CPF: 573.654.152-15
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YouTube. O YouTube anunciou nesta terça-feira (26) um programa de bolsas para jornalistas 
e organizações que queiram desenvolver projetos de combate à desinformação eleitoral para o 
Brasil. Trata-se do programa “Jogo Limpo”, iniciativa voltada para a eleição brasileira de 2022.NACIONAL

Resumo da terceira via: muita estrela pra 
pouco céu...

Paulo Kramer, cientista político, sobre a dificuldade para 
definir candidato desse campo

S omente desde o ano de 2019, o Sena-
do acumula em suas gavetas boloren-
tas 62 pedidos de impeachment contra 
ministros do Supremo Tribunal Fede-

ral (STF). São pouco mais de três anos. O líder 
absoluto nesse ranking não é uma surpresa: mi-
nistro Alexandre de Moraes. Ele é alvo de 29 pe-
didos de impeachment, impetrados por vários 
brasileiros, que vão de cidadãos comuns e sena-
dores até o presidente da República. 

Barroso é vice
Alexandre Moraes tem quase o triplo dos 13 

pedidos de impeachment de Luís Roberto Barro-
so, que está na vice-liderança desse triste ranking.

Curiosidade
Rodrigo Pacheco já mantém 28 pedidos 

de impeachment “sob análise”, à exceção do 
pedido feito por Bolsonaro contra Moraes, 
arquivado na hora.

Logo atrás
Dias Toffoli, é o terceiro ministro com 

mais pedidos de impeachment, onze no to-
tal. Quase todos durante seu período na pre-
sidência do STF. 

O engavetador
Foram arquivados 35 pedidos de impeach-

ment contra ministros do STF , sendo 34 na 
gestão de Davi Alcolumbre na presidência 
do Senado.

Brasil na contramão
Em artigo no Diário do Poder, a presidente do 

Podemos, Renata Abreu, diz que o revisionismo 
do STF colocou o Brasil na contramão do mundo.

Corruptos fortalecidos
Para Renata Abreu, isso enfraquece o combate 

à corrupção: “anulação de condenações da Lava 
Jato, enfraquecimento da Ficha Limpa”, etc.

Mecânica
A PEC 199/19 altera o artigo 5º da Constituição 

e acaba com os recursos extraordinário e especial 
(STF e STJ), que virariam “ações revisionais”.

STF agasalhou
O ex-presidente nacional da OAB e jurista 

Reginaldo de Castro lembrou que Lula assi-
nou decreto indultando o terrorista italiano 

Senado barra 62 pedidos de impeachment do STF

O PODER SEM PUDOR

A política sempre produziu malucos. O ex-
-governador de Alagoas Silvestre Péricles, certa 
vez, recebia uma comissão que pretendia a 
criação de uma Faculdade de Filosofia quando 
resolveu puxar conversa com um dos presentes, 
padre Teófanes de Barros, educador emérito: 
“Veja, padre, que blasfêmia: meus inimigos 

espalham por aí que eu coloco os retratos deles 
no quintal do Palácio e fico treinando tiro ao 
alvo.” Homem gentil, o padre lamentou: “Que 
calúnia, governador!”. Silvestre emendou: “Que 
besteira! Se fosse para atirar eu não ia ficar 
gastando munição em retratos. No dia que 
resolver, saio é atirando na bunda deles!”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Sem desperdiçar balas

Cesare Battisti, assassino de quatro pessoas 
em seu país, logo após o STF autorizar sua 
extradição. Mesmo beneficiando um facíno-
ra, o ato foi acatado pelo STF.

Ladrões de casaca
A Polícia Federal cumpriu 14 mandados con-

tra ladroagem no Consórcio Nordeste, reunin-
do governos estaduais liderados pelo petista da 
Bahia. Prometeram respiradores, vacinas etc e 
entregaram apenas corrupção.

Lorotas ao vento
Ciro Gomes (PDT-CE) e Danilo Cabral (PSB-

-PE) precisam definir no “par ou ímpar” quem 
é o mentiroso: em menos de 24h, disseram ao 
canal da TV BandNews que seus Estados seriam 
os de menor evasão escolar.

Defensor da graça
O perdão do deputado Daniel Silveira ganha 

defensores. Para o advogado Alexander Barro-
so, o STF não tem alternativa senão validar a 
graça. “É perfeitamente legal, é constitucional e 
moralmente legítima”.

Que horror
Vivemos tempos muito estranhos: o bilioná-

rio Elon Musk, que comprou o Twitter, tem sido 
atacado e desqualificado na imprensa brasileira 
por haver prometido garantir a liberdade de ex-
pressão na rede social.

Vale o esforço
Lasier Martins (Pode-RS) quer o ministro 

Barroso (STF) se explicando no Senado por 
suas frequentes declarações políticas. Mas o re-
querimento dormirá eternamente na gaveta de 
Rodrigo Pacheco como tantos outros.

Demorou demais
O secretário-geral da ONU, António Gutér-

res, levou 60 dias para ir a Moscou. Recebeu 
humilhação básica, acomodado a 5 metros de 
Putin, e saiu cuspindo marimbondos de fogo. 
Vai chorar nos braços de Biden.

Debaixo da cama
Além desta coluna, que há dois meses cobra 

iniciativas pela paz da ONU e de governos, um 
documento de 200 personalidades, dirigidos a 
António Gutérres, interpelou o português secre-
tário-geral a ONU: “cadê você?”

Pensando bem...
...ninguém pode dizer que política não tem graça.

Prisão em 2ª instância ‘dorme’ 
na Câmara há 900 dias
A proposta que prevê prisão 
após a condenação em segunda 
instância completou 900 dias na 
gaveta do presidente da Câmara 
dos Deputados, desde que Ro-
drigo Maia o meteu ali e trancou 
a sete chaves. A ideia foi apre-
sentada ao Legislativo após o 
Supremo Tribunal Federal mu-
dar pela quarta vez, em 2019, o 
entendimento para beneficiar 
Lula e viabilizar sua candidatura 
presidencial. O Brasil é o úni-
co dos 194 países da ONU que 
impede prisão após condenação 
em segunda instância.

FOTO PEDRO GONTIJO/SENADO FEDERAL

Rodrigo Pacheco argumenta que mandato eleito por voto popular só pode ser retirado pela própria casa legislativa

O presidente do Senado e 
do Congresso Nacional, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG), 
afirmou que decisões sobre 
cassação de mandato de par-
lamentares cabem em última 
instância sempre à Câmara 
dos Deputados ou ao Sena-
do, e não ao judiciário. O 
senador mineiro ainda com-
pletou que “mandato outor-
gado pelo voto popular só 
pode ser retirado pela pró-
pria casa legislativa”.

Pacheco participou na 
manhã desta terça-feira (26) 
de evento do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) para co-
memorar os 20 anos do Có-
digo Civil. Ao deixar o local, 
foi questionado por jornalis-
tas sobre o caso do deputado 
Daniel Silveira (PTB-RJ) e se 
considerava que a decisão de 
cassar seu mandato caberia 
ao Parlamento ou seria auto-
mática, após a determinação 
do Supremo.

“A minha opinião, e eu re-
puto mais a questão jurídica 
do que propriamente políti-
ca, uma situação de decre-
tação de perda de mandato 
por parte do Judiciário há a 
necessidade de se submeter 
à casa legislativa para que a 
casa legislativa decida sobre 
isso”, afirmou o presidente 
do Senado. “Então, conside-
ro que a melhor inteligência 
da Constituição é nesse sen-
tido quando se exige a apre-
ciação da maioria dos pares. 
Mandato outorgado pelo 
voto popular só pode ser re-
tirado pela própria Casa le-
gislativa através da votação 
de seus pares”, completou.

A posição do presiden-
te do Senado se choca com 
o entendimento de alguns 
ministros do Supremo, que 
consideram que a cassação 
determinada pelo Judiciário 
deveria ter efeito automático 

e que caberia ao legislativo 
apenas cumpri-la.

Por outro lado, Pacheco se 
alinha com o presidente da 
Câmara dos Deputados, Ar-
thur Lira (PP-AL). Na noite 
de quarta (20), mesmo dia 
que o STF condenou Daniel 
Silveira a uma pena de 8 anos 
e 9 meses de prisão, Lira en-
trou com um recurso junto ao 
Supremo para que fique defi-
nido que é do Congresso a úl-
tima palavra sobre a cassação 
de um mandato parlamentar.

Indulto
Um dia após a condena-

ção de Daniel Silveira, o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) 
concedeu perdão de pena 
ao parlamentar e aliado. Em 
declaração transmitida nas 
redes sociais, o presidente 
argumentou que a liberdade 
de expressão é “pilar essen-
cial da sociedade” e que a so-
ciedade encontra-se em “le-
gítima comoção” por causa 
da condenação. “A graça de 
que trata esse decreto é in-
condicionada e será conce-
dida independente do trân-
sito em julgado [da ação]”, 

disse Bolsonaro.
No mesmo dia, Pacheco 

havia divulgado nota afir-
mando que a decisão de Bol-
sonaro era constitucional e 
não poderia ser questionada. 
No entanto, sinalizou que o 
legislativo poderia discutir 
a imposição de limites ao 
indulto presidencial. Nesta 
terça (26), durante o evento, 
sem comentar o caso Daniel 
Silveira ou nenhum outro, 
Pacheco disse que é preciso 
ter responsabilidade ao se al-
terar leis e que essas mudan-
ças não devem ser feitas “ao 
sopro do vento” ou em razão 
de um fato concreto que por 
vezes desperta paixões”.

Ele disse que deve haver 
uma colaboração entre os 
poderes legislativo e judiciá-
rio para que se possa evitar 
erros na elaboração de novas 
leis. “Essa responsabilidade 
legislativa de não mudar a 

legislação ao sopro do vento, 
não mudar a legislação em 
razão de um caso concreto 
que por vezes desperta pai-
xões ou aparente necessida-
des de mudança, essa é uma 
lógica que temos de ter mui-
to firmemente para atingir 
aquilo que é mais importan-
te quando se edita uma lei, 
quando se edita um código 
dessa natureza: conferir pre-
visibilidade para a socieda-
de, conferir segurança jurí-
dica de que as relações são 
pautadas em uma lei que seja 
cumprida, que sirva para a 
sociedade”, afirmou. “Por-
tanto, a nossa responsabi-
lidade como parlamento 
é fazer modificações que 
sejam equilibradas, úteis, 
importantes e que não sejam 
vulgarizadas, banalizadas, 
repito, por uma vontade de 
minoria, ou por interesses 
não republicanos.”

STF: Em meio a crise, 
ministros se reúnem 
fora do plenário

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Luiz Fux, convidou todos 
os ministros para um al-
moço na Corte nesta terça 
(26). Os convites foram dis-
parados na noite anterior, e 
o pretexto para o encontro 
era celebrar o aniversário 
do magistrado, que com-
pletou na data 69 anos.

A reunião de todos os 
ministros juntos, fora do 
plenário, é rara e ocorrerá 
justamente em um dos 
momentos de maior tensão 
na relação entre o tribunal 
e Jair Bolsonaro (PL). Na 
semana passada, o presi-
dente concedeu indulto ao 
deputado federal Daniel 
Silveira (PTB-RJ), que ha-
via sido condenado a uma 
pena de 8 anos e 9 meses 
de prisão pelo STF por 
ataques aos integrantes do 
tribunal. O ato do presi-
dente da República pegou 
o Supremo de surpresa e 
os ministros ainda discu-
tem que reação tomar.

É a primeira vez, desde 
a Nova República, que um 
presidente faz desafio tão 
explícito ao tribunal. Embo-
ra previsto na Constituição 
Federal, o perdão, na práti-
ca, desmoralizou a decisão 

anterior dos ministros. De 
acordo com magistrados 
convidados por Luiz Fux, 
a delicadeza do momento 
fatalmente leva o almoço a 
virar um fórum de discus-
são sobre os ataques do pre-
sidente ao tribunal e a seus 
ministros individualmente. 
Até agora, os magistrados 
apenas trocaram telefone-
mas sobre o assunto, sem 
discutir presencialmente 
que posição tomar diante de 
uma atitude tão inesperada 
do presidente da República.

Indígenas
Na última segunda-feira 

(25), Bolsonaro declarou 
que o indulto concedido 
por ele é constitucional e 
será cumprido. Na mesma 
ocasião, ele reforçou a in-
vestida contra o Supremo, 
ao sugerir que poderá des-
cumprir ordens do tribunal 
superior sobre o marco 
temporal para a demarca-
ção de terras indígenas.

Segundo a tese, que ainda 
se encontra em discussão no 
STF, indígenas só podem ter 
direito sobre terras que já 
estavam ocupadas por eles 
até 5 de outubro de 1988, 
data da promulgação da 
Constituição Federal.

Cassação: Última palavra é 
do Legislativo, diz Pacheco
O presidente do Senado ecoou a opinião do presidente da Câmara, Arthur 
Lira, de que a cassação de André Silveira deve ficar a cargo do Congresso

TEXTIL UNIÃO S.A. - CNPJ/MF N° 07.971.955/0001-35 - NIRE 23300011643 - Edital de 
Convocação - Assembleia Geral Ordinária. Ficam os Srs. Acionistas da TÊXTIL UNIÃO S.A. 
convocados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 04 de Maio de 2022, às 
16:00 horas, na sede social, com endereço na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, 10.800, Distrito 
Industrial I, Município de Maracanaú, Estado do Ceará, a fim de deliberar acerca de: 1) contas dos 
administradores, exame e aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 2) destinação de resultados. 
Maracanaú/CE, 25 de abril de 2022. (a) Mário Araújo Alencar Araripe, Diretor Presidente.

SIDERÚRGICA LATINO-AMERICANA S.A. - SILAT
CNPJ/ME nº 13.888.396/0001-05 - NIRE 23.300.030.877

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022

Data, Horário e Local: Realizada em 18 de março de 2022, às 16:00 horas, na sede social da 
Siderúrgica Latino-Americana S.A. - SILAT (“Companhia”), na Cidade de Caucaia, Estado do 
Ceará, na Rodovia BR-222, km 32, AGC Primavera, Centro, Localidade de Guararú. Convocação 
e Presença: Foram dispensadas as formalidades de convocação, diante da presença da totalidade 
dos membros do Conselho de Administração. Composição da Mesa: Sr. Marcos Eduardo Faraco 
Wahrhaftig - Presidente; Sr. Raul Fernando Schneider - Secretário. Ordem do Dia: deliberar sobre 
as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. 
Deliberações: Após análise da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de 
Administração, por unanimidade e sem quaisquer restrições, tomaram a seguinte deliberação: (i) 
Aprovadas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2021 e sua consequente publicação nos jornais habituais da Companhia Encerramento e 
Lavratura: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente declarou encerrados os trabalhos e 
determinou a lavratura desta ata, que, após lida, achada conforme e aprovada, foi assinada por 
todos os presentes. Caucaia, Ceará, 18 de março de 2022. Assinaturas: Mesa: Marcos Eduardo 
Faraco Wahrhaftig - Presidente, Raul Fernando Schneider - Secretário. Conselheiros Presentes: Raul 
Fernando Schneider, Clemir Uhlein, Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig e Francisco José Rabelo 
do Amaral. Certifico que a presente ata foi lavrada em forma de sumário e retrata exatamente a 
ata original lavrada no Livro de Registro de atas do Conselho de Administração. Marcos Eduardo 
Faraco Wahrhaftig - Presidente. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 
5784533 em 18/04/2022. Protocolo 220517819 - 14/04/2022. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - 
Secretária-Geral. 
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CEARÁ DIESEL S.A.
CNPJ/MF nº 63.388.441/0001-22

Balanços Patrimoniais Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 115.055 134.576
Depósito caução 617 -
Títulos e valores mobiliários 5 22.185 10.438
Contas a receber 6 24.552 24.346
Estoques 7 16.567 11.445
Tributos a recuperar 8 3.339 3.054
Adiantamento a fornecedores 143 81
Partes relacionadas 9 11.988 4.376
Outros créditos 180 298

194.626 188.614
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais 248 235
Tributos diferidos 14 638 1.084

886 1.319
Investimentos 14 14
Imobilizado 10 3.628 11.232
Intangível 182 70

4.710 12.635
Total do Ativo 199.336 201.249

Nota 2021 2020
Passivo
Circulante
Contas a pagar 11 22.483 19.710
Salários, provisões e encargos 
sociais

12 2.001 1.783

Adiantamentos de clientes 13 1.696 3.787
Obrigações fiscais 14 5.663 949
Juros sobre capital próprio a 
pagar e dividendos

16 2.630 921

Outras contas a pagar 102 97
34.575 27.247

Não Circulante
Provisão para contingências 15 777 1.745
Partes relacionadas 9 101.110 115.432

101.887 117.177
Patrimônio líquido 16
Capital social 30.000 30.000
Reservas de lucros 32.874 26.825

62.874 56.825
Total do Passivo e Patrimônio 
Líquido

199.336 201.249

Demonstrações de Resultados Exercícios Findos em  
31 de Dezembro de 2021 e 2020  

(Em milhares de reais, exceto resultado por ação)
Nota 2021 2020

Receita operacional líquida 17 232.235 166.600
Custos com mercadorias e servi-
ços prestados 18 (180.101) (140.204)
Lucro bruto 52.134 26.396
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas 19 (23.971) (18.345)
Despesas gerais e administrativas 19 (18.706) (10.384)
Outras receitas/despesas opera-
cionais, líquidas 20 3.402 2.228

(39.275) (26.501)
Resultado antes do resultado 
financeiro 12.859 (105)
Receitas financeiras 5.915 3.791
Despesas financeiras (4.815) (3.705)
Resultado financeiro, líquido 21 1.100 86
Lucro (prejuízo) antes do imposto 
de renda e da contribuição social 13.959 (19)
Imposto de renda e contribuição 
social corrente 14 (3.952) -
Imposto de renda e contribuição 
social diferido 14 (446) (59)
Lucro líquido (prejuízo) do 
exercício 9.561 (78)
Lucro líquido (prejuízo) por ação (R$) 3.187 (26)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020  
(Em milhares de reais)

Reservas de lucros Lucros
Capital social Reserva legal A realizar Total  (Prejuízos) acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 30.000 3.622 23.281 26.903 - 56.903
Prejuízo do exercício - - - (78) (78)
Absorção do prejuízo - - (78) (78) 78 -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 30.000 3.622 23.203 26.825 - 56.825
Lucro líquido do exercício - - - - 9.561 9.561
Reserva Legal - 478 - 478 (478) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (1.090) (1.090)
Juros sobre o capital próprio - - (2.422) (2.422) - (2.422)
Retenção de Lucros - - 7.993 7.993 (7.993) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 30.000 4.100 28.774 32.874 - 62.874

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos em 
31 de Dezembro de 2021 e 2020  

(Em milhares de reais)
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 9.561 (78)

Ajustes para conciliar o lucro líquido do 
exercício e o caixa proveniente das ativida-
des operacionais
Depreciação e amortização 7.808 956
Constituição de tributos diferidos 446 59
Provisão para perdas estimadas com 
créditos para liquidação duvidosa 407 692
Contingências (968) (1.616)

17.254 13
Variações nos ativos e passivos opera-
cionais
Depósitos caução (617) -
Contas a receber e Partes relacionadas (22.547) 13.514
Estoque (5.122) 7.517
Tributos a recuperar (285) (769)
Adiantamento a fornecedores (62) 224
Outros créditos 118 (6)
Depósitos judiciais (13) -
Contas a pagar 2.773 (11.243)
Salarios, provisões e encargos sociais 218 (141)
Adiantamentos de clientes (2.091) 2.646
Obrigações fiscais 4.714 103
Outras contas a pagar 5 (129)

Recursos líquidos gerados (usados) pelas 
atividades operacionais (5.655) 11.729
Fluxo de caixa das atividades de investi-
mentos
Titulos e valores mobiliários (11.747) 5.158
Baixa de imobilizado e intangível 163 361
Adição de imobilizado e intangível (479) (3.438)

Recursos líquidos gerados (usados) nas 
atividades de investimentos (12.063) 2.081
Fluxo de caixa das atividades de financia-
mento
Dividendos pagos - -
Juros sobre capital próprio pagos (1.440) (600)
IRRF s/ Juros sobre capital próprio (363) -

Recursos líquidos usados nas atividades de 
financiamento (1.803) (600)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes 
de caixa (19.521) 13.210
Demonstração do aumento (redução) no 
caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício 134.576 121.366
Caixa e equivalentes de caixa no final do 
exercício 115.055 134.576

Aumento (redução) no caixa e equivalentes 
de caixa (19.521) 13.210

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Em 31 
de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto 
quando indicado de outra forma) 1 - Contexto operacional. 
A Ceará Diesel S.A (“Companhia”), com sede no município de 
Fortaleza - CE, é uma Companhia Anônima de capital fechado 
constituída em 1998. A Companhia é representante comercial 
da Mercedes-Benz do Brasil Ltda para a revenda de veículos 
da referida fabricante, o que inclui chassis de ônibus, cami-
nhões e vans, sendo também oferecidos aos clientes serviços 
de pós-venda de oficina mecânica e de venda de peças genu-
ínas. Possui autorização para atuação exclusiva da revenda 
de veículos da Mercedes-Benz na maioria dos municípios do 
estado do Ceará e em alguns municípios do oeste do estado 
da Paraíba. A Ceará Diesel detém também a representação 
comercial da Sociedade Michelin de Participação Indústria e 
Comércio Ltda (Michelin Brasil) para a revenda de pneumáti-
cos da marca. 2 - Base de preparação e apresentação. 2.1. 
Políticas contábeis. As demonstrações financeiras da Com-
panhia foram elaboradas com base nas práticas contábeis 
adotadas no Brasil, que levam em considerações, quando 
aplicáveis, a legislação societária brasileira e os Pronuncia-
mentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade (CFC). A preparação de demons-
trações financeiras requer o uso de certas estimativas contá-
beis e, também, o exercício de julgamento por parte da Admi-
nistração. A Companhia revisa suas estimativas e premissas, 
pelo menos anualmente. Áreas consideradas significativas e 
que requerem maior nível de julgamento e estão sujeitas a 
estimativas incluem: perda por redução ao valor recuperável 
de ativos financeiros e não financeiros, definição de vidas úteis 
do ativo imobilizado, provisões para riscos tributários, cíveis e 
trabalhistas e tributos diferidos. A Companhia não possui ou-
tros itens de resultado abrangente além do resultado do exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020, em virtude 
disso, não é apresentada uma demonstração do resultado 
abrangente (DRA). As demonstrações financeiras foram ela-
boradas no curso normal dos negócios. A Administração efe-
tua uma avaliação da capacidade da Companhia de dar conti-
nuidade às suas atividades durante a elaboração das demons-
trações financeiras. A Administração confirma que estão sendo 
evidenciadas todas as informações relevantes próprias as de-
monstrações financeiras e que estas correspondem às utiliza-
das em sua gestão. As demonstrações financeiras foram ela-
boradas com base no custo histórico, com exceção dos men-
surados pelo valor justo, quando indicados. Todas os valores 
apresentados nestas demonstrações financeiras estão ex-
pressos em milhares de reais, exceto quando indicado de ou-
tra forma. As demonstrações financeiras foram autorizadas 
pela Diretoria da Companhia em 30 de março de 2022. Moeda 
funcional e moeda de apresentação. Estas demonstrações fi-
nanceiras estão apresentadas em Real, que é a moeda do 
principal ambiente econômico no qual a Companhia atua (“a 
moeda funcional”). Todas as informações financeiras apresen-
tadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próxi-
mo, exceto quando indicado de outra forma. As políticas con-
tábeis significativas adotadas pela Companhia estão descritas 
nas notas explicativas específicas, relacionadas aos itens 
apresentados. Aquelas aplicáveis, de modo geral, em diferen-
tes aspectos das demonstrações financeiras, estão descritas 
na nota 3. 2.2. Impactos relacionados à pandemia CO-
VID-19. Em março de 2020 a Organização Mundial de Saúde 
(“OMS”) decretou que o surto do coronavírus (“COVID-19”), 
configura uma pandemia em escala global. No Brasil, os go-
vernos federal, estaduais e municipais implementaram medi-
das de isolamento social e restrições ao funcionamento de 
atividades não essenciais como forma de retardar a progres-
são do vírus. Tais restrições impactaram significativamente di-
versos setores da economia, sendo o transporte público um 
dos setores mais afetados. Este fato, aliado a retração da eco-
nomia com um todo contribuíram para queda exponencial nas 
vendas da Companhia no decorrer do exercício. Para enfren-
tar esse cenário absolutamente disruptivo, a Companhia ado-
tou uma série de medidas visando mitigar os impactos gera-
dos pelo COVID-19 em suas operações, incluindo: i) a criação 
de um Comitê de Gestão de Crise que vem se reunindo perio-
dicamente para implementar medidas que contribuam para 
mitigar riscos para colaboradores, familiares e clientes, criar 
um Plano de Contingências da Companhia e garantir a manu-
tenção e continuidade das operações; ii) adoção de medidas 
de prevenção de caixa, visando a preservação de recursos 
para manutenção das operações enquanto durar a crise; e iii) 
adoção preventiva de trabalho à distância (regime de home 
office) para parte dos colaboradores em trabalhos administra-
tivos, disponibilizando a infraestrutura necessária para que os 
funcionários possam trabalhar de casa e interagir com outros 
colaboradores, além da redução da jornada de trabalho para 
parte do seu quadro de colaboradores. Os impactos adversos 
gerados pela COVID-19 nas operações da Companhia para o 
ano de 2021 estão devidamente registrados e divulgados nas 
demonstrações financeiras. Para o ano de 2022, dada a contí-
nua imprevisibilidade do impacto do surto de COVID-19, a 
Companhia não consegue prever ou estimar com confiabilida-
de a magnitude desses impactos, mas acredita na retomada 
da economia e, consequentemente no incremento da sua re-
ceita de vendas e serviços e afirma que continuará a analisar 
todos os desdobramentos relacionados a pandemia, com mo-
nitoramento diário da situação e acompanhamento da evolu-
ção das ações necessárias junto às Autoridades Governamen-
tais, Ministério da Saúde e entidades de classe relacionado ao 
COVID-19, visando tomar as melhores medidas que irão ga-
rantir a continuidade das operações e o bem estar de seus 
colaboradores e clientes. 3 - Resumo das principais práticas 
contábeis. 3.1 Principais pronunciamentos novos ou revi-
sados aplicados pela primeira vez em 2021: a) Alterações 
no CPC 06 (R2), CPC 11, CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: 
Reforma da Taxa de Juros de Referência: As alterações aos 
Pronunciamentos CPC 38 e 48 fornecem exceções temporá-
rias que endereçam os efeitos das demonstrações financeiras 
quando uma taxa de certificado de depósito interbancário é 
substituída com uma alternativa por uma taxa quase que livre 
de risco. Essas alterações não tiveram impacto sobre as de-
monstrações financeiras da Companhia, nem se espera que 
haja algum impacto futuro. b) Alterações no CPC 06 (R2) - 
benefícios relacionados à Covid-19 concedidos para ar-
rendatários em contratos de arrendamento que vão além 
de 30 de junho de 2021: As alterações preveem concessão 
aos arrendatários na aplicação das orientações do CPC 06 
(R2) sobre a modificação do contrato de arrendamento, ao 
contabilizar os benefícios relacionados como consequência 
direta da pandemia Covid-19. Como um expediente prático, 
um arrendatário pode optar por não avaliar se um benefício 
relacionado à Covid-19 concedido pelo arrendador é uma mo-
dificação do contrato de arrendamento. O arrendatário que fi-
zer essa opção deve contabilizar qualquer mudança no paga-
mento do arrendamento resultante do benefício concedido no 
contrato de arrendamento relacionada ao Covid-19 da mesma 
forma que contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06 (R2) 
se a mudança não fosse uma modificação do contrato de ar-
rendamento. A alteração pretendia a ser aplicada até 30 de 
junho de 2021, mas como o impacto da pandemia do Covid-19 
pode continuar, em 31 de março de 2021, o CPC estendeu o 
período da aplicação deste expediente prático para de 30 ju-
nho de 2022. Essa alteração entra em vigor para exercícios 
sociais iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2021. Essas 
alterações não tiveram impacto nas demonstrações financei-
ras da Companhia. Não há outras normas IFRS ou interpreta-
ções IFRIC que entraram em vigor pela primeira vez em 2021 
e tiveram impactos sobre as demonstrações financeiras da 
Companhia. 3.2 Pronunciamentos emitidos, mas que não 
estão em vigor em 31 de dezembro de 2021: a) IFRS 17 
(inclui as alterações de junho de 2020) - Contratos de seguros; 
b) Alterações à IFRS 10 e IAS 28 - Venda ou contribuição de 
Ativos entre um investidor e sua Coligada ou Joint Venture; c) 
Alterações à IAS 1 e IAS 8 (CPC 26 e 23) - Classificação de 
Passivos como Circulantes ou Não Circulantes; d) Alterações 
à IFRS 3 (CPC 15) - Referência à estrutura conceitual; e) Alte-
rações à IAS 16 (CPC 27) - Imobilizado - Recursos antes do 
uso pretendido; f) IAS 37 (CPC 25) - Contratos onerosos - 
Custo de cumprimento do contrato; g) Melhorias anuais ao ci-
clo de IFRS 2018-2020 - Alterações à IFRS 1 - Adoção inicial 
das Normas Internacionais de Contabilidade, IFRS 9 - Instru-
mentos financeiros, IFRS 16 - Arrendamentos; h) Alterações à 
IAS 1 e IFRS Declaração da prática - Divulgação de políticas 
contábeis; i) Alterações à IAS 8 (CPC 23) - Definição de esti-
mativas contábeis; j) Alterações à IAS 12 (CPC 32) - Imposto 
diferido relacionado a Ativos e Passivos resultantes de uma 
única transação. A Administração da Companhia não espera 
que a adoção das normas listadas acima tenha um impacto 

relevante sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia 
em períodos futuros. 3.3 Caixa e equivalentes de caixa. Os 
equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de aten-
der compromissos de caixa de curto prazo, e não para investi-
mento ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de 
caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata 
em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um 
insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um 
investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de 
caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, 
três meses ou menos, a contar da data da contratação. 3.4 
Contas a receber e perdas estimadas em créditos de liqui-
dação duvidosa (“PECLD”). As contas a receber de clientes 
correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de 
mercadorias ou prestação de serviços no decurso normal das 
atividades da Companhia. As contas a receber de clientes são 
inicialmente reconhecidos pelo valor justo e, subsequente-
mente, mensurados pelo custo amortizado com o uso do mé-
todo da taxa efetiva de juros menos a PECLD (“impairment”). 
Na prática são normalmente reconhecidas ao valor faturado, 
ajustado pela provisão para impairment, se necessária. A PE-
CLD é constituída mediante análise dos dados do contas a 
receber, fundamentado no histórico de relacionamento com os 
clientes, cenário econômico e garantias existentes. As políti-
cas de vendas para os clientes estão subordinadas às políti-
cas de crédito fixadas por sua Administração e visam minimi-
zar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de 
seus clientes. 3.5 Estoques. Referem-se aos veículos, peças, 
motores e pneus para revenda, além dos materiais de consu-
mo e reposição. O método de avaliação dos estoques para os 
veículos é o do custo unitário, enquanto os demais produtos 
em estoque são mensurados pelo custo médio. Os estoques 
são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, 
dos dois o menor. O valor líquido de realização é o preço de 
venda estimado no curso normal dos negócios, menos os cus-
tos estimados de conclusão e os custos estimados necessá-
rios para efetuar a venda. Os estoques são apresentados líqui-
dos das provisões para perdas. 3.6 Imobilizado. O ativo imo-
bilizado é demonstrado ao custo histórico, líquido de deprecia-
ção acumulada e perdas acumuladas por impairment, se hou-
ver. Esse custo inclui os gastos diretamente atribuíveis neces-
sários para preparar o ativo para o uso pretendido pela Admi-
nistração. A depreciação é calculada com base no método li-
near ao longo da vida útil estimada dos ativos. Um item do 
ativo imobilizado é baixado quando vendido ou quando ne-
nhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou 
venda. Eventuais ganhos ou perdas resultantes da baixa dos 
ativos são incluídos na demonstração do resultado no exercí-
cio em que o ativo for baixado. O valor residual e vida útil dos 
ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerra-
mento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, 
quando for o caso. Revisão do valor recuperável dos ativos 
não financeiros. A Administração 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 consti-
tuída 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 fu-
turos estimados são descontados ao seu valor presente, utili-
zando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o 
custo médio ponderado de capital para a indústria em que 
opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é 
determinado, sempre que possível, com base em contrato de 
venda firme em uma transação em bases comutativas, entre 
partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas 
atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de 
venda firme, com base no preço de mercado de um mercado 
ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos se-
melhantes. Durante os exercícios de 2021 e de 2020, a Com-
panhia não constatou a existência de indicadores de que de-
terminados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor 
recuperável e, consequentemente, nenhuma provisão para 
perda de valor recuperável (“impairment”) dos ativos imobiliza-
dos foi realizada. 3.7 Intangível. No ativo intangível estão 
classificados os gastos utilizados para implantação de siste-
mas corporativos e licenças de uso dos mesmos. Ativos intan-
gíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no 
momento do seu reconhecimento inicial. Após o reconheci-
mento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, 
menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor 
recuperável, quando aplicável. A vida útil de ativo intangível é 
avaliada como definida ou indefinida. Ativos intangíveis com 
vida útil definida são amortizados ao longo da vida útil econô-
mica e avaliados em relação à perda por redução ao valor re-
cuperável sempre que houver indicação de perda de valor 
econômico do ativo. O período e o método de amortização 
para um ativo intangível com vida definida são revisados no 
mínimo ao final de cada exercício social. Mudanças na vida útil 
estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômi-
cos futuros desses ativos são contabilizadas por meio de mu-
danças no período ou método de amortização, conforme o 
caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas contá-
beis. A amortização de ativos intangíveis com vida definida é 
reconhecida na demonstração do resultado na categoria de 
despesa consistente com a utilização do ativo intangível. 3.8 
Instrumentos financeiros. Os instrumentos financeiros são 
reconhecidos a partir da data em que a Companhia se torna 
parte das disposições contratuais dos instrumentos financei-
ros e incluem, principalmente, caixa e equivalentes de caixa, 
títulos e valores mobiliários, contas a receber, empréstimos e 
financiamentos, fornecedores e outras dívidas. Posteriormen-
te ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros são 
mensurados conforme descritos a seguir: (i) Instrumentos fi-
nanceiros ao valor justo por meio do resultado. Um instrumen-
to é classificado pelo valor justo por meio do resultado se for 
mantido para negociação, ou seja, designado como tal quando 
do reconhecimento inicial. Os instrumentos financeiros são 
designados pelo valor justo por meio do resultado se a Com-
panhia gerencia esses investimentos e toma decisões de com-
pra e venda com base em seu valor justo de acordo com a 
estratégia de investimento e gerenciamento de risco. Após re-
conhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reco-
nhecidos nos resultados quando incorridos. Instrumentos fi-
nanceiros ao valor justo por meio do resultado são medidos 
pelo valor justo, e suas flutuações são reconhecidas no resul-
tado. (ii) Ativos financeiros. Ativos financeiros são classifica-
dos como ativos financeiros a valor justo por meio do resulta-
do, custo amortizado e a valor justo por meio de resultados 
abrangentes. A Companhia determina a classificação dos seus 
ativos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, 
quando ele se torna parte das disposições contratuais do ins-
trumento, com base no modelo de negócios no qual o ativo é 
gerenciado e em suas características de fluxo de caixa contra-
tuais. Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao va-
lor justo, acrescidos, no caso de investimentos não designa-
dos a valor justo por meio do resultado, dos custos de transa-
ção que sejam diretamente atribuíveis à aquisição de ativo fi-
nanceiro. Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e 
equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, contas a 
receber de clientes e instrumentos financeiros derivativos. (iii) 
Passivos financeiros. Os passivos financeiros são classifica-
dos no reconhecimento inicial ao custo amortizado ou mensu-
rado ao valor justo por meio do resultado. Os passivos finan-
ceiros a valor justo por meio do resultado incluem passivos fi-
nanceiros para negociação e passivos financeiros designados 
no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. 
Desreconhecimento (baixa) dos ativos financeiros. Um ativo 
financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo finan-
ceiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) 
é baixado quando: • Os direitos de receber fluxos de caixa do 
ativo expirarem; A Companhia transferir seus direitos de rece-
ber fluxos de caixa do ativo ou assumir uma obrigação de pa-
gar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso 
significativo a um terceiro nos termos de um contrato de repas-
se e (a) a Companhia transferir substancialmente todos os 
riscos e benefícios do ativo, ou (b) a Companhia não transferir 
e não reter substancialmente todos os riscos e benefícios do 
ativo, mas transferir o controle do ativo. Desreconhecimento 
(baixa) dos passivos financeiros. Um passivo financeiro é bai-
xado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, 
quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, 
cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente 
é substituído por outro do mesmo mutuante em termos subs-
tancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente 
são substancialmente modificados, tal troca ou modificação é 
tratada como o desreconhecimento do passivo original e o re-
conhecimento de um novo passivo. A diferença nos respecti-
vos valores contábeis é reconhecida na demonstração do re-
sultado. Redução do valor recuperável de ativos financeiros. O 
modelo de perdas esperadas se aplica aos ativos financeiros 
mensurados ao custo amortizado ou ao Valor Justo por meio 
de Outros Resultados Abrangentes (“VJORA”), com exceção 
de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos con-
tratuais. As provisões para perdas esperadas foram mensura-
das com base nas perdas de crédito esperadas para a vida 
inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os 
possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada 
de um instrumento financeiro. As perdas estimadas foram cal-
culadas com base na experiência real de perda de crédito nos 
últimos anos. Além disso, quando aplicável, foram considera-
das as mudanças no risco de crédito seguindo avaliações de 
crédito externas publicadas. 3.9 Contas a pagar. As contas a 
pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obriga-

ções a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de 
fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classifica-
das como passivos circulantes se o pagamento for devido no 
período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são 
apresentadas como passivo não circulante. Inicialmente são 
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensura-
das pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efeti-
va de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao 
valor da fatura correspondente. 3.10 Imposto de renda e con-
tribuição social corrente e diferido. As despesas de imposto 
de renda e contribuição social do exercício compreendem os 
impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são 
reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na pro-
porção em que estiverem relacionados com itens reconheci-
dos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abran-
gente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patri-
mônio líquido ou no resultado abrangente. A despesa de im-
posto de renda e contribuição social corrente é calculada de 
acordo com as bases legais tributárias vigentes no Brasil, na 
data da apresentação das demonstrações financeiras, que 
são 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tribu-
tável excedente de R$ 240 para o imposto de renda e 9% so-
bre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro 
líquido. Periodicamente a Administração avalia posições toma-
das em relação a questões tributárias que estão sujeitas à in-
terpretação e reconhece provisão quando há expectativa de 
pagamento de imposto de renda e contribuição social confor-
me as bases tributárias. O imposto de renda e a contribuição 
social diferidos são calculados sobre as diferenças temporá-
rias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passi-
vos e os valores contábeis das demonstrações financeiras e 
sobre prejuízos fiscais e bases negativas. As alíquotas desses 
impostos, definidas atualmente para determinação desses 
créditos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 
9% para a contribuição social. Impostos diferidos ativos são 
reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro 
futuro tributável seja suficiente para ser utilizado na compen-
sação das diferenças temporárias, com base em projeções de 
resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas 
internas e em cenários econômicos futuros que podem, por-
tanto, sofrer alterações. A recuperação do saldo dos impostos 
diferidos ativos é revisada no final de cada período de relatório 
e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros 
sejam suficientes para permitir a recuperação de todo o ativo, 
ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que 
se espera que seja recuperado. 3.11 Provisão para participa-
ção de empregados no resultado. A Companhia constituiu 
provisão para participação de empregados nos resultados, a 
qual é calculada com base em metas de performance estabe-
lecidas de acordo com o planejamento anual. 3.12 Provisões 
para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. A Companhia 
é parte de diversos processos judiciais e administrativos. Pro-
visões 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 estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da proba-
bilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponí-
veis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as 
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no orde-
namento jurídico bem como a avaliação dos advogados exter-
nos. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, 
com uso de taxa antes do imposto que reflita as avaliações 
atuais do mercado para o valor do dinheiro no tempo e para os 
riscos específicos da obrigação. As provisões são revisadas e 
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, 
tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspe-
ções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base 
em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.13 Ativos e 
passivos circulantes e não circulantes. Os ativos e passi-
vos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos va-
lores de realização e/ou exigibilidade, respectivamente, e con-
templam as variações monetárias ou cambiais, bem como os 
rendimentos e encargos auferidos ou incorridos, quando apli-
cável, reconhecidos em base pro rata temporis até a data do 
balanço. 3.14 Receita. A receita é apresentada líquida de im-
postos, devoluções, abatimentos e descontos. O seu reconhe-
cimento é com base no valor justo da contraprestação recebi-
da ou a receber, na medida em que for provável que benefícios 
econômicos futuros fluirão para a Companhia, e as receitas e 
custos puderem ser mensurados com segurança. Além disso, 
critérios específicos para cada uma das atividades da Compa-
nhia devem ser atendidos, conforme descrição a seguir: a) 
Vendas de veículos e peças: A Companhia vende diversos 
produtos, tais como, veículos da Mercedes-Benz (ônibus, ca-
minhões, sprinters), peças de reposição da Mercedes-Benz, 
ar-condicionado para ônibus da Denso e pneus da Michelin. A 
Companhia adota como política de reconhecimento de receita 
a data em que os produtos são entregues na localidade do 
cliente, considerado que este é o momento em que o cliente 
aceita os bens e os riscos e benefícios relacionados à proprie-
dade são transferidos. b) Venda de serviços: A Companhia 
realiza a prestação de serviços de assistência técnica automo-
tiva da marca Mercedes-Benz. A receita pela prestação de 
serviços é reconhecida tendo como base os serviços efetiva-
mente realizados durante o período até a data do balanço. 
c) Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas 
financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre 
aplicações financeiras, que são reconhecidas no resultado por 
meio da taxa efetiva de juros. As despesas financeiras com-
preendem basicamente despesas de juros e são reconhecidas 
no resultado do exercício com base no método da taxa efetiva 
de juros. 3.15 Juros sobre o capital próprio e dividendos.  
A proposta de distribuição de dividendos e juros sobre o capital 
próprio efetuada pela Administração é registrada como passi-
vo circulante na rubrica “Dividendos a pagar”, por ser conside-
rada como uma obrigação legal prevista no Contrato Social da 
Companhia. 3.16 Demonstração dos fluxos de caixa. A de-
monstração dos fluxos de caixa pelo método indireto foi prepa-
rada e está apresentada de acordo com o Pronunciamento 
Contábil CPC 03 - Demonstração dos fluxos de caixa, emitido 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e reflete as 
modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresen-
tados. 3.17 Resultado por ação. O resultado por ação é cal-
culado mediante a divisão do resultado atribuível aos acionis-
tas da Companhia, pela quantidade média ponderada de 
ações em circulação durante o exercício. A Companhia não 
possui potenciais ações em circulação, como por exemplo, 
dívida conversível em ações. Assim, o resultado básico e o 
diluído por ações são iguais conforme consta na Demonstra-
ção do Resultado do Exercício. 
4 - Caixa e equivalentes de caixa 2021 2020
Caixa e contas correntes bancárias 966 1.084
CDBs 114.089 133.492

115.055 134.576
O excedente de caixa da Companhia é aplicado de forma 
conservadora em ativos financeiros de baixo risco, sendo os 
principais instrumentos financeiros representados por CDBs 
(Certificados de Depósitos Bancários) e operações compro-
missadas. Os investimentos têm alta liquidez, sendo pronta-
mente conversíveis em recursos disponíveis de acordo com as 
necessidades de caixa da Companhia. As aplicações financei-
ras da Companhia buscam rentabilidade compatível às varia-
ções do CDI. Dada à natureza e característica das aplicações 
financeiras, as mesmas já estão reconhecidas pelo seu valor 
justo, em contrapartida ao resultado.
5 - Títulos e valores mobiliários 2021 2020
CDBs 22.185 10.438
São representados por recursos aplicados no Banco Merce-
des-Benz, destinados a garantia de pagamento de veículos 
e peças encomendados à Mercedes-Benz do Brasil. Confor-
me contrato entre as partes, essas aplicações financeiras são 
controladas pelo fornecedor, possuem vencimentos superiores 
a três meses da data de aplicação, com cláusulas restritivas 
para resgate antecipado. A remuneração é de 100% do CDI.

6 - Contas a receber

Descrição
A ven-

cer

Venci-
dos até 
90 dias

Vencidos 
acima de 

90 dias 2021 2020

Duplicatas a 
receber 15.974 3.781 1.970 21.725 22.269
Créditos Merce-
des Benz 503 314 245 1.062 332
Cartão e cheque 2.864 - - 2.864 2.437

19.341 4.095 2.215 25.651 25.038
(-) PECLD - - (1.099) (1.099) (692)

19.341 4.095 1.116 24.552 24.346
As perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa são 
constituídas com base na análise do aging do contas a rece-
ber, histórico de relacionamento com os clientes e garantias 
existentes. Desta forma a Companhia considerou suficiente a 
provisão no montante de R$407 em 31 de dezembro de 2021 
para suportar as perdas estimadas na realização dos créditos.
7 - Estoques 2021 2020
Sprinter 2.669 2.037
Caminhões 2.714 -
Peças, motores e pneus 8.430 5.407
Material de consumo e reposição 1.467 1.042
Estoque em trânsito 1.287 2.959

16.567 11.445
8 - Tributos a recuperar 2021 2020
IRPJ 18 277
CSLL 27 220
COFINS - 1
ICMS 3.294 2.556

3.339 3.054
9 - Partes relacionadas 2021 2020
Ativo Circulante:
Belém Rio Transporte (b) 4.080 3.876
Expresso Guanabara Ltda. (a) 648 426
Real Expresso Ltda. (b) - 3
Organização Guimarães (b) 2.362 -
Viação Urbana Ltda (b) 1.927 28
Auto Viação Dragão do Mar Ltda (b) 1.650 12
Auto Viação Metropolitana Ltda (a) 14 18
Auto Viação Fortaleza Ltda (b) 1.307 13

11.988 4.376
2021 2020

A vencer 7.907 489
Vencidos até 90 dias - 7
Vencidos acima de 90 dias 4.081 3.880

11.988 4.376
Passivo não Circulante:
Sócio pessoa física (c) 101.110 115.432

101.110 115.432
(a) Decorre da operação de venda de pneus, peças e ar-con-
dicionado de ônibus. (b) Decorre basicamente da operação de 
venda de chassis. (c) Refere-se a saldo de mútuo existente 
com acionista pessoa física para fins de reforço de caixa, cujo 
contrato prevê remuneração de 100% do CDI e vencimento 
para 2023. Remuneração da administração. A remuneração 
total dos diretores e conselheiros da Companhia no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021 foi de R$ 662 (R$1.068 
em 2020).
10 - Imobilizado 2021 2020

Vida 
útil 

(anos) Custo

Deprec. 
acumu-

lada

Saldo 
líqui-

do

Saldo 
líqui-

do
Edificações 25 66 (53) 13 28
Instalações 10 1.547 (1.269) 278 233
Veículos 5 1.631 (706) 925 600
Máquinas, aparelhos 
e equipamentos 10 2.935 (1.523) 1.412 602
Ferramentas duráveis 5 497 (385) 112 117
Equip. de processa-
mento de dados 5 1.460 (1.319) 141 134
Móveis e utensílios 10 3.107 (2.468) 639 498
Benfeitorias em bens 
terceiros 5 7.307 (7.267) 40 106

18.550 (14.990) 3.560 2.318
Imobilizado em 
andamento 68 - 68 8.914

18.618 (14.990) 3.628 11.232
Abaixo é demonstrada a movimentação do imobilizado no 
exercício:

2020

Adição 
do 

custo

Trans-
ferên-

cia

Baixa 
líqui-

da
De-

prec. 2021
Edificações 28 - - - (15) 13
Instalações 233 - 86 - (41) 278
Veículos 600 - 763 (158) (280) 925
Máquinas, 
aparelhos e 
equipamentos 602 - 957 (5) (142) 1.412
Ferramentas 
duráveis 117 - 37 - (42) 112
Equipamentos 
de proces-
samento de 
dados 134 - 59 - (52) 141
Móveis e 
utensílios 498 - 263 - (122) 639
Benfeitorias em 
bens terceiros 106 - 6.968 - (7.034) 40
Imobilizado em 
andamento 8.914 287 (9.133) - - 68

11.232 287 - (163) (7.728) 3.628
11 - Contas a pagar 2021 2020
Mercedes-Benz do Brasil 19.312 19.057
Mascarello - Carrocerias E Onibus Ltda 1.494 -
Sociedade Michelin de Participacoes 
Indust e Comercio Ltda 919 416
Outros 758 237

22.483 19.710
12 - Salários, provisões e encargos sociais

2021 2020
Salário a pagar 1 1
Provisão de férias 1.104 997
INSS a recolher 380 328
FGTS a recolher 132 104
Encargos sobre férias 384 353

2.001 1.783
13 - Adiantamento de clientes 2021 2020
Mercedes-Benz do Brasil (a) 458 330
Adiantamento de clientes diversos (b) 1.238 3.457

1.696 3.787
(a) Adiantamento da Mercedes-Benz referente a bônus sobre 
operações comerciais. (b) Referem-se à operação de venda 
de veículos, ocasionando pagamentos antecipados realizados 
pelos consumidores finais.
14 - Obrigações fiscais 2021 2020
Federais (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL 
e INSS) 1.303 397
Estaduais (ICMS) 4.295 508
Municipais (ISS) 65 44

5.663 949
Imposto de renda e contribuição social correntes:

2021 2020
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Lucro (Prejuízo) antes do IRPJ 
e CSLL 13.959 13.959 (19) (19)
Adições (exclusões) no cálculo 
do tributo
Despesas indedutíveis 1.674 1.674 183 183
Contribuições e donativos 6 6 8 8
Provisão (Reversão) de 
PECLD 407 407 692 692
Provisão (Reversão) de 
contingências (968) (968) (1.616) (1.616)
Juros sobre capital próprio (2.422) (2.422) - -
Compensação do Prejuízo Fis-
cal (30% do Lucro do período) (752) (752) - -
Lucro (Prejuízo) Fiscal 11.904 11.904 (752) (752)
Alíquota nominal dos tributos 
- 15% e 9% 1.786 1.071 - -
Alíquota adic. sobre valor ex-
cedente a R$ 240/ano - 10% 1.166 - - -
Programa Alimentação do 
trabalhador (71) - - -
Imposto de renda e contribui-
ção social no resultado 2.881 1.071 - -
Total efeito no resultado (IRPJ/
CSLL) 3.952 -

Imposto de renda e contribuição social diferidos: Nos exercí-
cios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 a Com-
panhia registrou o ativo fiscal diferido sobre o saldo de dife-
renças temporárias e o Prejuízo Fiscal e base Negativa de 
Contribuição Social, observando a expectativa de realização 
desses saldos apresentados em conformidade com o livro de 
apuração fiscal (LALUR):

2021 2020
IRPJ | CSLL IRPJ | CSLL

Prejuízo fiscal e base negativa - 752
Saldo PECLD 1.099 692
Saldo provisões para contingên-
cias 777 1.745

Base de cálculo 1.876 3.189
Imposto de renda e contribuição 
social diferidos ativos 638 1.084
Efeito no resultado (446) (59)
15 - Contingências 2021 2020
Trabalhistas (a) 97 468
Cíveis (b) 599 1.040
Fiscais / Administrativas (c) 81 237

777 1.745
(a) Referem-se a questionamentos de ex-funcionários sobre 
vínculo empregatício, comissões, horas extras, integrações, 
13º salários, férias vencidas, FGTS, aviso prévio e INSS. 
Nenhuma dessas ações possui valor individual significativo; 
(b) Referem-se a ações de indenizações na compra e venda 
de veículos, rescisão contratual, restituição de valores, danos 
morais e materiais. (c) Referem-se a multas administrativas 
e contratuais. Existem processos avaliados pelos assessores 

jurídicos como sendo de risco de perda possível em 31 de de-
zembro de 2021, no montante de R$ 1.358 (R$ 435 em 2020) 
e referem-se principalmente a ações de natureza cível e/ou 
indenizatória por danos materiais e morais. Exclusão do ICMS 
da Base de Cálculo do PIS e da COFINS. A Companhia in-
gressou com ação judicial para pleitear a inconstitucionalidade 
da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 
Em relação a essa matéria o Supremo Tribunal Federal – STF, 
proferiu decisões favoráveis aos contribuintes em relação ao 
mérito por meio do acórdão em sede de repercussão geral no 
RE 574.706 de 15/03/2017. Desde abril de 2018, a Companhia 
suspendeu as contribuições para o PIS e COFINS calculadas 
sobre o ICMS apurado mensalmente, com base no citado 
Acórdão. Em maio de 2021, o STF decidiu que o ICMS não 
compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e 
da COFINS e que o ICMS destacado nas notas fiscais pode 
ser excluído de tal base de cálculo. A Companhia encontra-se 
em período de apuração do crédito, e submeterá tal apuração 
a homologação da Receita Federal, e aguarda um desfecho 
favorável para sua ação. 16 - Patrimônio líquido. a) Capi-
tal social. O capital social subscrito e integralizado em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 é de R$30.000, representado por 
3.000 ações, sendo 2.400 ações ordinárias e 600 ações pre-
ferenciais, todas nominativas e com valor nominal de R$10 
cada. b) Reserva legal. O estatuto social da Companhia prevê 
que do lucro líquido anual serão deduzidos 5% para consti-
tuição de reserva legal, a qual não poderá exceder 20% do 
capital social, tal reserva será constituída ao final do exercí-
cio caso a Companhia permaneça com o resultado positivo. 
A reserva legal somente poderá ser utilizada para aumento de 
capital social ou para compensar prejuízos acumulados. c) Di-
videndos e Juros sobre capital próprio. São assegurados aos 
acionistas dividendos mínimos anuais de 12% do lucro líquido 
ajustado de acordo com a legislação societária e o Estatuto 
da Companhia. 

2021
Lucro líquido do exercício 9.561
Constituição de reserva legal - 5% (478)
Lucro líquido ajustado 9.083
Dividendos mínimos obrigatórios - 12% 1.090
Abaixo é demonstrada a movimentação dos valores a pagar 
de juros sobre capital próprio (“JSCP”) no exercício de 2021:
Saldo em 31 de dezembro de 2020 921
(+) Constituição JSCP 2021 2.422
(-) Pagamento de IRRF sobre JSCP 2021 (363)
(-) Pagamento de JSCP (líquido IRRF) 2021 (1.440)
(+) Constituição de dividendos mínimos 2021 1.090

Saldo em 31 de dezembro de 2021 2.630
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 não hou-
ve constituição de dividendos e juros sobre capital próprio em 
função do prejuízo apurado no citado exercício. d) Reserva de 
lucros a realizar. Os lucros não destinados para a distribuição 
foram mantidos na conta de reserva de lucros a realizar. O 
saldo dessa conta poderá ser destinado para aumento de ca-
pital, distribuição de dividendos ou compensação de prejuízos.
17 - Receita operacional líquida 2021 2020
Venda de ônibus 30.708 14.803
Venda de caminhões 124.249 86.056
Venda de Sprinter 30.305 26.701
Venda de peças e motores 37.073 30.690
Venda de pneus e acessórios 27.271 23.291
Bonificação e comissões Mercedes Benz 2.686 1.512
Serviços de oficinas 5.611 4.579
Serviços de pneus 551 470

258.454 188.102
PIS (493) (397)
COFINS (2.268) (1.829)
ICMS (21.548) (13.214)
ISS (433) (321)

(24.742) (15.761)
Devoluções (1.477) (5.741)

(26.219) (21.502)
232.235 166.600

18 - Custo com mercadorias e serviços prestados
2021 2020

Custo com venda de veículos (129.952) (96.678)
Custo com venda de peças e motores (24.354) (20.618)
Custo com venda de pneus (22.430) (19.521)
Custo com serviços das concessionárias (3.365) (3.387)

(180.101) (140.204)
19 - Despesas com vendas e despesas gerais administra-
tivas

2021 2020

Despe-
sas com 
vendas

Despesas 
gerais e 

adminis-
trativas

Des-
pesas 

com 
vendas

Despesas 
gerais e 

adminis-
trativas

Pessoal (15.655) (2.974) (11.899) (3.022)
Despesas com 
vendas (3.017) - (1.689) -
Serviços de terceiros (2.440) (3.418) (1.873) (2.691)
Manutenção e 
conservação (1.427) (234) (1.102) (188)
Veículos de apoio 
comercial (376) (33) (412) (30)
Depreciação e amor-
tização (530) (7.184) (441) (437)
PECLD (407) - (692) -
Locação de imóveis (96) (4.624) (73) (3.816)
Despesas gerais (23) (239) (164) (200)

(23.971) (18.706) (18.345) (10.384)
20 - Outras receitas/despesas operacionais, líquidas

2021 2020
Bonificação Mercedes Benz 881 950
Despesas com tributos (622) (703)
Reversão de contingências 1.315 1.616
Recuperação de créditos tributários 775 -
Aluguéis de imóveis 186 136
Venda de imobilizado e sucatas 247 (21)
Créditos de garantia e revisão 283 451
Outros 337 (201)

3.402 2.228
21 - Resultado financeiro 2021 2020
Receitas financeiras
Rendimento sobre aplicações 
financeiras 5.641 3.623
Receita de juros 248 146
Outras receitas financeiras 26 22

5.915 3.791
Despesas financeiras
Despesas IOF (29) (21)
Despesas juros passivos (4.330) (3.292)
Outras despesas financeiras (456) (392)

(4.815) (3.705)
Resultado financeiro, líquido 1.100 86
22 - Seguros (Não auditado pelos auditores independen-
tes). A Companhia adota a política de contratar seguros em 
montantes considerados suficientes pela sua Administração 
para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de 
sua atividade e os riscos envolvidos em suas operações. 23 
- Instrumentos financeiros. Gestão de risco financeiro. A 
Companhia mantém operações com instrumentos financeiros 
e define quais são os limites apropriados e aceitáveis conside-
rando as suas operações e objetivos. A administração desses 
instrumentos patrimoniais é efetuada por meio de estratégias 
operacionais visando a liquidez, rentabilidade e segurança. 
Todas as operações da Companhia são realizadas com ban-
cos de reconhecida liquidez o que reduz seus riscos. A política 
de controle consiste no acompanhamento periódico das taxas 
contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia não 
efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos ou 
quaisquer outros ativos de risco. Os valores estimados de re-
alização de ativos e passivos financeiros da Companhia foram 
determinados por meio de informações disponíveis no merca-
do e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, con-
siderável julgamento foi requerido na interpretação dos dados 
de mercado para produzir a estimativa do valor de realização 
mais adequada. Como consequência, as estimativas a seguir 
indicam, necessariamente, os montantes que poderão vir a ser 
realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes 
metodologias de mercado pode ter um efeito material nos va-
lores de realização estimados. Aplicações de renda fixa em 
CDB estão sendo apresentados pelo valor justo por meio do 
resultado. Para os demais ativos e passivos financeiros, dadas 
as características e os prazos de vencimento dos mesmos, a 
Administração acredita que os valores justos não diferem de 
forma relevante dos saldos contábeis. A Companhia apresenta 
exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumen-
tos financeiros: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; e •Risco 
de mercado. A Companhia está exposta a riscos de mercado 
e os instrumentos financeiros foram marcados a mercado em 
31 de dezembro de 2021 e 2020, devidamente registrados em 
contas patrimoniais. As premissas de avaliação do seu valor 
podem ser sumarizadas, conforme seguem: Risco de crédito. 
Risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia so-
frer perdas financeiras em função da inadimplência de suas 
contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de 
recursos ou de investimentos financeiros. Historicamente, a 
Companhia não tem sofrido perdas relevantes decorrentes da 
falta de cumprimento de obrigações financeiras por parte dos 
projetos que realiza. Risco de liquidez. Risco de liquidez é o 
risco de a Companhia encontrar dificuldades em cumprir com 
as obrigações associadas com seus passivos financeiros que 
são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo 
financeiro. A abordagem da Companhia na Administração de 
liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha li-
quidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vence-
rem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas 
inaceitáveis ou com risco de prejudicar a sua reputação. Risco 
de mercado. Risco de mercado é o risco que alterações nos 
preços de mercado, tais como as taxas de juros das aplica-
ções financeiras ou arrendamentos obtidos pela Companhia, 
uma vez que os ganhos ou perdas realizadas em função do 
seu portfólio de investimento ou decorrente de seus investi-
mentos ou participações em instrumentos financeiros podem 
oscilar em função dos juros contratados. A Companhia admi-
nistra os riscos de mercado através de aplicações financeiras 
em títulos de baixo risco de mercado e com baixa alavanca-
gem financeira, sempre em instituições financeiras com exce-
lentes qualificações de mercado. Gestão de capital. O objetivo 
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O Grupo Edson Queiroz 
(GEQ), uma das maiores hol-
dings multissetoriais do mer-
cado brasileiro, atuando nos 
segmentos de distribuição 
de gás por meio da Nacional 
Gás, alimentos e bebidas com 
a Minalba Brasil, linha bran-
ca com a Esmaltec, comuni-
cação  com o Sistema Verdes 
Mares, agronegócio com a 
Esperança Agro e imobiliário 
com a Quepar Incorporações 
obteve receita bruta de R$ 
12 bilhões no acumulado de 
2021, o que representou um 
crescimento de 30% em com-
paração a 2020. O lucro ope-
racional (EBIT) foi de R$ 642 

milhões, 65% superior a 2020. 
Esses resultados foram 

conquistados devido à evo-
lução operacional das empre-
sas e ao avanço do processo 
de profissionalização da ges-
tão, que vem sendo conduzi-
do pelo grupo desde 2018. 

“A diversificação do por-
tfólio é uma fortaleza do 
Grupo, principalmente em 
momentos de volatilidade 
como o que estamos viven-
do. Praticamente todos os 
nossos negócios tiveram con-
tribuição significativa para o 
resultado de 2021, com uma 
importante geração de caixa, 
mantendo o grupo sem dívi-

da líquida”, afirma Carlos Ro-
tella, presidente-executivo à 
frente do Grupo Edson Quei-
roz desde janeiro de 2021.

O ano também foi marca-
do pela integração de parte 
dos ativos da Liquigás pela 
Nacional Gás, uma das qua-
tro líderes do mercado de gás 
liquefeito de petróleo (GLP) 
do Brasil, que representou um 
incremento de 8% na receita. 

“Mesmo em um cenário 
incerto, os nossos resultados 
refletem o potencial do gru-
po alicerçado por um mo-
delo de governança, tendo 
como base a implementação 
de uma cultura de alta per-

formance e valorização de 
nossas equipes, pautado pelo 
cumprimento da estratégia 
de longo prazo”, diz Rotella. 
“O processo de transforma-
ção cultural, ao mesmo tem-
po que nos desafia, é o nosso 
combustível para que pos-
samos elevar o grupo a um 
novo patamar”, complementa 
o presidente-executivo. 

Para 2022, a estratégia do 
GEQ é tornar-se cada vez mais 
um player relevante no cenário 
nacional por meio da expansão 
de seu portfólio, do investimen-
to em inovação, bem como na 
atração de talentos e desenvol-
vimento de seu capital humano. 

O grupo destaca também 
o investimento de R$ 1,2 bi 
previsto para um projeto de 
infraestrutura portuária em 
Suape, no estado de Pernam-
buco, e projeta continuidade 
de seu crescimento para 2022.

Sobre o Grupo Edson 
Queiroz – Desde 1951, o 
Grupo Edson Queiroz se faz 
presente nos mais diversos 
momentos da vida dos bra-
sileiros por meio de um por-
tfólio diversificado de marcas 
e produtos de segmentos va-
riados. Ao longo da história, 
o Grupo consolidou uma 
cultura de pioneirismo e de-

senvolvimento de grandes 
negócios, empregando dire-
tamente cerca de 10 mil cola-
boradores e guiando sempre 
suas decisões nos princípios 
éticos que baseiam todas as 
suas relações. Entre as áreas 
de atuação e marcas, estão: 
Energia, com armazenamen-
to, envase e distribuição de 
GLP com a Nacional Gás; Ele-
trodomésticos, com a Esmal-
tec; Alimentos e Bebidas, com 
a Minalba Brasil; Comuni-
cação, com o Sistema Verdes 
Mares; Agronegócio, com as 
fazendas da Esperança Agro; 
e Incorporação imobiliária, 
com a Quepar Incorporações.

Grupo Edson Queiroz encerra 2021 com recorde 
de resultado, atingindo receita bruta de R$12 bi

Crescimento de 30% na receita e 65% no lucro operacional, em comparação ao ano anterior,
representa um desempenho significativo do Grupo em seus 70 anos de história

FOTO  THIAGO GADELHA

Carlos Rotella, presidente-executivo do Grupo Edson Queiroz

Termaco Logística encerra 2021 com a modernização de filiais no NE
Especialistas apontam que 

o Brasil fechou 2021 com 
crescimento de 12% na área 
ocupada por empreendimen-
tos logísticos. Foram mais de 
dois milhões de metros qua-
drados de novos galpões. Os 
espaços trazem benefícios 
tributários para as cidades, 
com aumento da arrecada-
ção de impostos, e esperança 
para os trabalhadores.

O crescimento é resul-
tado da consolidação dos 
novos hábitos de consumo, 
como as compras pela In-

ternet. Atenta a este cená-
rio, a Termaco Logística 
investiu mais de R$ 2,5 mi-
lhões para a modernização 
de quatro das suas unidades 
no Nordeste, ampliando a 
capacidade para atender os 
diversos segmentos na área 
de soluções logísticas. 

Só no primeiro semestre 
de 2021, a empresa entre-
gou as novas unidades de 
Maceió (AL), Teresina (PI) 
e João Pessoa (PB). Com in-
vestimento anual de R$ 300 
mil, a unidade de São Luís 

foi a entrega mais recen-
te, em dezembro. Situada 
na capital do Maranhão, a 
infraestrutura possui uma 
área total de 3.200 m² de 
armazém e mais 5 mil m² 
de pátio de manobras. No 
total, são 20 docas com pla-
taformas niveladoras e pé 
direito de 14m. Com a am-
pliação, a expectativa é do-
brar a movimentação de 1,3 
mil toneladas para até 3 mil 
toneladas mensalmente.

De acordo com o diretor 
geral da Termaco Logísti-

ca, André Arruda, as novas 
estruturas proporcionam 
aumento na produtividade. 
“Para atender a demanda 
que vem crescendo, estrutu-
ramos espaços mais moder-
nos alinhados a um layout 
que nos permita produzir 
mais e, consequentemente, 
entregar mais para os nossos 
clientes. Vence a concorrên-
cia quem consegue fazer a 
entrega em menos tempo. 
Por isso, a proximidade com 
o mercado consumidor é 
fundamental”, destaca. 

Sobre a Termaco Logís-
tica - Fundada no Ceará e 
com 35 anos de história, a 
Termaco Logística atende 
os segmentos de autopeças, 
material elétrico e de segu-
rança patrimonial, alimen-
tos, ferramentas, energia 
solar, eletrônicos, utilidades 
e confecções. Atualmente a 
empresa tem mais de cin-
co mil clientes ativos e está 
presente em todos os esta-
dos do Nordeste (Alagoas, 
Bahia, Ceará, Maranhão, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Rio Grande do Norte, Sergi-
pe), e em São Paulo. 

Considerada uma das 
maiores operadoras de lo-
gística integrada do Nor-
deste, a Termaco Logística 
possui quase 800 colabora-
dores e movimenta cerca de 
800 toneladas/dia em carga 
fracionada, nos modais ro-
doviário e aéreo. Certifica-
da com o selo de qualidade 
ISO 9001, a empresa garan-
te aos clientes padroniza-
ção nos processos logísti-
cos desenvolvidos.
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