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Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar  - CNPJ: 33.229.410/0001-68
Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)

Balanços patrimoniais Controladora Consolidado

Nota
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

1º/01/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

1º /01/ 
2020

Reapresentado Reapresentado
(Nota 3.3) (Nota 3.3)

Ativo 115.351 102.453 120.078 118.983 103.789 122.751
Circulante 24.232 18.634 40.557 29.476 25.255 49.738
Caixa e equival. de caixa 4 13.334 10.672 29.614 15.497 16.388 38.519
Instrumentos Financeiros - 5 - - 5 -
Contas a receber 5 4.598 2.434 6.705 4.952 2.751 7.101
Estoques 6 839 654 626 840 656 626
Impostos a recuperar 7 4.344 4.037 1.692 5.701 4.404 2.056
Adiant. a fornecedores 569 69 329 569 69 329
Dividendos a receber - 472 1.036 - - -
Outros ativos circulantes 548 291 555 1.917 982 1.107
Não Circulante 91.119 83.819 79.521 89.507 78.533 73.013
IR/CSLL Diferidos 8 1.594 1.202 891 1.643 1.254 951
Partes Relacionadas 9 1.401 - - 1.401 - -
Depósitos judiciais 17 1.355 1.325 1.107 1.473 1.448 1.200
Aplicações financeiras 10 6.730 3.717 - 9.856 3.717 -

11.080 6.244 1.998 14.373 6.419 2.151
Investimentos 11 5.437 6.070 7.478 - - -
Imobilizado 12 74.172 71.092 69.667 74.704 71.701 70.484
Intangível 13 394 413 378 394 413 378
Comodato 36 - - 36 - -

80.039 77.575 77.523 75.134 72.114 70.862
Passivo e Patrimônio 
Líquido 115.351 102.453 120.078 118.983 103.789 122.751
Circulante 18.270 13.690 31.982 21.816 14.882 34.093
Emprést. e Financiam. 14 4.238 - - 4.238 - -
Instrumentos 
Financeiros Derivativos 14 451 - - 451 - -
Fornecedores 15 1.037 1.805 1.029 1.050 1.835 1.055
Salários e férias a pagar 3.284 1.082 1.577 3.351 1.145 1.679
Impostos a recolher 16 1.626 996 10.209 4.111 1.503 11.456
Divid. e participações 19 935 718 10.859 935 718 10.989
Outros passivos circul. 18 6.699 9.089 8.308 7.680 9.681 8.914
Não Circulante 26.597 1.843 1.508 26.683 1.987 1.577
Tributos em discussão judicial 627 531 460 671 569 492
Emprésti. e Financiam. 14 24.770 - - 24.770 - -
Prov. para contingências 17 1.164 1.311 1.048 1.206 1.417 1.085
Comodato 36 - - 36 - -
Total do passivo 44.867 15.533 33.490 48.499 16.869 35.670
Patrimônio líquido 20 70.484 86.920 86.588 70.484 86.920 87.081
Capital social 64.231 20.814 20.239 64.231 20.814 20.239
AFAC 5 5 - 5 5 -
Reserva legal 4.360 4.162 4.047 4.360 4.162 4.047
Reserva para Manuten-
ção e Reposição - 16.192 16.192 - 16.192 16.192
Reserva de contingência 1.311 1.311 1.203 1.311 1.311 1.203
Ajustes Exerc. Anteriores (2.251) (2.251) (2.251) (2.251) (2.251) (2.251)
Outros Res. Abrangentes 23 - - 23 - -
Dividendos adicionais 
propostos 2.805 1.714 - 2.805 1.714 -
Retenção de lucros para 
investimentos futuros - 44.972 47.158 - 44.972 47.158
Participação dos não 
controladores - - - - - 493

Demonstrações de resultados Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Receita operacional líquida 21 48.791 43.235 57.758 49.077
Custo dos serviços prestados 22 (28.567) (27.443) (29.675) (28.396)
Lucro bruto 20.224 15.792 28.083 20.681
Despesas com vendas (1.963) (585) (1.963) (590)
Despesas gerais e administrativas 23 (21.418) (18.477) (22.895) (20.300)
Outras receitas operacionais líquidas 280 2.655 565 2.669
Resultado de equivalência patrimonial 11 4.587 1.871 - -
Lucro operacional 1.711 1.256 3.790 2.460
Receitas financeiras 2.217 4.753 2.519 4.939
Despesas financeiras (383) (2.275)  (467) (2.599)
Resultado financeiro 24 1.834 2.478 2.052 2.340
Lucro antes dos impostos 3.545 3.734 5.842 4.800
Despesa com impostos sobre o lucro 16 393 (1.189) (1.904) (2.241)
Lucro líquido do exercício 3.937 2.545 3.937 2.559

Demonstrações de resultados abrangentes Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 3.937 2.545 3.937 2.559
Outros resultados abrangentes 23 - 23 -
Resultado abrangente total 3.960 2.545 3.960 2.559

Demonstrações dos fluxos de caixa Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais (2.510) (6.867) (275) (5.634)
Lucro do exercício 3.937 2.545 3.937 2.559
Ajustes por:
Depreciação e amortização 4.921 4.476 5.093 4.698
Baixa de ativos imobilizados - (17) - (17)
Equivalência Patrimonial em Controlada (4.587) (1.871) - -
Constituição do JSCP - (2.043) - (2.043)
Constituição de Reservas - (2.186) - (2.186)
Reversão de provisão - 148 - 148
Ajustes de Exercícios Anteriores - - - -
Ajuste no Imobilizado - - - (12)
Ganho/Perda de Capital 500 103 500 103

4.771 1.155 9.530 3.249
Variações nos ativos e passivos
(Aum.)/Redução em contas a receber (2.164) 4.270 (2.202) 4.350
(Aum.)/Redução em Estoque (186) (27) (185) (29)
(Aum.)/Redução em Impostos a Recuperar (700) (2.655) (1.685) (2.651)
(Aum.)/Redução em Adiant. a fornecedores (499) 260 (499) 260
(Aum.)/Redução em outros ativos circulantes (256) 263 (934) 123
(Aum.)/Redução em Depósitos judiciais (30) (218) (25) (193)
Aum./(Red.) em Dividendos e participações - 1.617 - 1.556
(Aum.)/Redução em Aplicações Financeiras 
a longo prazo (3.013) (3.717) (6.139) (3.717)
Aum./(Redução) em fornecedores (768) 776 (785) 779
Aum./(Redução) em Salários e férias a pagar 2.202 (495) 2.205 (533)
Aumento/(Redução) em impostos a recolher 630 (9.211) 2.608 (9.953)
Aumento/(Redução) em outros passivos (2.445) 781 (2.054) 770
Aum./(Red.) em tributos em discussão judicial 95 71 100 76
Aum./(Red.) em provisões para indenizações - - - -
Aum./(Red.) em provisões para contigencias (147) 263  (211) 278
Fluxos de caixa das ativid. de investimento (3.792) (2.105) (3.888) (6.524)
Dividendos de controlada 5.691 4.420 5.691 -
Adições de ativo imobilizado (8.538) (6.169) (8.634) (6.169)
Instrumento financeiro 456 (355) 456 (355)
Contrato de mútuo (1.401) - (1.401) -
Fluxos de caixa das ativid. de financiam. 8.963 (9.971) 3.272 (9.971)
Emprestimos e financiamentos 29.031 - 29.031 -
Dividendos e participações (20.068) (9.976) (25.759) (9.976)
AFAC–terreno da Urca - 5 - 5
(Redução) / Aumento do caixa e equivalen-
tes de caixa no exercício 2.662 (18.942)  (891) (22.129)
Demonstração da variação do caixa e 
equivalentes de caixa
Caixa e equival. de caixa no início do exercício 10.672 29.614 16.388 38.519
Caixa e equival. de caixa no fim do exercício 13.334 10.672 15.497 16.388
Notas explicativas às DFs: 1 Contexto operacional:  A Cia. Caminho Aéreo Pão de 
Açúcar (doravante denominada “CCAPA” ou “Bondinho Pão de Açúcar”), sediada na 
Av. Pasteur, nº 520, Urca, RJ, Brasil desde janeiro de 1911, é uma sociedade anônima 
de capital fechado nacional, assim como a Pão de Açúcar Empreendimentos Turísticos 
S.A. (doravante denominada “PATUR”), sua controlada integral. A empresa tem por 
objetivo a exploração comercial de Parques Turísticos, sendo responsável pela opera-
ção do Sistema Teleférico do Bondinho Pão de Açúcar, e atua ainda prestando serviços 
complementares de turismo, entretenimento e mídia. Em 21.09.2021, foi aprovado 
pelos acionistas a reorganização societária através da constituição da sociedade anô-
nima fechada denominada Iter Participações S.A. (“ITER”), tendo por objeto a partici-
pação em outras sociedades como sócia, acionista, quotista ou sob qualquer outra 
forma jurídica. Em 24.09.2021, os acionistas da CCAPA aprovaram o aumento do ca-
pital social da Cia. no montante de R$ 43.417, mediante a capitalização do saldo da 
reserva de manutenção e reposição dos lucros retidos para investimentos futuros, nos 
termos do art. 169 da Lei das S.A., passando o capital social de R$ 20.814 para R$ 
64.231. Após a conclusão da reorganização societária, a ITER tornou-se a holding do 
grupo, passando a deter 75% da participação acionária total da CCAPA e 100% do seu 
capital votante. Efeito da pandemia provocada pela COVID-19: Em março de 2020, 
a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a COVID-19 como uma pandemia. 
A Administração da CCAPA vem adotando medidas para conter a propagação do co-
ronavírus em suas instalações, com foco tanto nos visitantes em geral quanto no quadro 
de funcionários. A receita operacional em 2021 apresentou um crescimento de 18% 
comparado ao ano anterior, com respectivo aumento anual dos visitantes. Apesar dos 
impactos da COVID, a CCAPA apresentou um lucro líquido de R$ 3.937, aumento de 
R$ 1.392, demonstrando resiliência e agilidade durante a pandemia com ações que 
geraram ganhos de eficiência, tais como revisão da estrutura organizacional, revisão 
de processos e potencialização dos sistemas. 2 Base de preparação: a. Declaração 
de conformidade com relação às práticas contábeis adotadas no Brasil: As DFs 
foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil. Em 31/03/2022, 
a Administração da CCAPA autorizou a conclusão destas DFs. b. Base de consolida-
ção: As DFs consolidadas compreendem as DFs da CCAPA e sua controlada PATUR, 
conforme mencionado na nota explicativa 1, em 31/12/2021. O controle é obtido quan-
do a empresa estiver exposta ou tiver direito a retornos variáveis com base em seu 
envolvimento com a investida e tiver a capacidade de afetar estes retornos por meio do 
poder exercido em relação à controlada. A consolidação de uma controlada tem início 
quando a empresa tem e exerce controle em relação à controlada, finalizando quando 
a mesma deixa de exercê-lo. Nesse contexto, ativo, passivo e resultado da controlada, 
adquirida ou alienada durante o exercício, são incluídos nas DFs consolidadas a partir 
da data em que a CCAPA obtiver o controle até a data em que deixar de exercê-lo. O 
resultado e cada componente de outros resultados abrangentes são atribuídos aos 
acionistas controladores e aos não controladores. Todos os ativos e passivos (investi-
mentos e dividendos), resultados (equivalência patrimonial e taxa administrativa), re-
ceitas, despesas e fluxos de caixa do mesmo grupo, relacionados com transações 
entre membros da CCAPA, são totalmente eliminados na consolidação. Base de con-
solidação a partir de 1º/01/2021: As DFs consolidadas da CCAPA incluem: Controla-
dora do Grupo:  Cia. Caminho Aéreo Pão de Açúcar S.A. Controlada: Pão de Açúcar 
Empreendimentos Turísticos S.A. c. Base de mensuração: As DFs foram preparadas 
com base nos custos históricos, exceto pelos instrumentos financeiros não derivativos 

e derivativos, que são mensurados pelos seus valores justos, conforme relatado nas 
políticas contábeis a seguir. O custo histórico é, em geral, baseado no valor justo da 
variação do ativo. d. Moeda funcional e moeda de apresentação: As DFs são apre-
sentadas na moeda Real (R$), que é a moeda funcional da CCAPA e oficial do país. 
Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indi-
cado de outra forma. e. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das DFs 
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 reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e pre-
missas são revistas de uma 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 principais premissas da administração estão 
listadas na nota 3.1. 3 Principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas 
em detalhes abaixo estão em linha com as normas brasileiras de contabilidade e têm 
sido aplicadas de maneira consistente para todos os períodos apresentados nessas 
DFs. a. Apuração do resultado: O resultado das operações é apurado em conformi-
dade com o regime contábil de competência do exercício. b. Instrumentos financeiros: 
i. Ativos financeiros: Os ativos financeiros da CCAPA se caracterizam por possuírem 
pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. A CCAPA 
reconhece os ativos na data em que são originados. Tais ativos são reconhecidos ini-
cialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após 
o reconhecimento inicial, são medidos pelo custo amortizado por meio do método dos 
juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os 
ativos financeiros abrangem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, 
contas a receber de partes relacionadas e outros créditos, excluindo-se adiantamentos. 
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e depósitos bancários, sem 
restrição de uso. A CCAPA desreconhece um ativo financeiro quando os direitos con-
tratuais dos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando transfere os direitos de recebi-
mento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no 
qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade são transferidos. Quais-
quer juros incorridos na transferência de ativos financeiros mantidos pela empresa são 
reconhecidos como ativos ou passivos em separado. Os ativos ou passivos financeiros 
são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando, e 
somente quando, a empresa tem o direito legal de compensar os valores e a intenção 
de quitá-los em uma base líquida, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultane-
amente. ii. Passivos financeiros: Os passivos financeiros são reconhecidos inicial-
mente na data em que a empresa se torna parte das disposições contratuais do instru-
mento. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, 
acrescidos de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado por meio do método dos 
juros efetivos. Os passivos financeiros são representados por empréstimos, instrumen-
tos  financeiros, fornecedores e outras contas a pagar. A CCAPA desreconhece um 
passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou 
liquidadas. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido é 
apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a empresa tem o di-
reito legal de compensar os valores e a intenção de quitá-los em uma base líquida, ou 
de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. iii. Instrumentos financeiros 
derivativos: Os derivativos são usados apenas para fins econômicos de hedge e não 
como investimentos especulativos. c. Investimentos: O investimento em controlada é 
contabilizado com base no método da equivalência patrimonial. O investimento é reco-
nhecido incialmente ao custo. O valor contábil do investimento é ajustado para refletir a 
alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre os ativos líquidos da inves-
tida. As receitas ou despesas do investidor incluem sua participação nos lucros ou 
prejuízos da investida. d. Imobilizado: Itens do imobilizado são mensurados pelo cus-
to histórico de aquisição ou construção, deduzidos de depreciação acumulada e, quan-
do aplicável, das perdas de redução ao valor recuperável (“impairment”) acumuladas. 
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo 
de ativos construídos pela própria empresa inclui o custo de materiais e mão de obra 
direta, assim como quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condições 
necessárias para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Admi-
nistração. O custo de substituição de um componente do ativo imobilizado é reconhe-
cido pelo valor contábil do item, caso seja provável que os benefícios econômicos futu-
ros incorporados ao componente irão fluir para a empresa e seu custo possa ser 
medido de forma confiável. O valor contábil do componente substituído é baixado. 
Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado. e. Redução 
ao valor recuperável (Impairment): i. Ativos financeiros: Os ativos financeiros são 
avaliados a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que 
tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recu-
perável se uma evidência objetiva indica a ocorrência de evento desta natureza após o 
reconhecimento inicial do ativo. Uma redução do valor recuperável de um ativo finan-
ceiro medido pelo custo amortizado é calculada apurando-se a diferença entre o valor 
contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados, descontado da taxa 
de juros efetiva original do ativo. Quando o valor presente é menor que o valor contábil 
registrado, uma redução do valor recuperável é reconhecida. A evidência objetiva de 
que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no 
pagamento por parte do devedor. ii. Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos 
ativos não financeiros da empresa, com exceção do I.R. e C.S. diferidos, são revistos a 
cada data de apresentação para verificar se existem indicativos de perda no valor recu-
perável. Quando indícios de perda são observados, o valor recuperável do ativo é esti-
mado. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contá-
bil do ativo exceda seu valor recuperável estimado. Perdas de valor são reconhecidas 
no resultado. f. Ativo circulante e não circulante: São apresentados ao valor de 
custo ou de realização, incluindo, quanto aplicável, os rendimentos e as variações 
monetárias auferidas. Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, 
ajustados, quando necessário, ao valor líquido de realização. Dos dois, o menor. g. 
Passivo circulante e não circulante: São demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
incorridas. h. Provisões: Uma provisão é reconhecida se, em função de um evento 
passado, a empresa possui obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de 
maneira confiável e é provável que um recurso econômico seja exigido para sua liqui-
dação. As provisões são determinadas descontando-se os fluxos de caixa futuros es-
perados a uma taxa antes de impostos, que reflita as avaliações atuais de valor de 
mercado e os riscos específicos para o passivo, quando este tem um impacto material. 
i. I.R. e C.S.: O I.R. e a C.S. da empresa são calculados com base nas alíquotas de 
15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro real excedente a R$ 240 mil ano, e 
9% sobre o lucro tributável, respectivamente. As despesas com I.R. e C.S. compreen-
dem os impostos correntes, que são reconhecidos no resultado do exercício. O impos-
to corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro real, bem como as 
taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresenta-
ção das DFs. j. Receitas: A receita da CCAPA é gerada a partir da prestação de servi-
ços de turismo, entretenimento e mídia, abertas em linhas de bilheteria, locação, cessão 
de espaços para eventos, propaganda e publicidade. O reconhecimento da receita 
acontece quando os benefícios financeiros e econômicos fluem para a empresa, desde 
que possa ser estimada de forma confiável, bem como seus custos associados. A linha 
de receita de locação não se enquadra nas especificidades do CPC 06 (R2) no que se 
refere a arrendamentos, não produzindo, dessa forma, efeitos nas DFs ora apresenta-
das. k. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas 
de juros sobre aplicação financeira, proteção financeira, variação cambial e juros rece-
bidos de clientes. As despesas financeiras abrangem despesas com atualização de 
impostos, proteção financeira, juros pagos a fornecedores e tarifas bancárias. 3.1 Prin-
cipais estimativas contábeis da Administração: As estimativas e os julgamentos 
contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em 
outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para 
as circunstâncias. (a) I.R. e C.S.: A Cia. reconhece provisões para situações em que é 
provável que valores adicionais de impostos sejam devidos. Quando o resultado final 
dessas questões for diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, essas 
diferenças afetarão os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o 
valor definitivo for determinado. (b) Revisão de vida útil e recuperação do ativo 
imobilizado: A capacidade de recuperação dos ativos que são utilizados nas atividades 
da Cia. é avaliada sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que 
o valor contábil de um ativo ou grupo de ativos pode não ser recuperável com base em 
fluxos de caixa futuros. Se o valor contábil destes ativos for superior ao seu valor recu-
perável, o valor líquido é ajustado e sua vida útil readequada para novos patamares. 3.2 
Novas políticas contábeis: As seguintes normas foram adotadas pela primeira vez 
para o exercício iniciado em 1º/01/2021, sendo que a Cia. não teve qualquer impacto 
com a adoção dessas novas políticas contábeis: · Reforma da IBOR–Fase 2: alterações 
ao IFRS 9/CPC 48, IAS 39/CPC 38 e IFRS 7/CPC 40 -"Instrumentos Financeiros", ao 
IFRS 16/CPC 06(R2)–Arrendamentos, ao IFRS 4/CPC 11 "Contratos de Seguros". A 
Fase 2 da reforma da IBOR traz as seguintes exceções temporárias na aplicação das 
referidas normas, com relação a: (i) Fluxos de caixa contratuais de ativos e passivos 
financeiros: permitido mudanças na base de determinação dos fluxos de caixa con-
tratuais sem ocasionar em desreconhecimento do contrato e, consequentemente, sem 
efeito imediato de ganho ou perda no resultado do exercício, desde que diretamente 
relacionada com a reforma da taxa de juros de referência e substituição da taxa de juros, 
e que a nova base seja considerada economicamente equivalente a base anterior. (ii) 
Relações de hedge: a designação formal da relação de proteção deve ser alterada 
apenas para designar a taxa de referência alternativa como um risco coberto, alterar a 
descrição do item protegido e/ou alterar a descrição do instrumento de cobertura. Tal 
alteração na designação formal da relação de proteção não constitui descontinuação 
da relação de proteção e nem nova relação de proteção, portanto sem efeitos imediatos 
no resultado do exercício. · Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para 
Arrendatários em Contratos de Arrendamento: alterações ao IFRS 16/CPC 06(R2) 
"Arrendamentos": prorrogação da aplicação do expediente prático de reconhecimento 

das reduções obtidas pela Cia. nos pagamentos dos arrentamentos diretamente no 
resultado do exercício e não como uma modificação de contrato, até 30/06/2022. Para 
os pronunciamentos aplicáveis para exercícios iniciados em ou após 1/01/2021, a 
CCAPA avaliou os impactos provenientes da adoção e concluiu que não houve efeitos 
contábeis significativos a serem comentados. Para os demais pronunciamentos, a 
Sociedade está analisando os possíveis impactos nas suas DFs.  Normas e interpreta-
ções emitidas, mas ainda não vigentes: Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos 
como circulante ou não circulante: Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos §§ 
69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para classi-
ficar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: • O que 
significa um direito de postergar a liquidação; • Que o direito de postergar deve existir 
na data-base do relatório; • Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de 
uma entidade exercer seu direito de Postergação; e • Que somente se um derivativo 
embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os 
termos de um passivo não afetariam sua classificação. As alterações são válidas para 
períodos iniciados a partir de 1º/01/2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. 
Atualmente, o Grupo avalia o impacto que as alterações terão na prática atual e se os 
contratos de empréstimo existentes podem exigir renegociação. Alterações ao IAS 8: 
Definição de estimativas contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao 
IAS 8 (norma correlata ao CPC 23), no qual introduz a definição de ‘estimativa contábeis’. 
As alterações esclarecem a distinção entre mudanças nas estimativas contábeis e 
mudanças nas políticas contábeis e correção de erros. Além disso, eles esclarecem 
como as entidades usam as técnicas de medição e inputs para desenvolver as estima-
tivas contábeis. As alterações serão vigentes para períodos iniciados em, ou após, 
1º/01/2023 e aplicarão para mudanças nas políticas e estimativas contábeis que ocor-
rerem em, ou após, o início desse período. Adoção antecipada é permitida se divulgada. 
Não se espera que as alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações 
financeiros do Grupo. Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice Statement 2: Divulgação de 
políticas contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 1 (norma 
correlata ao CPC 26 (R1)) e IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements, 
no qual fornece guias e exemplos para ajudar entidades a aplicar o julgamento da 
materialidade para a divulgação de políticas contábeis. As alterações são para ajudar 
as entidades a divulgarem políticas contábeis que são mais úteis ao substituir o reque-
rimento para divulgação de políticas contábeis significativas para políticas contábeis 
materiais e adicionando guias para como as entidades devem aplicar o conceito de 
materialidade para tomar decisões sobre a divulgação das políticas contábeis. As alte-
rações ao IAS 1 são aplicáveis para períodos iniciados em, ou após, 1º/01/2023 com 
adoção antecipada permitida. Já que as alterações ao Practice Statement 2 fornece 
guias não obrigatórios na aplicação da definição de material para a informação das 
políticas contábeis, uma data para adoção desta alteração não é necessária. A CCAPA 
está atualmente avaliando os impactos dessas alterações nas políticas contábeis divul-
gadas. 3.3 Reapresentação das cifras comparativas IR/CSLL Diferido: Em 2021, 
foram identificados ajustes no cálculo da apuração de IR/CSLL Diferidos de exercícios 
anteriores a 2020, em decorrência de erro no cálculo de diferenças temporárias no 
montante de R$ 2.251. A referida correção afetou o ativo não circulante de 31 de de-
zembro de 2020 e de 1o/01/2020 nesses mesmos valores, conforme mencionado na 
Nota 8. As DFs individuais de 31 de dezembro e 1o/01/2020, apresentadas para fins de 
comparação, foram ajustadas e estão sendo reapresentadas.

Controladora
31/12/2020 1o/01/2020

Original Ajuste
Reapre-
sentado Original Ajuste

Reapre-
sentado

Balanço patrimonial
Ativo
Circulante 18.634 - 18.634 40.557 - 40.557
Não circulante 86.070 (2.251) 83.819 81.772 (2.251) 79.521
Total do ativo 104.704 (2.251) 102.453 122.329 (2.251) 120.078
Passivo e patrimônio líquido
Circulante 13.690 - 13.690 31.982 - 31.982
Não circulante 1.843 - 1.843 1508 - 1508
Patrimônio líquido 89.171 (2.251) 86.920 88.839 (2.251) 86.588
Total do passivo e 
patrimônio líquido 104.704 (2.251) 102.453 122.329 (2.251) 120.078

Consolidado
31/12/2020 1o/01/2020

Original Ajuste
Reapre-
sentado Original Ajuste

Reapre-
sentado

Balanço patrimonial
Ativo
Circulante 25.255 - 25.255 49.738 - 49.738
Não circulante 80.785 (2.251) 78.534 75.264 (2.251) 73.013
Total do ativo 106.040 (2.251) 103.789 125.002 (2.251) 122.751
Passivo e patrimônio líquido
Circulante 14.882 - 14.882 34.093 - 34.093
Não circulante 1.987 - 1.987 1.577 - 1.577
Patrimônio líquido 89.171 (2.251) 86.920 89.332 (2.251) 87.081
Total do passivo e 
patrimônio líquido 106.040 (2.251) 103.789 125.002 (2.251) 122.751
4 Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Caixa e bancos 245 140 248 143
TVM de liquidez imediata 13.089 10.532 15.248 16.245

13.334 10.672 15.497 16.388
A variação no saldo de Caixa e equivalentes de caixa consolidado no valor de R$ 891 de 
2020 para 2021 está relacionado: redução nas atividades de investimento de R$ 3.388; 
redução nas atividades operacionais de R$ 752 e aumento das atividades de financia-
mento de R$ 3.249. Em função de garantia sobre empréstimos tomados pela Cia., foi 
efetuado o registro de R$ 9.856 na conta de Aplicação Financeira no Ativo de Longo 
Prazo, conforme informado na Nota 10. As aplicações financeiras referem-se, princi-
palmente, a produtos bancários de aplicação financeira de baixo risco e com liquidez 
diária, todas no segmento de renda fixa, em bancos de primeira linha, e remuneradas 
a taxas de mercado (CDI).

Controladora Consolidado
Banco Santander 2021 2020 2021 2020
Instrumentos de Renda Fixa–DI 652 2.179 2.133 5.469
Banco Itaú 12.437 8.353 13.115 10.776
Instrumentos de Renda Fixa–DI 12.308 8.291 12.930 10.595
CDB 129 62 185 181

13.089 10.532 15.248 16.245
5. Contas a receber Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Clientes 3.664 1.748 4.192 2.118
Administradoras de cartão de crédito 1.560 966 1.560 966
Perdas Estimadas (626) (280) (800) (333)

4.598 2.434 4.952 2.751
A variação no saldo do Contas a receber consolidado no valor de R$ 2.201 de 2020 
para 2021 está relacionado ao aumento das receitas de clientes e de cartão de crédito. 
O contas a receber de clientes são classificados como ativos financeiros avaliados a 
custo amortizado. O saldo de contas a receber de clientes, segregado por prazo de 
vencimento encontra-se demonstrado a seguir:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

A vencer 3.968 1.93 1 4.1 90 2.087
Vencidos: Até 30 dias 423 - 423 -
Entre 31 e 60 dias 1 4 6 2 4 13
Entre 61 e 180 dias 2 6 1 1 2 6 11
Acima de 181 dias 793 7 6 7 1.089 973
Total (desconsiderando perdas estimadas) 5. 224 2.714 5.75 2 3.084
Para as contas a receber de clientes, a CCAPA aplica a abordagem simplificada con-
forme permitido pelo CPC 48 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da 
vida útil a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis.
6 Estoques Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Estoques 839 654 840 656
Referem-se aos materiais de uso e consumo, principalmente peças e acessórios 
técnicos, além de itens de limpeza e conservação, informática e outros, adquiridos no 
curso normal dos negócios da CCAPA.
7 Impostos a recuperar Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
IRPJ a compensar 454 - 1.177 -
CSLL a compensar 170 - 461 -
Contribuições ao INSS retido na fonte 27 27 27 27
Contribuições sociais retidas na fonte 14 12 17 12
I.R. retido na fonte 79 78 82 78
I.R. s/ aplicação financeira 63 0 77 0
Crédito de PIS não cumulativo 107 107 124 168
Crédito de COFINS não cumulativo 371 371 449 449
IRPJ antecipação anos anteriores 2.192 2.577 2.307 2.692
CSLL antecipação anos anteriores 865 865 930 930
INSS a compensar - - 48 48

4.344 4.037 5.701 4.404
A CCAPA tem por rotina revisar os impostos e contribuições que afetam os seus negó-

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)
Reserva de Lucros

Nota
Capital 
social AFAC

Re-
serva 
Legal

Para Ma-
nutenção 
e Reposi-

ção

Para 
contin-
gen-
cias

Para pa-
gamento 
de divi-
dendos

Retenção de 
Lucros para 
investimen-
tos futuros

Participa-
ção dos 
não Con-
troladores

Lucros 
Acumu-
lados

Outros Re-
sultados 

Abrangen-
tes

Total do 
patri-
mônio 
líquido

Saldos em 01/01/2020, anteriormente apresent. 20.239 - 4.047 16.192 1.203 - 47.158 493 - - 89.332
Ajuste de exercícios anteriores–(Nota 3.3) - - - - - - - - (2.251) - (2.251)
Saldos em 01/01/2020, reapresentados 20.239 - 4.047 16.192 1.203 - 47.158 493 (2.251) - 87.081
Aumento de Capital para Cisão Parcial da 
Indiana e com Incorporação na CCAPA 19 575 - - - - - - (493) - - 82
AFAC(Terreno Urca) - 5 - - - - - - - - 5
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 2.545 - 2.545
Reserva Legal - - 115 - - - - - (115) - -
Reserva de Contigências - - - - 108 - - - (108) - -
Dividendos adic. propostos do exercício de 2019 19 - - - - - - (2.186) - - - (2.186)
Dividendos - - - - - - - (607) - (607)
Dividendos adic. propostos do exercício de 2020 - - - - - 1.714 - - (1.714) - -
Saldos em 31/12/2020–Reapres.(Nota 3.3) 20.814 5 4.162 16.192 1.311 1.714 44.972 - (2.251) - 86.920
Aumento/Redução de Capital da Reserva de 
Manutenção e Reposição 16.192 - - (16.192) - - - - - - -
Aumento/Redução de Capital da Retenção de 
Lucros para Invest. Futuros 19 27.225 - - - - - (27.225) - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 3.937 - 3.937
Reserva Legal - - 198 - - - - - (198) - -
Outros Resultados Abrangentes - - - - - - - - - 23 23
Dividendos adic. propostos do exercício de 2020 19 - - - - - (1.714) - - - - (1.714)
Dividendos - - - - - - - - (935) - (935)
Dividendos adic.propostos do exercício de 2021 - - - - - - (17.746) - - (17.746)
Retenção de lucros para pag. de dividendos - - - - - 554 - - (554) - -
Saldos em 31/12/2021 64.231 5 4.360 - 1.311 554 - - - 23 70.484

Relatório da Diretoria 2021: Srs. Acionistas, a Diretoria da Cia. submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as DFs Consolidadas relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021. A frequência de turistas em 
2021 apresentou um aumento de 23,6% em relação ao ano anterior, ainda sob os efeitos da pandemia do Coronavírus (SARS-Cov-2). Desempenho das receitas: apresentaram aumento de 18,3%, devido ao maior no. de visitantes, 
maior realização de eventos e menor descontos aos locatários em relação a 2020, como consequência do controle da pandemia da COVID-19. Custos e Serviços Prestados: Os custos dos serviços prestados apresentaram um aumento 
de 4,5% em relação a 2020. Despesas gerais e administrativas: As despesas gerais e administrativas reduziram-se em 12,8% em comparação ao ano de 2020. IR e CS: Neste ano a Cia. calculou o I.R. e C.S. no regime de tributação do 
Lucro Real. Lucro Líquido: O Lucro Líquido realizado no valor de R$ 3,9 milhões RJ, 07/04/2022. A Diretoria.
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cios, objetivando assegurar que os pagamentos sejam devidamente realizados e que 
não haja valores recolhidos desnecessariamente.
8 Impostos diferidos Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Reapresentado 

(Nota 3.3)
Reapresentado 

(Nota 3.3)
I.R. e C.S. diferidos 1.594 1.202 1.643 1.254
A CCAPA controla o seu ativo fiscal diferido, oriundo de diferenças temporárias tribu-
táveis, em consonância com o CPC 32. Em 2021, foi efetuado ajuste de redução no 
valor de R$ 2.251 na apuração de IR e CS Diferido, pelo recálculo da base de cálculo 
do imposto das diferenças temporais, retirando o efeito de imobilizações na conta de 
Outras Provisões ocorridas por estimativa, conforme mencionado na Nota 3.3. 9 Partes 
Relacionadas: A CCAPA possui com a empresa C2 Rio Viagens e Turismo Ltda um 
contas a receber sobre mútuo no valor de R$ 1.401, que é remunerado pela variação 
do CDI acrescido de 4,91% a.a. A remuneração global dos administradores da CCAPA 
no exercício de 2021 foi de R$ 2.807 (R$ 3.894 em 2020). 
10 Aplicação Financeira no Longo Prazo Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Aplicação Financeira L.P. 6.730 3.717 9.856 3.717
A CCAPA registrou no longo prazo o valor de R$ 9.856 no consolidado, dado como 

garantia para pagamento de empréstimos conforme descrito na Nota 14. As aplicações 
financeiras são de baixo risco e liquidez diária, no segmento de renda fixa e remuneradas 
a taxas de mercado (CDI).

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Banco Santander: Instrumentos de Renda Fixa–DI - 3.717 - 3.717
Banco Brasil: Instrumentos de Renda Fixa–DI 3.000 - 3.000 -
Banco Itaú: Instrumentos de Renda Fixa–DI 3.730 - 6.856 -

6.730 3.717 9.856 3.717
11. Investimentos Controladora

2021 2020
Em 1º de Janeiro 6.070 7.478
Dividendos recebidos da controlada (5.691) (3.383)
Dividendos a receber da controlada 471 (471)
Aumento Capital Social com cisão parcial da INDIANA com 
incorporação pela CCAPA - 575
Resultado da Equivalência Patrimonial 4.587 1.871
Em 31 de Dezembro 5.437 6.070
A CCAPA recebeu o valor de R$ 3.806 de dividendos antecipados da controlada PATUR 
em dezembro de 2021. 

12 Imobilizado: 
a) Controladora

Móveis e 
utensílios

Máquinas e 
Equipamentos

Instala-
ções

Veícu-
los

Equipamentos 
de Informática Teleférico

Benfeito-
rias

Edifica-
ções

Terre-
nos

Imobilizações 
em andamento

Escul-
tura Total

Saldos em 1°/01/2020 567 15.496 856 290 675 232 36.845 1.438 - 13.227 43 69.667
Adições 25 171 194 - 255 - 78 - 5 5.266 - 5.995
Baixas - (9) - - (9) (57) - - - (11) - (87)
Transferências 39 55 892 - 1.077 - 2.102 - - (4.313) - (148)
Depreciações (79) (2.524) (198) (65) (376) (38) (1.027) (30) - - - (4.337)
Saldos em 31/12/2020 552 13.188 1.744  225 1.621 137 37.998 1.408 5 14.171 43 71.092
Custo do imobilizado 1.886 31.986 7.630 385 4.963 11.218 56.305 2.123 5 14.171 43 130.716
Depreciação acumulada (1.334) (18.798) (5.886) (160) (3.342) (11.081) (18.307) (715) - - - (59.623)
Valor contábil 552 13.188 1.744 225 1.621 137 37.998 1.408 5 14.171 43 71.092
Saldos em 31/12/2020 552 13.188 1.744 225 1.621 137 37.998 1.408 5 14.171 43 71.091
Adições 19 22 37 - 428 - 17 - - 7.961 20 8.504
Baixas (3) (615) - - - - - - - - - (618)
Transferências - 13.589 3 - 70 - 44 - - (13.706) - -
Depreciações (85) (2.625) (332) (65) (506) (37) (1.127) (30) - - - (4.804)
Saldos em 31/12/2021 482 23.560 1.452 160 1.613 100 36.932 1.378 5 8.426 63 74.172
Custo do imobilizado 1.892 44.861 7.670 385 5.450 11.218 56.365 2.123 - 8.426 63 138.453
Depreciação acumulada (1.410) (21.301) (6.218) (225) (3.837) (11.118) (19.433) (745) - - - (64.287)
Valor contábil 482 23.560 1.452 160 1.613 100 36.932 1.378 5 8.426 63 74.172
Taxa de depreciação 8% a 100% 4% a 100% 5% a 33% 20% 10% a 100% 4% a 25% 2% a 7% 2% - - - -
(*) As taxas de depreciação que chegam a 100% se referem a bens totalmente depreciados no período em conformidade com o laudo de revisão da vida útil dos ativos imobi-
lizados. As adições na conta de Imobilizações em andamento em 2021 no valor de R$ 7.961 estão relaciondas: a R$ 2.298 na importação e serviços do projeto da Tirolesa, a 
R$ 631 na importação de equipamentos das Polias e R$ 5.032 em projetos em andamento. O saldo do Imobilizado em andamento no valor de R$ 8.426 está composto dos 
principais projetos: projeto da Tirolesa R$ 2.928 e demais projetos do parque de R$ 5.498 com capitalização prevista para 2022. 
b) Consolidado Móveis e 

utensílios
Máquinas e 

Equipamentos
Instala-
ções

Veícu-
los

Equipamentos 
de Informática Teleférico

Benfeito-
rias

Edifica-
ções

Terre-
nos

Imobilizações 
em andamento

Escul-
tura Total

Saldos em 1°/01/2020 700 15.911 856 290 676 232 37.112 1.438 - 13.227 43 70.484
Adições 25 171 194 - 255 - 78 - 5 5.266 - 5.995
Baixas - (9) - - (9) (57) - - - (11) - (87)
Transferências 39 55 892 - 1.089 - 2.102 - - (4.313) - (136)
Depreciações (100) (2.683) (198) (65) (376) (38) (1.069) (30) - - - (4.558)
Saldos em 31/12/2020 664 13.445 1.744 225 1.634 137 38.224 1.408 5 14.171 43 71.701
Custo do imobilizado 2.737 33.687 7.706 385 5.151 11.218 56.718 2.123 5 14.171 43 133.945
Depreciação acumulada (2.073) (20.242) (5.962) (160) (3.517) (11.081) (18.496) (715) - - - (62.245)
Valor contábil 664 13.445 1.744 225 1.634 137 38.224 1.408 5 14.171 43 71.701
Saldos em 31/12/2020 664 13.445 1.744 225 1.634 137 38.224 1.408 5 14.171 43 71.701
Adições 123 22 37 - 429 - 17 - - 7.961 20 8.607
Baixas (3) (615) - - - - - - - - - (618)
Transferências - 13.590 2 - 70 - 44 - - (13.706) - -
Depreciações (112) (2.735) (332) (65) (519) (37) (1.157) (30) - - - (4.986)
Saldos em 31/12/2021 671 23.708 1.452 160 1.613 100 37.128 1.378 5 8.426 63 74.703
Custo do imobilizado 2.846 46.563 7.746 385 5.638 11.218 56.764 2.123 5 8.426 63 141.777
Depreciação acumulada (2.175) (22.855) (6.294) (225) (4.025) (11.118) (19.636) (745) - - - (67.073)
Valor contábil 671 23.708 1.452 160 1.613 100 37.128 1.378 5 8.426 63 74.704
Taxa de depreciação 8% a 100% 4% a 100% 5% a 33% 20% 10% a 100% 4% a 25% 2% a 7% 2% - - - -
(*) As taxas de depreciação que chegam a 100% se referem a bens totalmente depreciados no periodo em conformidade com o laudo de revisão da vida útil dos ativos imobi-
lizados. A CCAPA realizou, com base em laudo produzido por empresa especializada, estudo de revisão da vida útil dos itens de seu ativo imobilizado, passando a considerar 
o resultado desta avaliação a partir de 01/2019. Os efeitos da alteração da vida útil dos ativos estão registrados no resultado do exercício. Não houve indicativos de perda no 
valor recuperável nos itens do ativo imobilizado da empresa para os exercícios findos em 31/12/2021. 
13 Intangível: a) Controladora Software Marca Total
Saldos em 1°/01/2020 378 - 378
Adições 4 170 175
Baixas - -
Transferências - -
Amortizações (140) - (140)
Saldos em 31/12/2020 242 170 413
Custo do intangível 1.268 170 1.439
Amortização acumulada (1.026) - (1.026)
Valor contábil 242 170 413
Saldos em 31/12/2020 242 170 413
Adições 72 18 90
Baixas - - -
Transferências 7 - 7
Amortizações (116) - (116)
Saldos em 31/12/2021 205 188 394
Custo do intangível 1.347 188 1.536
Amortização acumulada (1.142) - (1.142)
Valor contábil 205 188 394
Taxa de depreciação 20% - 20%
b) Consolidado Software Marca Total
Saldos em 1°/01/2020 378 - 378
Adições 4 170 175
Baixas - -
Transferências - -
Amortizações (140) - (140)
Saldos em 31/12/2020 242 170 413
Custo do intangível 1.287 170 1.458
Amortização acumulada (1.045) - (1.045)
Valor contábil 242 170 413
Saldos em 31/12/2020 242 170 413
Adições 72 18 90
Baixas - - -
Transferências 7 - 7
Amortizações (116) - (116)
Saldos em 31/12/2021 205 188 394
Custo do intangível 1.347 188 1.536
Amortização acumulada (1.142) - (1.142)
Valor contábil 205 188 394
Taxa de depreciação 20% - 20%
14. Empréstimos Controladora Consolidado

2021 2021
Circulante
Empréstimos bancários 4.238 4.238
Instrumentos Financeiros Derivativos 451 451

4.689 4.689
Não circulante
Empréstimos bancários 24.770 24.770

24.770 24.770
Total dos empréstimos 29.458 29.458
A Cia. possui dois contratos de empréstimos relativos à Resolução 4.131 vigentes com 
os bancos Itaú Unibanco S.A. e Banco do Brasil S.A., com vencimentos em 2025 e 2023 
e taxas pré- fixadas em EUR + 0,9467% a.a. e 8,25% a.a., respectivamente. O emprés-
timo com Itaú Unibanco S.A. possui NDFs (instrumentos derivativos) que visa a troca de 
taxas flutuantes em Euros, e resultou no custo médio ponderado de 9,91% a.a. Estes 
NDFs foram contratados com a instituição financeira em conjunto com os empréstimos 
e os derivativos configuram-se como operação casada, de modo que economicamente 
a resultante seja uma dívida pré-fixada em Reais, conforme mencionado na Nota 25. 
Os empréstimos bancários são garantidos por aplicações financeiras em termos per-
centuais dos saldos devedores: 35% para o contrato com o Itaú Unibanco S.A. e 30% 
para o contrato com o Banco do Brasil S.A. Os valores contábeis dos empréstimos do 
Grupo são denominados nas seguintes moedas:

Controladora Consolidado
2021 2021

Reais 10.086 10.086
Euros (travados por NDFs pela Resol. 4.131) 19.373 18.922

29.458 29.008
Os empréstimos acrescidos de juros e IR apresentam os seguintes saldos a liquidar:

2022 Acima 12 meses
ITAÚ 6.274 17.963
BB 7.359 3.449

15.655 21.411
15 Fornecedores Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Fornecedores 1.037 1.805 1.050 1.835
Referem-se as obrigações por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal 
dos negócios da CCAPA. 
16 Impostos a recolher Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
PIS s/ faturamento 52 21 76 33
ISS retido a recolher 9 5 9 5
ISS s/ faturamento 421 202 445 205
COFINS s/ faturamento 230 98 339 153
FGTS a recolher 111 87 114 91
INSS a recolher 398 303 410 316
CSRF- lei 10.833 96 92 101 98
I.R. retido–terceiros 19 10 19 12
I.R. retido–empregados 200 142 213 154
INSS retido s/ serviços 57 36 57 36
Outros–(Contribuição Sindical, Inss s/ 13° e Fgts s/ 13°) 32 - 34 -
I.R.–PJ - - 1.694 296
C.S.–PJ - - 599 104

1.626 996 4.111 1.503
Os pagamentos realizados por estimativas pagas de IRPJ e CSLL foram superiores 
aos reais débitos fiscais no ano, gerando saldos negativos registrados na rubrica de 
Impostos a Recuperar de R$ 2.192 e R$ 865 respectivamente, conforme informado na 
Nota 7. I.R. e C.S. reconhecidos no resultado: O I.R. é calculado pela aplicação da 
alíquota de 25% sobre o lucro tributável apurado no exercício, enquanto o cálculo da 
C.S. utiliza a alíquota de 9%. A movimentação do exercício pode ser reconciliada com 
o lucro na demonstração do resultado, como a seguir:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro antes do IRPJ e CSLL 3.545 3.734 5.842 4.800
Líquido de juros sobre o capital próprio - - - -
Resultado antes do IRPJ e CSLL 3.545 3.734 5.842 4.800
Despesas não dedutíveis 3.795 5.147 3.952 5.385
Exclusões à base de cálculo (3.035) (2.448) (3.197) (2.471)
Resultado da Equivalência Patrimonial (4.587) (1.871) (4.587) (1.871)

Lucro Tributável / Prejuízo Fiscal (282) 4.562 2.010 5.843
IRPJ 290 (859) (1.407) (1.625)
CSLL 102 (330) (498) (615)
Total dos impostos sobre o lucro 393 (1.189) (1.904) (2.241)
Alíquota efetiva dos tributos sobre o lucro 11,07% 31,84% 32,60% 46,68%
O valor total de impostos sobre o lucro de R$ 393 está com o ajuste de recálculo do IR 
e CSLL Diferido mencionado na Nota 8. 17 Provisão para contingências e depósi-
tos judiciais: Provisão para contingências: A CCAPA é parte em ações judiciais 
e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes 
do curso normal das operações, envolvendo questões trabalhistas, cíveis e fiscais. A 
Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, analisa as 
demandas judiciais pendentes e através de experiência anterior referente às quantias 
reivindicadas, constitui provisão em montante considerado suficiente para cobrir as 
ações cujas probabilidades de perda foram consideradas prováveis. Os valores apre-
sentados a seguir estão líquidos dos depósitos judiciais correspondentes: 

Controladora Consolidado
Prováveis 2021 2020 2021 2020
Trabalhistas 895 871 965 949
Tributárias 512 507 512 582
(-) Depósitos Judiciais (243) (67) (271) (114)

1.164 1.311 1.206 1.417
Adicionalmente, há outros processos envolvendo a CCAPA, cujas probabilidades de 
perda foram estimadas pelos assessores legais como possíveis:

Controladora Consolidado
Possíveis 2021 2020 2021 2020
Trabalhistas 4.524 3.575 4.594 3.644
Cíveis 5.000 5.010 5.000 5.010
Tributárias - - 132 132

9.524 8.585 9.726 8.786
Estes valores não estão provisionados na contabilidade da CCAPA em consonância 
com as normas contábeis vigentes. Depósitos judiciais: Os depósitos judiciais são 
decorrentes de interposição de recursos, realizados em juízo pela CCAPA, conforme 
demonstração abaixo:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Depósitos judiciais 1.355 1.325 1.473 1.448
18. Outros passivos circulantes Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Outras provisões 2.726 8.555 2.767 8.556
Conta Corrente–Iter Participações 2.623 - 2.623 -
Adiantamento de clientes 655 295 1.445 852
Adiantamentos diversos 17 - 167 33
Operação de compra cambio - - - -
Receita antecipada a apropriar 430 101 430 101
Acionistas–agrupamento de ações 248 138 248 138

6.699 9.090 7.680 9.681
A conta de outras provisões refere-se a provisões com fornecedores de bens ou serviços 
que foram adquiridos no curso normal dos negócios da CCAPA. As contas de adian-
tamentos de clientes e diversos e receitas antecipadas referem-se a adiantamentos 
feitos por clientes na venda de bilhetes para eventos e na receita antecipada da venda 
de bilhetes para visitação ao parque. 19 Dividendos e participações: As obrigações 
com dividendos e participações estão apresentadas a seguir:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Acionistas / Total 935 718 935 718
Referem-se aos dividendos mínimos obrigatórios de 25% do lucro líquido do exercício, 
conforme Nota 20 (d). 20 Patrimônio Líquido: (a) Capital Social: O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado em 31/12/2021 é de R$ 64.231 representado por 
53.200 ações, sendo 39.900 ações ordinárias e 13.300 ações preferenciais, todas no-
minativas e sem valor nominal. Em 24.09.2021, os acionistas da CCAPA aprovaram o 
aumento do capital social da Cia. no montante de R$ 43.416, mediante a capitalização 
do saldo da reserva de manutenção e reposição dos lucros retidos para investimentos 
futuros, nos termos do art. 169 da Lei das S.A., passando o capital social de R$ 20.814 
para R$ 64.231 conforme mencionado na Nota 1. 

Evolução do Capital Social Controladora
Em milhares de Reais 2021 2020
Capital Social 64.231 20.814
Em quantidade ações
Ações ordinárias 39.900 39.900
Ações preferencias 13.300 13.300
Total ações 53.200 53.200
(b) Reserva Legal: Trata-se de reserva estatutária composta da retenção de 5% do 
lucro líquido do exercício, com valor máximo estabelecido de 20% do capital social. (c) 
Reserva para Manutenção e Reposição: Trata-se de reserva de lucros, constituída 
com a finalidade de possibilitar, em caso de necessidade, a aquisição de equipamentos 
indispensáveis para operação teleférica. Em setembro de 2021 a reserva foi revertida 
para aumento de capital social. (d) Reserva de Contingência: Trata-se de reserva 
de lucros, constituída com a finalidade de absorver os impactos financeiros negativos 
decorrentes de processos judiciais em que a CCAPA figure como ré. (e) Dividendos: 
Estatutariamente, a CCAPA deve destinar como dividendos mínimos 25% do lucro 
líquido, ainda que seja na forma de JSCP. Estes dividendos mínimos são transferidos 
para o passivo. Adicionalmente, é possível destinar resultado superior aos 25%, que 
permanecem registrados no patrimônio líquido até que sejam aprovados em Assembléia 
Geral de Acionistas.

2021
Lucro do exercício 3.937
Reserva Legal 5% 198
Lucro Líquido ajustado 3.740
Dividendo obrigatório 25% 935
Ajuste exercícios anteriores 2.251
Saldo de lucro retido–dividendos adicionais 554
Em 2021, foram pagos dividendos adicionais propostos do exercício de 2020 no valor de 
R$ 1.714 e de R$ 17.746. 21 Receita operacional líquida: A conciliação entre a receita 
operacional bruta e a receita operacional líquida apresentadas nas demonstrações de 
resultados é a seguinte:

Controladora Consolidado
Receita Operacional Bruta 2021 2020 2021 2020
Receita com prestação de serviço 53.349 47.020 63.327 53.518
Deduções: Imposto sobre Prestações de Serviços (4.558) (3.785) (5.569) (4.441)
Receita operacional líquida 48.791 43.235 57.758 49.077
22 Custo dos serviços prestados: O aumento dos custos de serviços prestados 
consolidado de 2020 para 2021 está relacionado com o incremento da estrutura orga-
nizacional de pessoal e nos gastos utilidades e serviços, em virtude principalmente do 
aumento da visitação ao parque.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Custos com pessoal 14.971 14.485 15.697 15.172

Custos de serviços prestados 1.609 1.616 1.708 1.638
Custos de depreciação e amortização 3.650 3.612 3.823 3.827
Custos gerais e administrativos 414 226 414 235
Custos com utilidades e serviços 7.605 6.126 7.715 6.146
Custos com impostos e taxas 317 1.379 317 1.379

28.567 27.443 29.675 28.396
23 Despesas gerais e administrativas: O aumento das despesas administrativas 
consolidado de 2020 para 2021 está relacionado com os gastos utilidades e serviços, em 
virtude do aumento principalmente do aumento de visitação ao parque. Seguindo o crité-
rio de rateio adotado internamente para alocação dos gastos da empresa, a controladora 
recebeu de sua controlada uma taxa administrativa no total de 2,97% das despesas.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Despesas com pessoal 10.048 9.832 10.230 10.269
Despesas de serviços prestados 5.487 5.016 5.822 5.683
Despesas de depreciação e amortização 1.271 864 1.278 871
Despesas gerais e administrativos 755 516 832 1.156
Despesas com utilidades e serviços 3.758 2.222 3.955 2.287
Despesas com impostos e taxas 99 26 778 33

21.418 18.477 22.895 20.300
24 Resultado Financeiro: Durante o ano de 2021 foi reconhecida a Variação Cambial 
da importação de equipamentos feitos em 2019. O valor da receita de Rendimentos de 
Aplicação Financeira no ano foi de R$ 1.039. 

Controladora Consolidado
Receitas Financeiras 2021 2020 2021 2020
Juros Recebidos 56 79 70 95
Variação cambial 1.106 4 1.106 4
Descontos recebidos 8 - 8 -
Receita com Proteção Financeira 9 3.947 9 3.947
Rendimentos de Aplicação Financeira 1.039 723 1.327 893

2.217 4.753 2.519 4.939
Despesas Financeiras
Pis sobre receita financeira (16) (7) (22) (9)
Cofins sobre receita financeira (95) (41) (126) (49)
Tarifa bancárias (75) (130) (86) (139)
Juros fornecedores (4) (1) (4) (10)
Juros sobre pagamento de impostos (19) (128) (23) (136)
Despesa variação cambial (87) (2) (87) (10)
Despesa c/Aplicação Financeira - (165) - (201)
Despesa com Proteção Financeira (7) (1.801) (7) (1.801)
IR sobre Juros do empréstimo (81) - (81) -
Ajuste a valor recuperável - - - -
Descontos concedidos - - (31) (244)

(383) (2.275) (467) (2.599)
Resultado Financeiro 1.834 2.478 2.052 2.340
25 Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos: A Cia. realiza transações 
com instrumentos financeiros e estes instrumentos são administrados através de estra-
tégias e controles internos, buscando ter os recursos necessários para Administração 
no dia a dia, a geração de resultados e gestão dos riscos financeiros. Nossas políticas 
de controle são periodicamente monitoradas e não são utilizados investimentos e ins-
trumentos derivativos com intuito especulativo. Os valores estimados de realização dos 
ativos e passivos financeiros da Cia. foram determinados com base em informações de 
mercado disponíveis e metodologias de avaliação adequadas. Entretanto, considerável 
julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para desenvolver a 
estimativa do valor de realização mais adequada. A tabela abaixo classifica os ativos e 
passivos contabilizados ao valor justo de acordo com o método de avaliação. Os dife-
rentes níveis foram definidos como segue: § Nível 1–preços cotados (não ajustados) 
em mercados ativos para ativos e passivos idênticos; § Nível 2–informações, além dos 
preços cotados incluídas no nível 1, que são observáveis pelo mercado para o ativo ou 
passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados 
dos preços); e § Nível 3–informações para os ativos ou passivos que não são baseadas 
em dados observáveis pelo mercado (ou seja, premissas não observáveis). As técnicas 
de avaliação específicas utilizadas para avaliar os instrumentos financeiros classificados 
como Nível 2 incluem: § O valor justo dos contratos de câmbio a termo é determinado 
utilizando taxas de câmbio a prazo na data do balanço. O valor justo dos demais ins-
trumentos financeiros (classificados como Nível 3) é determinado pela análise de fluxo 
de caixa descontado. A tabela abaixo apresenta os ativos e passivos mensurados ao 
valor justo em 31/12/2021 e 31/12/2020:

Controladora
2021 2020

Ní-
vel 1 Nível 2

Nível 
3

Saldo 
Total

Ní-
vel 1

Nível 
2

Nível 
3

Saldo 
Total

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa - 13.334 - 13.334 - 10.672 - 10.672
Aplicações financeiras - 6.730 - 6.730 - 3.717  - 3.717
Instrum. Financ.–Derivativos - - - - - 5  - 5
Contas a receber - 4.598 - 4.598 - 2.434  - 2.434
Emprést. com Partes Rel. - 1.401 - 1.401 - 3.453  - 3.453
Total Ativo - 26.063 - 26.063 - 20.281 - 20.281
Passivo
Emprést. e Financiamentos - 29.008 - 29.008 - - - -
Instrum. financ. derivativos - 451 - 451 - -  - -
Fornecedores - 1.037 - 1.037 - 1.805  - 1.805
Emprést. e Financiamentos - - - - - -  - -
Total do passivo - 30.496 - 30.496 - 1.805  - 1.805

Consolidado
2021 2020

Ní-
vel 1 Nível 2

Nível 
3

Saldo 
Total

Nível 
1 Nível 2

Ní-
vel 3

Saldo 
Total

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa - 15.497 - 15.497 - 16.388 - 16.388
Aplicações financeiras - 9.857 - 9.857 - 3.717  - 3.717
Instrum. Financ. - Derivativos - - - - - 5  - 5
Contas a receber - 4.952 - 4.952 - 2.751  - 2.751
Emprést. com Partes Rel. - 1.401 - 1.401 - -  - -
Total Ativo - 31.706 - 31.706 - 22.861 - 22.861
Passivo
Emprést. e Financiamentos - 29.008 - 29.008 - - - -
Instrum. financ. derivativos - 451 - 451 - - - -
Fornecedores - 1.050 - 1.050 - 1.835 - 1.835
Emprést. e Financiamentos - - - - - - - -
Total do passivo - 30.508 - 30.508 - 1.835 - 1.835
A Administração entende que os valores justos não diferem de forma relevante de seus 
valores contábeis dado as características e prazos dos seus ativos e passivos financei-
ros. As operações financeiras da CCAPA estão sujeitas aos seguintes fatores de risco: 
Risco Cambial: A CCAPA não possui risco relevante de variação cambial tanto para 
os anos de 2020 e 2021. Os empréstimos em moeda estrangeira são na modalidade 
da Resolução 4131 e foram contratados com a instituição financeira em conjunto com 
os derivativos, configurando-se como operação casada de modo que economicamen-
te a resultante seja uma dívida pré-fixada em Reais. Risco de Liquidez: Os valores 
apresentados abaixo são brutos sem descontos e incluem projeções de juros. A tabela 
abaixo apresenta os principais passivos financeiros em 31/12/2021:

Controladora Consolidado
Sem 

venci-
mento

Até 12 
meses

Após 
12 

meses
Saldo 
Total

Sem 
venci-
mento

Até 12 
meses

Após 12 
meses

Saldo 
Total

Emprést. e Financ. - 13.635 21.411 35.047 - 13.635 21.411 35.047
Instrum. financei-
ros derivativos - 451 - 451 - 451 - 451
Fornecedores 1.037 - - 1.037 1.037 - - 1.037
Total do passivo 1.037 14.086 21.411 36.535 1.037 14.086 21.411 36.535
Risco de Crédito: O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, fluxos de 
caixa contratuais decorrentes de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, ao 
valor justo por meio do resultado e ao valor justo por meio de outros resultados abrangen-
tes, instrumentos financeiros derivativos favoráveis, depósitos em bancos e em outras 
instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes, incluindo contas 
a receber em aberto. O risco de crédito é administrado corporativamente e são aceitos 
somente títulos de entidades classificadas com rating mínimo "A" determinado pela S&P 
ou ratings similares de outras agências. A utilização de limites de crédito é monitorada 
regularmente. As vendas para clientes de bilhetes são liquidadas em dinheiro ou através 
de PIX ou por meio dos principais cartões de crédito e débito existentes no mercado. As 
vendas para clientes corporativos, tais como agências de viagens, locatários e produ-
tores de eventos são avaliadas pela área financeira, que verifica a qualidade de crédito 
de cada cliente, levando em consideração a sua posição financeira. Desta forma, não 
foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício, e a Administração não 
espera nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes superior ao 
valor já provisionado. Gestão de Capital: Os objetivos da Cia. ao administrar seu ca-
pital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da CCAPA para oferecer 
retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma 
estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. A Cia. monitora o capital com base na 
disponibilidade de caixa e dependendo das necessidades de caixa para continuidade 
do programa de investimentos e manutenção das suas operações, e pode se utilizar 
de novas linhas de financiamento de acordo com as políticas e aprovação do Conselho 
de Administração. A empresa possui uma dívida bruta de R$ 29.008 em 31/12/2021. A 
tabela abaixo apresenta os atuais covenants contratuais das linhas de financiamento:

Controladora
2021

Ebitda Realizado (R$/Mil) 8.889
Dívida Bruta (R$/Mil) (i) 29.458
Caixa (R$/Mil) (2) 13.334
Dívida Líquida (R$/Mil) 16.124
Dívida Líquida/Ebitda 1,8 X
Covenants
Caixa mínimo (R$/Mil) 10.000
Limite dívida líquida/Ebitda 2,0 X
(1) Considera empréstimos do Itaú e Banco do Brasil;  (2) Considera apenas o caixa 
total da CCAPA.
26 Cobertura de seguros: A empresa adota a política de contratar cobertura de segu-
ros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes pela Adminis-
tração para cobrir eventuais sinistros, de acordo com a natureza de sua atividade. Em 
31/12/2021, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era composta por R$ 
50.000 de limite máximo de garantia para danos materiais, alagamentos e inundações, 
tremor de terra, maremoto e terremoto, além de lucros cessantes. Para a apólice de 
responsabilidade civil, os valores são de R$ 10.000 por evento e R$ 15.000 no agrega-
do, enquanto a cobertura de seguro D&O (responsabilidade civil de administradores e 
diretores) possui limite máximo de garantia de R$ 20.000. Para a apólice de coberta de 
riscos ambientais o limite máximo de garantia é de R$ 10.000 agregado. Os seguros 
contratados incluem sua controlada Pão de Açúcar Empreendimentos Turístico S.A. 
como cossegurada. 27 Eventos subsequentes: Em 25/02/2022, a Cia. realizou a 1ª 
emissão de debêntures, no valor de R$ 100 Milhões, com esforço restrito de acordo 
com ICVM 476/2009, coordenadas pelos Bancos Itaú BBA e UBS BB, com prazo de 
5 anos, carência de 18 meses para amortização do principal e com custo de CDI + 4% 
ao ano. Os recursos serão destinados para os projetos de investimentos do Grupo.

Diretor Geral – Sandro Roberto Fernandes;  
Diretor Financeiro – Sergio Luiz Gonçalves Andreoli;  
Gerente de Contabilidade – Marcos Portella Seabra  

Contador - CRC/RJ: 082.868/O-0 – CPF: 782.836.557-87;



Caderno Publicações Digitais Diário do Acionista, 08 de abril de 2022       

 

Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar  - CNPJ: 33.229.410/0001-68
Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)

Relatório do auditor independente sobre as DFs individuais e consolidadas: Aos Administradores e Acionistas Cia. Caminho 
Aéreo Pão de Açúcar S.A. Opinião: Examinamos as DFs individuais da Cia. Caminho Aéreo Pão de Açúcar S.A. (“Cia.”), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como as DFs consolidadas da Cia. 
Caminho Aéreo Pão de Açúcar S.A. e sua controlada (“Consolidado”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 
31/12/2021 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as DFs acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cia. Caminho Aéreo Pão de Açúcar S.A. e da Cia. 
Caminho Aéreo Pão de Açúcar S.A. e sua controlada em 31/12/2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, 
bem como o desempenho consolidado de suas operações e os fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das DFs”. Somos independentes em relação à Cia. e sua controlada, 
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 conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades 
da administração e da governança pelas DFs: A administração da Cia. é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção das DFs individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de DFs livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das DFs individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das DFs, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das DFs. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das DFs: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as DFs, 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 e internacionais de 

auditoria sempre detectam 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 perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas DFs. Como parte de uma 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 DFs, independentemente se causada 
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 Cia. e sua controlada. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabili-
dade 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 Cia.. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas DFs ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-
sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das DFs individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas DFs representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as DFs 
individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria considerando essas investidas 
e, consequentemente, pela opinião de auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, 
tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. RJ, 31/03/2022. 

PricewarterhouseCoopers - Auditores Independentes Ltda. CRC 2SP000160/O-5; 
Cáren Henriete Macohin - Contadora CRC 1PR038429/O-3 “T” SC
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