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Release de Resultados - 4° trimestre e de 2021
Rio de Janeiro, 30 de março de 2022. A Quality Software S/A (B3: Bovespa mais 
- QUSW3) (“Companhia”), Digital Business Acceleration, anuncia hoje os resulta-
dos consolidados do quarto trimestre de 2021 (“4T21”) e do ano de 2021. Quality 
Software: Fundada em 1989, a Quality Software S.A. (“Companhia”) atua no seg-
mento de Tecnologia da Informação. A Quality S.A. possui como missão acelerar 
os negócios de nossos clientes com soluções digitais criativas e inovadoras de 
alto valor. Possui foco em Omnichannel, desenvolvimento de Plataformas Digitais, 
Automação e Integração de Software, GRC (Auditoria, Governança, Risco e Com-
pliance) e Outsourcing de Tecnologia. A Companhia ajuda seus clientes a terem 
melhor performance operacional, governança e comunicação com seus clientes 
usando plataformas digitais, equipes especializadas e metodologias para promover 
a aceleração digital, transformar dados em valor e a experiência do cliente final. 
Destaques Financeiros:
Resumo (R$ mil)

R$ mil 4ºTR-
20

4ºTR-21 Var. 2020 2021 Var.

Receita Líquida 35.227 39.313 11,6% 129.181 145.117 12,3%
EBITDA 8.005 5.022 -37,3% 22.418 21.304 -5,0%
Margem EBITDA 22,7% 12,8% -10 p.p 17,4% 14,7% -2,7 p.p
Lucro/Prejuizo Líquido 4.233 3.067 -27,5% 10.068 10.706 6,3%
Margem Lucro/ Prejuízo 
Líquido 12,0% 7,8% -4,2 p.p 7,8% 7,4% -0,4 p.p
Receita Líquida: R$ 145,1 milhões (+12,3% vs.2020), crescimento, motivado, 
principalmente, pela estratégia adotada de focar nas linhas de negócio conectadas 
ao negócio do nosso cliente, em aceleração digital que cresceram juntas 17%, a 
saber: Automação (4AT), 62%, GRC,16%, Digital, 13% e SaaS, 7%. No 4° trimestre 
a Receita Líquida ficou em R$ 35,2 milhões (+11,6% vs. 4T21). A recuperação do 
crescimento neste trimestre se deve especialmente ao bom desempenho do ITO 
com crescimento de 14,3% e do 4AT com crescimento de 62,2%. EBITDA ajusta-
do: Atingiu R$ 21,3 milhões (-5% vs. 2020), com margem de 15% em relação a 
receita líquida, decréscimo de 2,7 pontos percentuais em relação a 2020. A dimi-
nuição se deve, principalmente a: (i) pelo ganho obtido em 2020 referente a recu-
peração de INSS, no valor de R$ 1,0 milhão, que representou naquele ano 0,8 
pontos percentuais, (ii) custos relacionados a estratégia de manutenção do portfó-
lio de clientes, e (iii) investimentos feitos para obtenção certificados (ISO 20.000), 
planejamento estratégico e incremento da equipe comercial. No 4° trimestre EBIT-
DA ajustado alcançou R$ 5 milhões (-37,0% vs. 4T20), com margem de 13%, de-
vido principalmente a: (i) pelo ganho obtido em 2020 referente a recuperação de 
INSS, no valor de R$ 1,0 milhão, (ii) Despesas adicionais que não ocorreram em 
2020, como R$ 230 mil em consultorias com foco na melhoria operacional em 
planejamento estratégico, gestão da liderança, plano de cargos e salários, entre 
outras. Lucro Líquido: O lucro líquido atingiu R$ 10,7 milhões (6,3% vs. 2020) com 
margem de lucro líquido de 7,4% e, no 4° trimestre alcançou o valor de R$3,0 mi-
lhões (-27,5% vs 4T20) com margem de lucro líquido de 7,8%. O incremento no 
lucro em relação ano anterior se refere, principalmente, ao diferimento de impostos 
sobre o lucro em relação ao mesmo período do ano anterior. A redução do lucro 
líquido no último trimestre de 2022 é resultado, principalmente, do ganho obtido da 
recuperação do INSS em 2020. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO: O Ano de 
2021 foi um ano para entrar para história da Companhia. Não somente pela obten-
ção do faturamento recorde, mas principalmente pela capacidade de executar o 
planejamento estratégico com eficácia, permitindo que ações estruturantes fossem 
implementadas com sucesso. Exemplificando, iniciamos o ano com o processo de 
internacionalização, abrimos nossa primeira filial fora do Brasil, fomos para o Méxi-
co, na sequência, obtivemos a ISO 20.000, um certificado de excelência na presta-
ção de serviço, após muita busca e negociações, assinamos um contrato de compra 
e venda com a ACCT e, posteriormente, no dia 12 de janeiro de 2022, fechamos a 
conclusão da aquisição. O desdobramento das ações estratégicas foi realizado 
utilizando a metodologia Lean. A companhia contratou o Instituto Lean para apoiar 
nos principais pilares estratégicos da companhia em 2021. Esse conjunto de ações 
organizadas colocaram a Companhia em um novo posicionamento para os anos 
que estão por vir. Acreditamos que em 2021 essas ações estruturantes solidificaram 
a Companhia para expandir globalmente e atingir seus objetivos nos próximos anos. 
Começamos o ano com bons resultados, se comparado com 2020, os números do 
primeiro trimestre de 2021 foram consequência direta da boa execução da estraté-
gia adotada em 2020, focada em aprimorar a nossa produtividade, em crescer nas 
linhas de negócio de aceleração digital, mais atrelada ao negócio dos nossos clien-
tes. Nossa receita líquida cresceu 8%, o EBTIDA e o lucro líquido tiveram um incre-
mento de 24% e 49% respectivamente, se comparamos com o mesmo período de 
2020. No segundo semestre, a companhia acumulou o crescimento de 12% em 
relação ao mesmo período de 2020, o EBITDA cresceu 21% e o lucro líquido 70,6% 
se comparado com 2020. O segundo semestre de 2021 foi marcado por um cená-
rio macroeconômico interno incerto e mais desafiador que o primeiro semestre, 
devido, principalmente, a alta da inflação e dos juros, a redução da perspectiva de 
crescimento do país e a crescente demanda por profissionais de TI, aumentando o 
turnover. Diante desse cenário, alguns dos nossos clientes, principalmente na linha 
de negócio ITO, reduziram seus investimentos e renegociam os seus contratos. 
Neste momento, estrategicamente focamos em apoiar os nossos clientes, pois 
mesmo com algumas perdas financeiras pontuais, estrategicamente, no longo pra-
zo, acreditamos que teremos retornos maiores e mais perenes, principalmente, pelo 
portfolio de soluções e serviços digitais que entregamos. Somente com a proximi-
dade dos nossos clientes conseguiremos atuar como advisor e aumentar o nosso 
cross sell. Diante desse cenário, e considerando os investimentos feitos, no segun-
do semestre, o EBITDA foi mais impactado se considerado o mesmo período de 
2021, principalmente na linha de negócios ITO. As demais linhas de negócio, de 
aceleração digital, cresceram, juntas 17% no ano, ITO cresceu 10%. Esse resulta-
do mostra que o foco nas linhas atreladas ao negócio dos nossos clientes foi uma 
decisão acertada. Em outubro demos mais um passo importante na nossa estraté-
gia. A Quality assinou o contrato de compra e venda com a ACCT. Empresa de 
arquitetura e engenharia de software com 11 anos de história, que soluciona pro-
blemas de negócios com tecnologia. Desenvolve soluções de e-commerce para 
algumas das maiores marcas do mundo, especializadas em comércio digital, é líder 
no quadrante VTEX. Com sede em Atibaia, São Paulo, possui subsidiárias em Nova 
Iorque, Estados Unidos e Barcelona, Espanha, contando com mais de 230 colabo-
radores. O preço de aquisição de 100% das ações da ACCT será de até R$ 66 
milhões, composto por uma parcela à vista, de R$ 31 milhões, a ser paga na data 
do fechamento da transação, e demais parcelas anuais devidas até 2027, ajustáveis 
conforme determinadas metas de desempenho da ACCT. Os vendedores poderão 
fazer jus a eventual acréscimo de preço conforme outras metas de desempenho da 
ACCT. Acreditamos que a ACCT demonstra os melhores fundamentos estratégicos 
entre seus concorrentes, conforme os objetivos que definimos em nosso planeja-
mento estratégico, que é o posicionamento como autoridade em OmniChannel, 
crescimento acelerado e internacionalização. Além dessas qualificações, encon-
tramos na ACCT um corpo de profissionais qualificados, de empreendedores, que 
passam a fazer parte da nossa equipe e que estão alinhados com os nossos obje-
tivos. Com capacidade técnica, notório reconhecimento de mais de 32 anos de 
mercado, governança robusta, portfólio de soluções diversificado e corpo de acio-
nistas experientes, entendemos que estamos no caminho certo para superar os 
desafios que estão por vir no ano de 2022 e colocar a Companhia em um novo ciclo 
de crescimento. Estamos animados em integrar e criar sinergias com a ACCT, 
aprimorar as nossas competências e entregar para nossos clientes soluções tec-
nológicas de alto valor. Sustentabilidade Ambiental, Social e Corporativa (ESG): 
A Companhia vem reforçando o seu compromisso com ações sustentáveis. No ano 
de 2021 continuamos com o Projeto Caça Fome, que foi montando para apoiar as 
pessoas com maior necessidade devido ao impacto da Covid-19. Destacamos a 
participação da Quality no Projeto Social Caça Fome: ■ O Projeto Caça Fome, que 
ainda continua em vigor, foi uma campanha emergencial iniciada em abril de 2020 
com o objetivo de socorrer pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade através 
da distribuição de alimentos (cestas-emergenciais) e máscaras de proteção contra 
o Coronavírus. A Quality desenvolveu um sistema específico para o instituto que 
gerencia toda a logística de cadastro de doadores, famílias e comunidades em 
estado de vulnerabilidade. Através de dados coletados em um formulário de regis-
tro específico, a Quality fez a conexão digital entre doadores e beneficiários, apoian-
do desde uma doação unitária de cesta a uma família, até a doação de inúmeras 
cestas para diferentes famílias e/ou a doações em lote, visando atender uma rua, 
um pequeno bairro ou uma comunidade. Investimos mais de 620 horas técnicas de 
nossa equipe de arquitetos de software, designers, desenvolvedores e gerentes de 
projetos. Até o momento foram mais de 33 mil cestas básicas emergências distri-
buídas, o equivalente a 350 toneladas de alimentos entregues, atingindo a 200 
comunidades. Além de cestas básicas foram doadas 210 mil máscaras. Em conti-
nuidade com uma governança mais robusta, destacamos também as seguintes 
políticas e ações aprovadas pelo Conselho de Administração: ■ Política de Transa-
ções com Partes Relacionadas ■ Política de Sustentabilidade Sócio Ambiental ■ 
Plano de Incentivo de Longo Prazo. Como prática realizada ao longo do ano, des-
tacamos, principalmente, o descarte de itens eletrônicos utilizando os canais corre-
tos, sem prejuízo ao meio ambiente. Impactos da COVID-19: Em início de abril de 
2021, as contaminações geradas pela pandemia Covid-19 voltaram a crescer, 
entretanto, reduziu ao longo do ano. A Companhia continua seguindo todas as 
orientações de prevenção à Covid-19 divulgadas pelos órgãos de saúde compe-
tentes e vem mantendo as medidas para mitigar o risco de transmissão da Covid-19 
nos locais de trabalho. As principais ações tomadas visaram a saúde e segurança 
de nossos colaboradores, clientes em cada região que estamos presentes. Conti-
nuamos com o regime de home-office para todos os colaboradores para os quais 
a função não requeira presença física. Mantivemos e mantemos uma comunicação 
ativa com os nossos colaboradores, sempre instruindo e informando sobre as me-
lhores práticas para prevenção do contágio da doença.
DESEMPENHO OPERACIONAL E FINANCEIRO

4ºTR-
20

4ºTR-
21

Var % 
4T21 vs 

4T20
2020 2021

Var % 
2021 vs 

2020

Var % 
2021 x 
2020

Total 35.227 39.313 11,6% 129.181 145.117 12,3% 15.936
ITO 22.155 25.328 14,3% 84.486 92.898 10,0% 8.412
DIG 3.658 3.735 2,1% 12.198 13.797 13,1% 1.599
GRC 6.526 7.117 9,1% 23.367 27.159 16,2% 3.792
SaaS 1.886 1.507 -20,1% 6.451 6.928 7,4% 477
4AT 1.003 1.626 62,2% 2.678 4.334 61,8% 1.656
Receita líquida: A companhia alcançou em 2021 de R$ 145,1 milhões (+12,3% vs. 
2020), esta receita líquida foi resultado da continuidade da estratégia da adotada 
no final do ano de 2019 de focar no crescimento das linhas de negócios atreladas 
a aceleração digital dos nossos clientes, que obteve um crescimento de 17%, a 
saber: Automação (4AT), 62%, GRC,16%, Digital, 13% e SaaS, 7%. Já 4° trimestre 
de 2021, o resultado de R$ 39,3 milhões (+11,6% vs. 4T20), se deve especialmente 
ao bom desempenho do ITO com crescimento de 14,3% e do 4AT com crescimento 
de 62,2%.

Unidade de ITO: ITO (Information Technology / Business Process Outsourcing): 

Soluções e serviços de TI e de negócios, estruturados para atuar de forma preven-
tiva em processos operacionais de Managed Services, que englobam Service Desk 
com plataforma automatizada de autoatendimento omnichannel (Portal, Chatbot, 
Whatsapp, Urabot e e-mail), profissionais especialistas, Field Services, Gestão de 
Datacenter / Cloud e monitoramento de ambientes críticos NOC 24x7 (Network 
Operations Center) e Customer Experience Center.

Receita líquida ITO: A receita líquida em 2021, foi de R$ 92.898 mil (10,0% vs. 
2020), variação de R$ 8.412 mil e a receita líquida no quarto trimestre foi de R$ 
25.328 mil (14,3% vs. 4T20), crescimento de R$ 3.173 mil. A melhor performance 
é consequência da conquista de novos clientes bem com a expansão da base dos 
clientes atuais. Custos de ITO: O custo total de 2021 foi de R$ 72.583 mil (17,5% 
vs. 2020), aumento em R$ 10.836 mil. No quarto trimestre foi de R$ 19.192 mil 
(29,7% vs. 4T20), crescimento de R$ 4.393 mil. O aumento dos custos em relação 
ao período anterior se refere, principalmente, a estratégia de manutenção do market 
share que objetivou renovação e ganho de contratos em detrimento a ganho pontual 
ou manutenção da margem. No acumulado do ano, os gastos adicionais devem-se 
a ajustes para a melhoria da gestão e operação de suporte aos serviços prestados, 
com destaque para a: (i) custos incorridos para obtenção da ISO 20.000 e implanta-
ção do setor de Customer Experience, que objetiva melhorar a qualidade do serviço 
prestado e participar de concorrências com valores mais significantes; (ii) custos 
de novos contratos, e, (iii) aumento do custo da mão de obra, que está diretamente 
atrelado ao incremento inflação do período (IPCA 2021 foi de 10,06%),(iv) pelo 
ganho obtido em 2020 referente a recuperação de INSS, no valor de R$ 1,0 milhão.

Lucro Bruto ITO: O lucro bruto em 2021 atingiu o valor de R$ 20.316 mil (-10,7% vs. 
2020) e margem bruta de 21,9% apresentando redução de R$ 2.424 mil em relação 
ao montante apurado em 2020. No quarto trimestre o lucro bruto foi de R$6.136 
mil (-16,6% vs. 4T20), com redução de R$ 1.219 mil. O decréscimo no período é 
resultado do crescimento dos custos, conforme explicitado acima. ITO Breakdown: 
A unidade de negócios de ITO com a segregação do Digital hoje é composta por 
dois produtos principais. No gráfico abaixo, apresentamos a composição de receitas 
alocadas na Linha de negócio em 2021.

Como é apresentado no gráfico acima 91% da receita da linha de negócios está atre-
lada a nossa solução de Service Desk Digital, que possui soluções de atendimento 
remoto e presencial, onde possuímos uma plataforma específica, para atendimento 
aos nossos clientes. Com 9,0%, temos nossa operação de Professional Services, 
que se refere a alocação de recursos especializada e dedicada para atender de 
forma customizada cada negócio, conforme a demanda do cliente. Unidade DIG: 
DIGITAL: Serviços e plataformas tecnológicas especializadas na cocriação com 
nossos clientes de soluções inovadoras, transformação digital, digital factory, in-
tegração e sustentação de aplicações. Construímos e inovamos os negócios dos 
nossos clientes com a implantação de soluções Omnichannel, Plataformas Digitais, 
Aplicativos Móveis, Microserviços / Barramento de Serviços e Gestão de Identidade.

Receita líquida DIG: Registrou uma receita líquida em 2021 de R$ 13.797 mil 
(+13,1% vs. 2020), com resultado positivo de R$ 1.599 mil. No quarto trimestre 
a receita líquida foi de R$ 3.735 mil (+2,1% vs. 4T20), acréscimo de R$ 77 mil. O 
crescimento da Unidade DIG é reflexo direto da estratégia da Companhia em focar 
em vendas conectadas a digitalização de todo o negócio do cliente, bem como um 
aumento da demanda do mercado por esses serviços. Custo de DIG: Os custos 
no ano de 2021 foram de R$ 7.744 mil (4,6% vs. 2020), e quarto trimestre os custos 
registraram R$ 2.011 mil (+1,5% vs. 4T20), o aumento está atrelado ao crescimento 
do faturamento, porém com ganho de escala, ou seja, sem incremento de custos 
na mesma proporção. Lucro Bruto DIG: O lucro bruto em 2021 foi de R$ 6.053 mil 
(+26,3% vs. 2020), com margem bruta de 43,9%, aumento de 4,6 pontos percen-
tuais em relação a margem bruta de 39,3% de 2020., No quarto trimestre de 2021 
o lucro bruto foi de R$ 1.723 mil (+2,8% vs. 4T20), com margem bruta de 46,1%, 
aumento de 0,3 pontos percentuais. O aumento no lucro é resultado direto do au-
mento de vendas atrelado ao ganho de escala nesta linha de negócios.

Unidade de GRC: GRC-Analytics (Governança-Risco-Compliance-Analytics): 
Solução de GRC Integrado e Data Analytics, líder mundial reconhecida pelo Gartner 
e Forrester aplicada na gestão de riscos, prevenção de fraudes, monitoramento e 
auditoria contínua, Compliance e análise de dados.

Receita líquida GRC: Registrou uma receita líquida em 2021 de R$ 27.159 mil 
(16,2% vs. 2020), e no quarto trimestre de 2021 R$ 7.117 mil (9,1% vs. 4T20). 
O resultado obtido é consequência do foco estratégico da companhia em estar 
próximo das principais demandas de negócios dos clientes através de ofertas de 
produtos com valor agregado e de alta tecnologia. Custo de GRC: O custo de 
GRC em 2021 foi de R$ 18.783 mil (+11,2% vs. 2020), e de R$ 5.166 mil (+26,1% 
vs. 4T20). O crescimento está adequado ao crescimento da receita líquida, com 
um crescimento proporcionalmente menor em relação ao crescimento da receita 

no ano. No quarto trimestre tivemos um crescimento nos custos em função de 
aquisições de licenças para vendas de softwares, afetando a margem no 4º 
trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior.

Lucro Bruto GRC: O lucro Bruto na linha de GRC em 2021 foi de R$ 8.376 mil 
(+29,4% vs. 2020), com margem bruta de 30,8%, ganho de 3,1 pontos percentuais 
em relação a margem bruta de 27,7% de 2020. Já no quarto trimestre, o lucro bruto 
foi de R$1.951 mil (-19,7% vs. 4T20), com margem bruta de 27,4%, perda de 9,8 
pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. O crescimento 
do ano está atrelado a melhora da receita e uma maior produtividade da equipe. 
Já no quarto trimestre a piora do resultado se deve a uma concentração de vendas 
de softwares que isolados dos serviços apresentam margens menores. GRC Bre-
akdown: A unidade de negócios de GRC é composta por dois grupos de produtos 
e serviços: (i) um relacionado a Plataforma Integrada de Auditoria, Governança, 
Risco e Compliance que denominamos governança de negócios (“GRC-N”) e outro 
relacionado a segurança de rede e operações que denominamos Governança de 
TI (“GRC-T”).

A Quality possui parceria estratégica e exclusiva no Brasil com a empresa 
americana Diligent para a comercialização de softwares da linha de negócios 
GRC-N. As receitas obtidas nos produtos e serviços GRC-N representaram 
72,2% de toda a Receita da unidade GRC. Os produtos e serviços a GRC-T, 
estão relacionadas as soluções de segurança de rede e outras aplicações que 
visam analisar e proteger quanto a vulnerabilidade de sistemas e aplicações. 
As receitas da unidade de negócio representaram 27,8% do total de receitas 
apuradas no período na unidade de negócios de GRC. Unidade de SaaS (Plata-
formas Próprias):  SaaS (Software as a Service): O REIV (Registro Eletrônico 
de Contratos). Plataforma financeira digital para registros de contratos entre 
os órgãos reguladores e às instituições financeiras, têm como objetivo agilizar 
e aprimorar a segurança na validação das informações, como por exemplo 
contrato de financiamento de imóveis, para registro imobiliário. Adicionalmente, 
essa linha de negócio possui a plataforma SISEG de Gestão e operação do 
sistema RNS - Registro Nacional de Sinistros, que provê compartilhamento de 
informações relativas a sinistros de diversos ramos, como automóvel, pessoas, 
patrimonial, rural e transportes, com a finalidade de análise de risco na aceitação 
ou liquidação das apólices de seguro.

Receita SaaS. A receita líquida de R$ 6.928 mil em 2021 (+7,4% vs. 2020), o 
crescimento de R$ 477 mil. Se deve ao aumento de registros de contratos, o que 
é reflexo da leve melhora da economia brasileira em relação ao ano de 2020, ano 
afetado pela pandemia. No quarto trimestre de 2021, a receita líquida foi de R$ 
1.507 mil (-20,1% vs. 4T20), redução de R$ 379 mil, o resultado foi ocasionado pela 
redução do volume de registros de contratos. Custo de SaaS.  O custo na unidade 
de negócios em 2021 foi de R$ 2.490 mil (+3,6% vs. 2020), e de R$ 754 mil (+10,2% 
vs. 4T20). O leve crescimento dos custos é resultado dispêndios realizados para 
adaptar e aprimorar a plataforma digital desenvolvida desta linha de negócio. No 4º 
trimestre o crescimento mais nos custos se deve a gastos pontuais com parceiros, 
visando a melhoria operacional da área. 

Lucro Bruto SaaS. O lucro bruto na unidade de SaaS em 2021 apresentou cres-
cimento de R$ 390 mil, alcançando R$ 4.438 mil (+9,6% vs. 2020), com margem 
bruta de 64,1% superior em 1,4 pontos percentuais em relação a margem bruta 
de 62,7% de 2020. No 4° trimestre de 2021 houve uma redução de R$ 448 mil, 
alcançando o lucro bruto de R$ 1.201 mil (-37,3% vs. 4T20), com margem bruta 
de 50% inferior em 13,7 pontos percentuais em relação ao 4T20. O resultado 
inferior no quarto trimestre de 2021 se deve especialmente a redução da receita 
líquida e dos gastos pontuais ocorridos neste período. Já em relação ao ano de 
2021 tivemos uma pequena melhora, ocasionada especialmente pela otimização 
dos custos fixos da área, bem como o aumento da receita líquida sem corres-
pondência em custos.  Unidade de 4AT: 4AT (RPA & Automação): Plataforma 
integrada de hiperautomação e RPA orientada por tecnologias de Inteligência 
Artificial, Machine Learning, entre outras, que automatizam processos de negó-
cios e TI. Assegura soluções de alta performance para automatizar processos 
de negócios, que simulam a interface humana, reproduzindo e integrando as 
atividades repetitivas, tornando-as sistemáticas, confiáveis e produtivas.

Receita 4AT: A receita líquida em 2021 foi de R$ 4.334 mil (+61,8% vs. 2020), e 
de R$ 1.003 mil (+62,2% vs. 4T20), no quarto trimestre de 2021. O crescimento 
dessa linha de negócio ocorreu devido a estratégia adotada pela Companhia 
em focar em venda de produtos com impacto direto na melhoria de performance 
dos seus clientes, bem como por uma demanda crescente desse produto no 
mercado nacional. Custo de 4AT: O custo na unidade da unidade de negócios 
em 2021 foi de R$ 3.547 mil (+105,8% vs. 2020), e de R$ 1.185 mil (+115,5% 
vs. 4T20), no quarto trimestre de 2021. O aumento dos custos da unidade 
ocorreu em função de alguns fatores: (i) da necessidade de adequação da 
equipe operacional para suportar o crescimento esperado para o ano de 2021; 
(ii) investimentos realizados para promover a venda dos produtos através da 
prova de conceito (POC). Neste formato o cliente solicita um teste do software 
para avaliar se irá adquirir alugar as licenças ou não, e (iii) aumento dos custos 
com pessoal.

Lucro Bruto 4AT: O lucro bruto na unidade de 4AT em 2021 apresentou redu-
ção de R$168 mil, resultando em lucro bruto de R$ 787 mil (-17,5% vs. 2020), 
com margem bruta de 18,2% inferior em 17,4 pontos percentuais a margem 
bruta de 35,6% de 2020. O lucro bruto do quarto trimestre de 2021, apresentou  
redução de R$ 12 mil (-2,5% vs. 4T200), com margem bruta de 27,1%, inferior 
em 18,1 pontos percentuais a margem bruta de 45,2% do mesmo período de 
2020. A redução do lucro é consequência dos aumentos dos custos como des-
criminado acima. 
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Despesas gerais e administrativas

R$ em mil 4°TR-20 4°TR-21
Var (%) 

4°TR-21 vs 
4°TR-20

2020 2021
Var (%) 
2021 vs 

2020
Despesas Gerais e 
Administrativas (5.496) (6.905) 25,6% (18.094) (21.003) 16,1%
Despesas com pessoal (3.445) (3.571) 3,7% (10.124) (12.096) 19,5%
Despesas gerais e ad-
ministrativas (789) (1.309) 65,9% (3.834) (2.758) -28,1%
Despesas com serviços 
prestados (877) (1.103) 25,8% (2.635) (3.813) 44,7%
Depreciação e amorti-
zação (294) (435) 47,8% (1.472) (1.682) 14,3%
Outras receitas (des-
pesas) operacionais 
líquidas - - - - - -
Despesas com M&A (48) (468) 878,0% (48) (714) 100,0%
Outras receitas/despe-
sas não operacionais (44) (20) -55,7% 18 59 220,8%
As despesas gerais e administrativas em 2021 apresentaram crescimento de R$ 
2.909 mil em relação a 2020, atingindo R$ 21.003 mil (+16,1% vs. 2020). No quarto 
trimestre de 2021 as despesas gerais e administrativas alcançaram o valor de R$ 
6.905 mil (+25,6% vs. 4T20), crescimento de R$ 1.409 mil em relação ao mesmo 
período de 2020. O crescimento das despesas é explicado principalmente por: (I) 
Aumento das despesas com pessoal: investimentos realizados na área comercial e 
marketing, com aumento de quadro, com o objetivo de acelerar as vendas nas linhas 
de negócios atreladas ao negócio dos nossos clientes; (II) Aumento com serviços 
prestados: despesas atreladas a abertura da nova filial no México e contratação 
de consultorias para desdobramento do planejamento estratégico; (III) Aumento 
de despesas com M&A: contratação de boutique especializada e advogados para 
apoiar no processo de aquisição de empresas.
EBITDA

R$ em mil 4°TR-20 4°TR-21
Var (%) 

4°TR-21 vs 
4°TR-20

2020 2021
Var (%) 
2021 vs 

2020
Lucro Liquido 4.233 3.067 -27,5% 10.068 10.706 6,3%
(+) Imposto de Renda e 
Contribuição Social 2.907 (359) -112,3% 7.215 4.699 -34,9%
(+) Resultado financeiro 
Liquido 480 1.392 -190,0% 3.633 3.561 -2,0%
(-) Outras receitas opera-
cionais 44 20 100,0% (18) (59) 100,0%
EBIT 7.663 4.119 -46,2% 20.897 18.908 -9,5%
Margem EBIT 21,75% 10,48% -11,3 p.p 16,18% 13,03% -3,1 p.p
(+) Depreciação e Amor-
tização 294 435 47,8% 1.472 1.682 14,3%
EBITDA 7.957 4.554 -42,8% 22.370 20.590 -8,0%
Margem EBITDA (%) 22,6% 11,6% -11 p.p 17,3% 14,2% -3,1 p.p
Ajustes
(+) Despesas extraordi-
nárias (M&A) 48 468 878,0% 48 714 1393,8%
(+) Itens não recorrentes - - 0,0% - - 0,0%
EBITDA Ajustado 8.005 5.022 -37,3% 22.418 21.304 -5,0%
Margem EBTIDA (%) 
Ajustado 22,7% 12,8% -10 p.p 17,4% 14,7% -2,7 p.p
No ano de 2021 o EBITDA ajustado somou R$ 21.304 mil (-5% vs 2020), resul-
tado negativo de R$ 1.114 mil. No quarto trimestre de 2021 o EBITDA ajustado 
alcançou o valor de R$ 5.022 mil (-37,3% vs 4T20), com a redução de R$ 2.983 
mil em relação ao mesmo período de 2020. O resultado abaixo do esperado em 
2021, é consequência, principalmente de: (i) pelo ganho obtido em 2020 referente 
a recuperação de INSS, no valor de R$ 1,0 milhão, que representou naquele ano 
0,8 pontos percentuais na margem EBITDA, (ii) custos relacionados a estratégia 
de manutenção do portfólio de clientes, e (iii) investimentos feitos para obtenção 
certificados (ISO 20.000), planejamento estratégico e (iv) incremento da equipe 
comercial e despesas com marketing.  Dívida: Em agosto a companhia captou a 
última tranche do financiamento junto ao BNDES no valor de R$ 7,0 milhões. A linha 
de financiamento BNDES10 possui prazo de 8 anos, carência de 2 anos e custo de 
TLP + 3,8% a.a. Se comparado com o fechamento de 2020, dívida bruta teve uma 
redução de R$ 3,0 milhões.

Em dezembro de 2021, a dívida liquida teve crescimento de 22%, atingindo o mon-
tante de R$ 18.132 mil frente aos R$ 14.893 mil apurados em 2020.

O incremento da dívida líquida é consequência da captação de R$ 7,0 milhões via 
BNDES e da redução do caixa no período, se comparado com o mesmo período 
de 2020, devido principalmente, ao: (i) aumento de amortizações de empréstimos 
e financiamentos, (ii) aumento dos impostos (IR/CSLL) e, (iii) incremento do contas 
a receber. A baixa alavancagem financeira apresentado no 3º trimestre desde ano 
de 0,88x EBITDA está em linha com a praticada ao longo do ano de 2021 e aderente 
a estratégia da estrutura de capital da Companhia. Lucro/prejuízo do período

R$ mil 4ºTR-20 4ºTR-21 Var. 2020 2021 Var.
Lucro/Prejuízo Líquido 4.233 3.067 -27,5% 10.068 10.706 6,3%
Margem Lucro/Prejuizo liquido 12,0% 7,8% -4,2p.p 7,8% 7,4% -0,4 p.p
O lucro líquido atingiu R$ 10,7 milhões (6,3% vs. 2020) com margem de lucro líquido 
de 7,4% e, no 4° trimestre alcançou o valor de R$3,0 milhões (-27,5% vs 4T20) com 
margem de lucro líquido de 7,8%. O incremento no lucro em relação ano anterior 
se refere, principalmente, ao diferimento de impostos sobre o lucro em relação ao 

mesmo período do ano anterior. A redução do lucro líquido no último trimestre de 
2022 é resultado, principalmente, do ganho obtido da recuperação do INSS em 
2020. Estrutura Acionária: O Capital Social subscrito e integralizado em 31 de de-
zembro de 2021 é de R$ 37.606 mil e é representado por 861.605 ações ordinárias. 

Composição acionária 31/12/2021 % do Capital Votante
Fundo Capital TECH II 377.639 43,83%
BNDES Participações S.A. 223.912 25,99%
Julio Cesar Estevam de Britto Junior 220.054 25,54%
Outros 40.000 4,64%
Total 861.605 100%
Auditores Independentes: As demonstrações contábeis intermediarias da Quality 
Software S/A, do ano de 2021 findo em 31 de dezembro de 2021, foram revisadas 
pela BDO RCS Auditores Independentes. A contratação de auditores independentes 
está fundamentada nos princípios que resguardam a independência do auditor, que 
consistem em: (a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho; (b) não exercer 
funções gerenciais; e (c) não advogar pela Quality Software S.A. ou prestar quais-
quer serviços que possam ser considerados proibidos pelas normas vigentes. Em 
atendimento a Instrução Normativa da Comissão de Valores Mobiliários – CVM 
nº 381/03, declaramos que, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a 
BDO RCS Auditores Independentes não prestou quaisquer outros serviços que não 
relacionados à auditoria externa das demonstrações contábeis.

DRE
2021 AV 2021 2020 AV 2020 AH 2021 

vs 2020
Receita líquida de serviços 
prestados 145.117 100,0% 129.181 100,0% 12,3%
Receita Líquida ITO 92.898 64,0% 84.486 65,4% 10,0%
Receita Líquida DIG 13.797 9,5% 12.198 9,4% 13,1%
Receita Líquida GRC 27.159 18,7% 23.367 18,1% 16,2%
Receita Líquida SaaS 6.928 4,8% 6.451 5,0% 7,4%
Receita Líquida 4AT 4.334 3,0% 2.678 2,1% 61,8%
Custo dos serviços prestados (105.147) -72,5% (90.171) -69,8% 16,6%
Custo ITO1 (72.583) -78,1% (61.747) -73,1% 17,5%
Custo DIG1 (7.744) -56,1% (7.404) -60,7% 4,6%
Custo GRC1 (18.783) -69,2% (16.893) -72,3% 11,2%
Custo SaaS1 (2.490) -35,9% (2.403) -37,3% 3,6%
Custo 4AP (3.547) -81,8% (1.724) -64,4% 105,8%
Lucro bruto 39.970 27,5% 39.010 30,2% 2,5%
Lucro Bruto ITO1 20.316 21,9% 22.740 26,9% -10,7%
Lucro Bruto DIG1 6.053 43,9% 4.794 39,3% 26,3%
Lucro Bruto GRC1 8.376 30,8% 6.474 27,7% 29,4%
Lucro Bruto SaaS1 4.438 64,1% 4.048 62,7% 9,6%
Lucro Bruto 4AP 787 18,2% 955 35,6% -17,5%
Despesas gerais e 
administrativas
Despesas com pessoal (12.096) -8,3% (10.124) -7,8% 19,5%
Despesas gerais e 
administrativas (2.758) -1,9% (3.834) -3,0% -28,1%
Despesas com serviços 
prestados (3.813) -2,6% (2.635) -2,0% 44,7%
Outras receitas (despesas) 
operacionais Liquidas - 0,0% - 0,0% 0,00%
Depreciação e amortização (1.682) -1,2% (1.472) -1,1% 14,3%
Despesas com M&A (714) -0,5% (48) 0,0% 100,0%
Outras despesas/receitas não 
operacionais 59 0,0% 18 0,0% 220,8%

(21.003) -14,5% (18.094) -14,0% 16,1%
Lucro antes do resultado 
financeiro 18.967 13,1% 20.916 16,2% -9,3%
Resultado financeiro líquido (3.561) -2,5% (3.633) -2,8% -2,0%
Lucro do período antes dos 
tributários 15.406 -10,6% 17.283 -13,4% -10,9%
Contribuição Social e Imposto 
de Renda (4.699) 3,2% (7.215) 5,6% -34,9%
Imposto de renda e contribuição 
social diferidos - 0,0% - 0,0% 0,00%
Lucro líquido do período 10.706 7,4% 10.068 7,8% 6,3%

DRE

4°TR-21

AV 
4°TR-

21 4°TR-20

AV 
4°TR-

20

AH 4°TR-
21 vs 

4°TR-20
Receita líquida de serviços 
prestados 39.313 100,0% 35.227 100,0% 11,6%
Receita Líquida ITO 25.328 64,4% 22.155 62,9% 14,3%
Receita Líquida DIG 3.735 9,5% 3.658 10,4% 2,1%
Receita Líquida GRC 7.117 18,1% 6.526 18,5% 9,1%
Receita Líquida SaaS 1.507 3,8% 1.886 5,4% -20,1%
Receita Líquida 4AT 1.626 4,1% 1.003 2,8% 62,2%
Custo dos serviços prestados (28.308) -72,0% (22.111) -62,8% 28,0%
Custo ITO1 (19.192) -75,8% (14.799) -66,8% 29,7%
Custo DIG1 (2.011) -53,9% (1.982) -54,2% 1,5%
Custo GRC1 (5.166) -72,6% (4.096) -62,8% 26,1%
Custo SaaS1 (754) -50,0% (684) -36,3% 10,2%
Custo 4AP (1.185) -72,9% (550) -54,8% 115,5%
Lucro bruto 11.005 28,0% 13.116 37,2% -16,1%
Lucro Bruto ITO1 6.136 24,2% 7.355 z33,2% -16,6%
Lucro Bruto DIG1 1.723 46,1% 1.677 45,8% 2,8%
Lucro Bruto GRC1 1.951 27,4% 2.429 37,2% -19,7%
Lucro Bruto SaaS1 753 50,0% 1.201 63,7% -37,3%
Lucro Bruto 4AT1 441 27,1% 453 45,2% -2,5%
Despesas gerais e 
administrativas
Despesas com pessoal (3.571) -9,1% (3.445) -9,8% 3,7%
Despesas gerais e administrativas (1.309) -3,3% (789) -2,2% 65,9%
Despesas com serviços prestados (1.103) -2,8% (877) -2,5% 25,8%
Outras receitas (despesas) 
operacionais Liquidas 0,0% 0,0% 0,00%
Depreciação e amortização (435) -1,1% (294) -0,8% 47,8%
Despesas com M&A (468) -1,2% (48) -0,1% 878,0%
Outras despesas/receitas não 
operacionais (20) 0,0% (44) -0,1% -55,7%

(6.905) -17,6% (5.496) -15,6% 25,6%
Lucro antes do resultado 
financeiro 4.100 10,4% 7.619 21,6% -46,2%
Resultado financeiro líquido (1.392) -3,5% (480) -1,4% 190,0%
Lucro do período antes dos 
tributários 2.708 -6,9% 7.139 -20,3% -62,1%
Contribuição Social e Imposto de 
Renda 359 -0,9% (2.907) 8,3% -112,3%
Imposto de renda e contribuição 
social diferidos - 0,0% - 0,0% 0,00%
Lucro líquido do período 3.067 7,8% 4.233 12,0% -27,5%

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO
2021 AV 2021 2020 AV 2020 AH 2021 

vs 2020
Ativo circulante
Caixa e equivalentes 
de caixa 12.629.079 10,54% 19.396.059 16,92% -34,89%
Contas a receber 35.016.782 29,23% 26.085.463 22,76% 34,24%
Impostos e contribuições 
a recuperar 4.119.654 3,44% 4.316.757 3,77% -4,57%
Adiantamentos 805.096 0,67% 785.470 0,69% 2,50%
Contrato derivativos - 0,00% 17.003 0,01% -100,00%
Outros valores a receber 1.810.516 1,51% 825.356 0,72% 119,36%
Despesas Antecipadas 3.304.054 2,76% 2.399.025 2,09% 37,72%
Outros Créditos - 0,00% - 0,00% 0,00%

Total do Ativo 
Circulante 57.685.181 48,15% 53.825.133 46,96% 7,17%
Ativo não circulante
Retenção contratual 35.247 0,03% 35.247 0,03% 0,00%
Depositos Judiciais 720.505 0,60% 737.023 0,64% -2,24%
Despesas Antecipadas 63.485 0,05% 115.092 0,10% -44,84%
Impostos diferidos 1.296.895 1,08% - 0,00% 0,00%
Imobilizado 2.980.479 2,49% 2.474.656 2,16% 20,44%
Intangível 57.017.969 47,59% 57.421.101 50,10% -0,70%
Total do Ativo Não 
Circulante 62.114.581 51,85% 60.783.118 53,04% 2,19%
Total do Ativo 119.799.761 100,00% 114.608.251 100,00% 4,53%

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO
2021 AV 2021 2020 AV 2020 AH 2021 

vs 2020
Passivo circulante
Fornecedores 10.131.288 8,46% 6.728.913 5,87% 50,56%
Empréstimos e 
financiamentos 17.556.929 14,66% 10.207.289 8,91% 72,00%
Arrendamento Mercantil 50.317 0,04% 120.761 0,11% -58,33%
Arrendamento Mercantil 
- aluguel 103.849 0,09% 97.770 0,09% 6,22%
Dívida Aquisição 33.005 0,03% 8.568.064 7,48% -99,61%
Salários e encargos 5.502.560 4,59% 5.329.321 4,65% 3,25%
Impostos e contribuições 
a recolher 1.547.731 1,29% 4.347.578 3,79% -64,40%
Derivativos - 0,00% - 0,00% 100,00%
Dividendos a pagar 2.542.740 2,12% - 0,00% 0,00%
Provisões para férias e 
encargos 5.495.989 4,59% 5.323.638 4,65% 3,24%
Outras contas a pagar 3.100.205 2,59% 2.860.723 2,50% 8,37%
Total do Passivo 
Circulante 46.064.613 38,45% 43.584.058 38,03% 5,69%
Passivo não circulante
Dividendos a pagar - 0,00% 2.391.211 2,09% -100,00%
Dívida Aquisição 4.278.776 3,57% - 0,00% 0,00%
Empréstimos e 
financiamentos 8.841.957 7,38% 15.294.857 13,35% -42,19%
Arrendamento Mercantil 123.397 0,10% 50.317 0,04% 145,24%
Impostos e contribuições 
a recolher 510.328 0,43% 578.774 0,51% -11,83%
Provisão para 
contingências 1.474.180 1,23% 2.357.217 2,06% -37,46%
Receitas Diferidas - 0,00% - 0,00% 0,00%
Total do Passivo Não 
Circulante 15.228.637 12,71% 20.672.376 18,04% -26,33%
Patrimônio líquido
Capital social 37.605.711 31,39% 37.605.711 32,81% 0,00%
Reservas de lucros 1.345.569 1,12% 810.256 0,71% 66,07%
Reserva especial 763.367 0,64% 763.367 0,67% 0,00%
Reservas de retenção de 
lucros 18.675.710 15,59% 11.047.489 9,64% 69,05%
Ajuste de avaliação 
patrimonial 116.154 0,10% 124.995 0,11% -7,07%
Lucro/Prejuízo do período - -
Total do Patrimônio 
Liquido 58.506.512 48,84% 50.351.817 43,93% 16,20%
Total do Passivo 119.799.761 100,00% 114.608.251 100,00% 4,53%

FLUXO DE CAIXA
31/12/2021 31/12/2020

Lucro do período 10.706.275 10.068.258
Ajustes para reconciliar o resultado do período:
Depreciações e amortizações 1.682.417 1.472.369
Resultado de equivalência patrimonial - -
Reversào/Constituiçào com Perda Esperada de 
Liquidação Duvidosa (PECLD) 839.467 (1.276.052)
Perdas/Ganhos nào realizadas com derivativos; 17.003 (17.003)
Adiçào de provisão para riscos tributários, cíveis e 
trabalhistas (883.036) 346.496
Outras variações que nào afetam o caixa
Variaçào cambial de investimento (8.841) -
Juros Provisionados 62.776 19.651
Fluxos de caixa de atividades operacionais 12.416.061 10.613.719
Aumento/(reduçào) do contas a receber (9.770.786) (1.884.399)
Reduçào dos adiantamentos a fornecedores (3.109) (302.780)
Aumento dos impostos e contribuições a recuperar 192.711 1.199.598
Aumento dos impostos diferidos (1.296.895) -
Aumento/(reduçào) dos fornecedores 3.402.375 2.264.386
Aumento/(reduçào) dos salários e encargos 174.485 11.798
Aumento (reduçào) dos impostos e contribuições a re-
colher (2.796.701) 1.358.927
Reduçào dos impostos e contribuições parcelados (68.446) (262.582)
Aumento das provisões de férias e encargos 172.351 197.189
Aumento dos outros valores a receber (985.160) (1.802.888)
Aumento/(reduçào) das outras contas a pagar 82.999 2.109.023
Reduçào dos custos licenças antecipadas - (14.689)
Aumento/(reduçào) das despesas antecipadas (853.422) (447.753)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 666.463 13.039.549
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Variaçào do Investimento - 3.000.000
Variaçào do imobilizado líquido e intangível (1.785.109) (1.062.079)
Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades 
de investimento (1.785.109) 1.937.921
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Pagamentos de Dividendos (2.234.728) (522.709)
Empréstimos e financiamentos (1.579.410) (8.734.433)
Aumento/(reduçào) de partes relacionadas - -
Dívida Aquisição 4.256.283 702.316
Juros pagos 2.292.612 2.108.640
Arrendamento Mercantil 129.475 97.770
Caixa líquido (usado) nas atividades de financiamento (5.648.334) (7.753.048)
Redução caixa e equivalentes de caixa (6.766.980) 7.224.422
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa 19.396.059 12.171.637
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa 12.629.079 19.396.059
Redução de caixa e equivalentes de caixa (6.766.980) 7.224.422
COVENANTS: Abaixo relacionamos os itens de controle, que visam atender o 
contrato de financiamento junto ao BNDES.
CONTAS BALANÇO PATRIMONIAL 2021 2020
Ativo Total: 119.799.761 114.608.251
Patrimônio Líquido: 58.506.512 50.351.817
Dívida Bancária Líquida 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 12.629.079 19.396.059
(-) Empréstimos e Financiamentos (26.398.885) (25.502.147)
(-) Arrendamento Mercantil (277.562) (268.848)
(-) Dívida Aquisição (4.311.781) (8.568.064)
= Dívida Bancária Líquida (18.359.149) (14.943.000)
EBITDA 2021 2020
Lucro Líquido 10.706.275 10.068.258
(+) Imposto de Renda e Contribuição Social 4.699.317 7.214.929
(+) Resultado financeiro Líquido 3.561.453 3.632.789
(-) Outras receitas operacionais (59.350) (18.499)
(+) Depreciação e Amortização 1.682.417 1.472.369
= EBITDA 20.590.113 22.369.846

Índices 2021 2020
Patrimônio Líquido/Ativo Total (PL/AT) 0,49 0,44
Dívida Bancária Líquida/EBITDA (DBL/EBITDA): 0,89 0,67

 Controladora  Consolidado
Passivo e patrimônio líquido Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Empréstimos e Financiamentos 16  17.556.929  10.207.289  17.556.929  10.207.289
Fornecedores 12  4.829.532  3.269.564  10.051.780  5.355.237
Dívida por aquisição de empresas 18  33.005  8.568.064  33.004  8.568.064
Salários e encargos 15  1.898.290  2.321.561  5.502.560  5.329.321
Provisões para férias e encargos 15  2.109.369  2.409.291  5.495.989  5.323.638
Impostos e contribuições a recolher 14  1.138.077  2.649.776  1.547.731  4.347.579
Passivos com operações com arrendamento 17  95.546  221.525  154.166  218.531
Dividendos a pagar 20.2  2.542.740  2.391.211  2.542.740  2.391.211
Outras Obrigações 13  1.999.395  2.782.866  3.179.713  4.234.399

 32.202.883  34.821.147  46.064.612  45.975.269
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 16  8.841.957  15.294.857  8.841.957  15.294.857
Dívida por aquisição de empresas 18  4.278.776 -  4.278.776 -
Passivos com operações com arrendamento 17  123.397  50.317  123.397  50.317
Passivos com partes relacionadas 7  201.590  1.034.051 - -
Impostos e contribuições parcelados 14  510.328  578.774  510.328  578.774
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 19  878.638  1.003.186  1.474.180  2.357.217

 14.834.686  17.961.185  15.228.638  18.281.165
Patrimônio líquido
Capital social 20.1  37.605.711  37.605.711  37.605.711  37.605.711
Reserva de lucros 20.2  20.792.458  12.621.111  20.792.458  12.621.111
Ajustes de avaliação patrimonial  20.4  117.183  124.995  117.183  124.995
Outros resultados abrangentes  20.4  (8.841) -  (8.841) -

 58.506.511  50.351.817  58.506.511  50.351.817
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  105.544.080  103.134.149  119.799.761  114.608.251

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em Reais)
 Controladora  Consolidado

Ativo Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4  7.989.285  10.073.559  12.629.079  19.396.059
Contas a receber 5  13.626.176  13.286.067  35.016.782  26.085.463
Outras contas a receber  1.543.346  2.284.442  2.615.612  1.610.826
Impostos e contribuições a recuperar 6  2.708.291  3.000.447  4.119.654  4.316.757
Despesas antecipadas  1.995.628  1.429.602  3.304.054  2.399.025
Instrumentos financeiros derivativos 8 -  17.003 -  17.003
Total do ativo circulante  27.862.726  30.091.120  57.685.181  53.825.133
Não circulante
Contas a receber  35.247  35.247  35.247  35.247
Créditos com partes relacionadas 7  77.650  2.345.700 - -
Outros ativos não circulantes  235.485  304.083  783.990  852.114
Impostos diferidos  829.520 -  1.296.895 -
Investimentos 9  61.543.252  55.521.349 - -
Imobilizado 10  1.700.741  1.533.385  2.980.479  2.474.656
Intangível 11  13.259.459  13.303.265  57.017.969  57.421.101

 77.681.354  73.043.029  62.114.580  60.783.118
Total do Ativo  105.544.080  103.134.149  119.799.761  114.608.251

Demonstrações do resultado Exercícios findo em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020  
(Valores expressos em Reais)

 Controladora  Consolidado

Nota
01/01/2021 
31/12/2021

01/01/2020 
31/12/2020

01/01/2021 
31/12/2021

01/01/2020 
31/12/2020

Receita operacional líquida 21  61.405.631  60.319.270  145.117.126  129.180.974
Custos dos serviços prestados 22 (43.883.093) (43.126.281) (105.120.851) (90.170.599)
(=) Lucro bruto  17.522.538  17.192.989  39.996.275  39.010.375
(=/-) (Despesas)/receitas operacionais
Despesas com pessoal 23.1  (6.911.215)  (5.504.214)  (12.107.009)  (9.883.623)
Despesas gerais e administrativas 23.3  (3.007.558)  (2.048.928)  (3.508.990)  (4.305.030)
Despesas de serviços prestados 23.3  (1.810.021)  (1.150.882)  (3.812.970)  (2.451.875)
Despesas com depreciação e amortização 23.2  (992.437)  (867.109)  (1.682.417)  (1.472.369)
Outras receitas operacionais  51.716  107.143  100.942  132.214
Outras despesas operacionais  (16.391)  (113.715)  (22.095)  (113.715)
Reembolso de despesas 7.b  2.592.777  2.429.756  3.309 -
Resultado de equivalência patrimonial 9  7.796.788  6.563.026 - -
(=) Resultado operacional antes do resultado financeiro  15.226.197  16.608.066  18.967.045  20.915.977
Despesas financeiras 24 (4.154.655) (4.207.834)  (4.880.420) (5.157.749)
Receitas financeiras 24 1.030.996 940.525  1.318.967 1.524.959
(=) Lucro antes dos impostos  12.102.538  13.340.757  15.405.592  17.283.187
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes 25  (2.225.783)  (3.272.499)  (5.996.212)  (7.214.929)
Imposto de Renda e Contribuição Social diferido 25 829.520 -  1.296.895 -

 (1.396.263) -  (4.699.317) -
(=) Lucro do exercício  10.706.275  10.068.258  10.706.275  10.068.258
Lucro do exercício por ação Básico 12,43 11,69
Lucro do exercício por ação Diluído 12,43 11,69

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas

Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findo em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 
(Valores expressos em Reais)

01/01/2021 
31/12/2021

01/01/2020 
31/12/2020

01/01/2021 
31/12/2021

01/01/2020 
31/12/2020

Lucro do exercício  10.706.275  10.068.258  10.706.275  10.068.258
Outros resultados abrangentes (8.841) - (8.841) -
Total do resultado abrangente do período  10.697.434  10.068.258  10.697.434  10.068.258

As notas explicativas da Administração são parte  
integrante das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas.

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas.
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Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Valores expressos em Reais)

Reservas de Lucros

Outros 
Resul-
tados 
Abran-
gentes

Capital 
social inte-
gralizado

Re-
serva 
Legal

Reserva 
especial 
para divi-
dendos

Reserva 
de Reten-

ção de 
Lucros

Resultado 
do período

Variação 
Cambial 
de Inves-
timento

Ajustes 
de Ava-
liação 

Patrimo-
nial

Patrimônio 
Líquido

Saldos em 31 de dezembro de 
2019 37.605.711 306.842 1.286.077 3.866.043 - - 132.807 43.197.480
Realização do custo atribuído - - - 7.812 - - (7.812) -
Dividendos a pagar - - (522.709) - - - - (522.709)
Lucro líquido do exercício - - - - 10.068.258 - - 10.068.258
Transferência para Reserva Legal - 503.411 - - (503.411) - - -
Dividendos a pagar - - - - (2.391.212) - - (2.391.212)
Transferência para Reserva de 
Retenção de Lucros - - - 7.173.636 (7.173.636) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 
2020 37.605.711 810.253 763.368 11.047.491 - - 124.995 50.351.817
Saldos em 1° de janeiro de 2021 37.605.711 810.253 763.368 11.047.491 - - 124.995 50.351.817
Realização do custo atribuído - - - 7.812 - - (7.812)
Lucro líquido do exercício - - - - 10.706.275 (8.841) - 10.697.434
Transferência para Reserva Legal - 535.314 - - (535.314) - - -
Dividendos a pagar - - - - (2.542.740) - - (2.542.740)
Transferência para Reserva de 
Retenção de Lucros - - - 7.628.221 (7.628.221) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 
2021 37.605.711 810.253 763.368 11.055.303 - (8.841) 117.183 58.506.511

As notas explicativas da Administração são parte integrante 
das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findo em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020  
(Valores expressos em Reais)

 Controladora  Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Lucro do exercício  10.706.275  10.068.258  10.706.275  10.068.258
Ajustes para reconciliar o resultado do período:
Depreciações e amortizações  992.437  867.109  1.682.417  1.472.369
Resultado de equivalência patrimonial  (7.796.788)  (6.563.026) - -
Reversão/Constituição com Perda Esperada de Líquidação 
Duvidosa (PECLD)  597.810  (1.223.048)  839.467  (1.276.052)
Perdas/Ganhos não realizadas com derivativos  17.003  (17.003)  17.003  (17.003)
Adição de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas  (124.548)  59.375  (883.036)  346.496
Variação cambial de investimento  (8.841) -  (8.841) -
Juros Provisionados  49.233  16.658  62.776  19.651

 4.432.581  3.208.323  12.416.061  10.613.719
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Aumento/(redução) do contas a receber  (937.919)  563.968  (9.770.786)  (1.884.399)
Redução dos adiantamentos a fornecedores  79.659  (107.485)  (3.109)  (302.780)
Aumento dos impostos e contribuições a recuperar  292.154  1.440.170  192.711  1.199.598
Aumento dos impostos diferidos  (829.520) -  (1.296.895) -
Aumento/(redução) dos fornecedores  186.292  823.775  3.402.375  2.264.386
Aumento/(redução) dos salários e encargos  (423.271)  (124.599)  174.485  11.798
Aumento (redução) dos impostos e contribuições a recolher  (1.511.700)  682.559  (2.796.701)  1.358.927
Redução dos impostos e contribuições parcelados  (68.446)  (142.578)  (68.446)  (262.582)
Aumento das provisões de férias e encargos  (299.922)  13.153  172.351  197.189
Aumento dos outros valores a receber  670.628  (165.328)  (985.160)  (1.802.888)
Aumento/(redução) das outras contas a pagar  433.723  966.745  82.999  2.109.023
Redução dos custos licenças antecipadas - - -  (14.689)
Aumento/(redução) das despesas antecipadas  (506.616)  (227.345)  (853.422)  (447.753)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  1.517.643  6.931.358  666.463  13.039.549
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Variação do Investimento  782.448  3.247.703 -  3.000.000
Variação do imobilizado líquido e intangível  (123.550)  (829.257)  (1.785.109)  (1.062.079)
Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades de investimento  658.898  2.418.446  (1.785.109)  1.937.921
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Pagamentos de Dividendos  (2.234.728)  (522.709)  (2.234.728)  (522.709)
Empréstimos e financiamentos  (1.562.481)  (8.492.799)  (1.579.410)  (8.734.433)
Aumento/(redução) de partes relacionadas  1.435.589  1.851.685 - -
Dívida Aquisição  (4.256.283)  (702.316)  (4.256.283)  (702.316)
Juros pagos  2.289.226  2.108.640  2.292.612  2.108.640
Arrendamento Mercantil  67.862  100.764  129.475  97.770
Caixa líquido (usado) nas atividades de financiamento  (4.260.815)  (5.656.735)  (5.648.334)  (7.753.048)
(Redução) Aumento caixa e equivalentes de caixa  (2.084.274)  3.693.069  (6.766.980)  7.224.422
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa  10.073.559  6.380.490  19.396.059  12.171.637
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa  7.989.285  10.073.559  12.629.079  19.396.059
(Redução) Aumento caixa e equivalentes de caixa  (2.084.274)  3.693.069  (6.766.980)  7.224.422

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas.

Demonstrações do valor adicionado  
Exercícios findo em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em Reais)

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Receitas  70.558.737  67.377.362  163.532.572  143.622.294
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços  69.960.927  68.600.410  162.693.105  144.898.346
Provisão para créditos incobráveis  597.810  (1.223.048)  839.467  (1.276.052)
Insumos adquiridos de terceiros  (19.907.864)  (14.112.509)  (38.060.892)  (29.313.680)
Custos operacionais  (17.133.217)  (14.662.567)  (30.133.842)  (24.126.892)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  (2.774.647)  550.058  (7.927.050)  (5.186.788)
Valor adicionado bruto  50.650.873  53.264.853  125.471.680  114.308.614
Depreciação, Amortização e Exaustão  (992.437)  (867.109)  (1.682.417)  (1.472.369)
Valor adicionado líquido produzido  49.658.436  52.397.744  123.789.263  112.836.245
Valor adicionado recebido em transferência  8.827.784  7.503.551  1.318.967  1.524.959
Resultado de equivalência patrimonial  7.796.788  6.563.026 - -
Receitas financeiras  1.030.996  940.525  1.318.967  1.524.959
Valor adicionado total a distribuir  58.486.220  59.901.295  125.108.230  114.361.204
Distribuição do valor adicionado  58.486.220  59.901.295  125.108.230  114.361.204
Pessoal  32.260.152  33.063.845  82.777.093  73.399.528
Remuneração Direta  32.260.152  33.063.845  82.777.093  73.399.528
Impostos, Taxas e Contribuições  11.215.256  12.326.779  25.766.933  24.930.949
Federais  11.215.256  12.326.779  25.766.933  24.930.949
Remuneração de capitais de terceiros  4.304.537  4.442.413  5.857.929  5.962.469
Juros  4.304.537  4.442.413  5.857.929  5.962.469
Remuneração de capitais próprios  10.706.275  10.068.258  10.706.275  10.068.258
Lucro líquido do exercício  10.706.275  10.068.258  10.706.275  10.068.258

As notas explicativas da Administração são parte integrante  
das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas.

Notas explicativas às demonstrações contábeis individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2021 e 2020  
(Em Reais)

1. Contexto operacional: Fundada em 1989, a Quality Software S.A. (“Companhia”) atua no segmento de Tecnologia da 
Informação. A Quality S.A. possui como missão acelerar os negócios de nossos clientes com soluções digitais criativas e 
inovadoras de alto valor. Possui foco em Omnichannel, desenvolvimento de Plataformas Digitais, Automação e Integração 
de Software, GRC (Auditoria, Governança, Risco e Compliance) e Outsourcing de Tecnologia. A Companhia ajuda seus 
clientes a terem melhor performance operacional, governança e comunicação com seus clientes usando plataformas digitais, 
equipes especializadas e metodologias para promover a aceleração digital, transformar dados em valor e a experiência do 
cliente final. As principais receitas da Companhia são provenientes de: ITO (Information Technology / Business Process 
Outsourcing): Soluções e serviços de TI e de negócios, estruturados para atuar de forma preventiva em processos opera-
cionais de Managed Services, que englobam Service Desk com plataforma automatizada de autoatendimento omnichannel 
(Portal, Chatbot, Whatsapp, Urabot e e-mail), profissionais especialistas, Field Services, Gestão de Datacenter / Cloud e 
monitoramento de ambientes críticos NOC 24x7 (Network Operations Center) e Customer Experience Center. DIG (Digital): 
Serviços e plataformas tecnológicas especializadas na cocriação de soluções inovadoras, transformação digital, digital factory, 
integração e sustentação de aplicações. Construímos e inovamos os negócios dos nossos clientes com a implantação de 
soluções Omnichannel, Plataformas Digitais, Aplicativos Móveis, Microserviços / Barramento de Serviços e Gestão de Iden-
tidade. GRC-Analytics (Governança-Risco-Compliance-Analytics): Solução de GRC Integrado e Data Analytics, líder 
mundial reconhecida pelo Gartner e Forrester aplicada na gestão de riscos, prevenção de fraudes, monitoramento e auditoria 
contínua, Compliance e análise de dados. SaaS (Service as a Service): O REIV (Registro Eletrônico de Imóveis e Veículos), 
Plataforma financeira digital para integrar os Detrans e as centrais de registros de imóveis de cada estado às instituições fi-
nanceiras, com o objetivo de agilizar e evitar fraudes nos registros de contratos de veículos e imóveis. Contamos também com 
a plataforma SISEG de Gestão e operação do sistema RNS-Registro Nacional de Sinistros, que provê compartilhamento de 
informações relativas a sinistros de diversos ramos, como automóvel, pessoas, patrimonial, rural e transportes, com a finali-
dade de análise de risco na aceitação ou liquidação das apólices de seguro. 4AT (RPA & Automação): Plataforma integrada 
de hiperautomação e RPA orientada por tecnologias de Inteligência Artificial, Machine Learning, entre outras que automatizam 
processos de negócios e TI. Desenvolvemos soluções de alta performance para automatizar processos de negócios, que 
simulam a interface humana, reproduzindo e integrando as atividades repetitivas, tornando-as sistemáticas, altamente confi-
áveis e produtivas. Impactos causados pela pandemia do COVID-19 (“CORONAVÍRUS”): A Companhia continua seguin-
do todas as orientações de prevenção à Covid-19 divulgadas pelos órgãos de saúde competentes e vem mantendo as me-
didas para mitigar o risco de transmissão da Covid-19 nos locais de trabalho. Embora a pandemia ainda esteja ativa, as 
restrições impostas pelas autoridades brasileiras começaram aos poucos a serem flexibilizadas, e neste contexto considera-
mos que os efeitos da pandemia na economia global e no Brasil já iniciaram um processo de dissipação. Até o presente 
momento, a Companhia não identificou impactos significativos em suas operações, mantendo as previsões de venda e fatu-
ramento dos seus produtos e serviços. 2. Apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: As 
presentes demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram aprovadas pela Administração da Companhia em 31 
de março de 2022. 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram pre-
paradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting 
Standards Board-IASB, e as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem 
aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos e as orientações e interpretações técnicos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. As demonstra-
ções contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros avaliados 
a valor justo por meio do resultado. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em 
troca de ativos. A Administração da Companhia deve, no final de cada exercício social, fazer uso de determinadas práticas 
contábeis que contemplam julgamentos e estimativas a respeito dos valores de receitas, despesas, ativos, passivos e divul-
gações de passivos contingentes, as quais não são facilmente obtidas de outras fontes. As estimativas e as suas respectivas 
premissas estão baseadas na experiência histórica da Administração e em outros fatores considerados relevantes. Os resul-
tados efetivos podem diferir dessas estimativas. A Administração declara que todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela Administração na 
sua gestão. As práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações contábeis estão definidas a seguir. Essas 
práticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios anteriores apresentados, salvo disposição em contrário. 2.2. 
Base de preparação: As informações contábeis individuais e consolidadas da Companhia e suas controladas, foram elabo-
radas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas 
na preparação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, 
com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas mesmas. Itens signifi-
cativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vida útil do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade 
nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, análise do risco de 
crédito para determinação das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa, a redução do valor recuperável dos 
ativos intangíveis (software e ágio), assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclu-
sive para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativa-
mente divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas devido ao tratamento probabi-
lístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. 2.3. 
Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas e estão 
apresentadas em real (R$), que é a moeda do principal ambiente econômico onde a Companhia opera (“moeda funcional"). 
2.4. Consolidação: As demonstrações contábeis consolidadas são preparadas em conformidade com os princípios de 
consolidação emanados da legislação societária brasileira, e compreendem as demonstrações contábeis da Companhia e 
de suas controladas. Controlada é a entidade na qual a controladora, diretamente ou por meio de outras controladas, é titular 
de direitos de sócio que lhes assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger 
a maioria dos administradores. As práticas contábeis são consistentemente aplicadas em todas as Companhias consolidadas, 
sendo que as consolidações tomaram como parâmetro a data-base de 31 de dezembro de 2021. Nas informações contábeis 
intermediárias consolidadas são eliminadas as contas correntes, as receitas e despesas entre as Companhias consolidadas 

e os resultados não realizados, bem como os investimentos. As demonstrações contábeis consolidadas são compostas pelas 
informações contábeis da Quality Software S.A e suas controladas, apresentadas a seguir:

Razão social País Relação
Participação em 31/12/2021 

(%)
Participação em 
31/12/2020 (%)

Latin Technology Brasil Direta 100% 100%
Premier IT Brasil Direta 100% 100%
Qsw Next Tech México Direta 100% -
As controladas são integralmente consolidadas a partir da data de aquisição, sendo esta, a data na qual a Quality Software 
S.A obtém controle, e continuam a ser consolidadas até a data em que esse controle deixe de existir. Os critérios adotados na 
consolidação são aqueles previstos pela NBC TG 36 (R3) - Demonstrações Consolidadas. 2.5. Informações por Segmento: 
As informações reportadas ao principal tomador de decisões operacionais da Companhia para fins de alocação de recursos 
e avaliação do desempenho do segmento focam os tipos de serviços e produtos entregues. Contudo, como estes serviços e 
produtos possuem características semelhantes, a Administração da Companhia agregou em um único segmento operacional. 
Desta forma, o segmento reportável da Companhia de acordo com a NBC TG 36 (R3) - Informações por Segmento/IFRS 8 - 
Operating Segments, é a prestação de serviços de tecnologia de Informação (ITO, GRC, DIG e Saas) e venda de licença de 
softwares. As informações por segmento são baseadas em informações utilizadas pela Administração, em que a Companhia 
e suas controladas se definiram como sendo um único segmento de negócio; todavia, o monitoramento de desempenho 
de margem é efetuado de forma segregada entre os principais serviços e produtos da Companhia. O principal tomador de 
decisões operacionais avalia o desempenho dos segmentos operacionais com base na margem dos serviços e produtos, 
assim como as informações por área geográfica. 3. Descrição das principais práticas contábeis: As práticas contábeis 
têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas informações contábeis intermediárias 
individuais e consolidadas. As práticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente pelas controladas da Companhia. 
3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investi-
mentos de curto prazo denominados em Reais, com alto índice de liquidez de mercado e vencimentos não superiores há três 
meses ou para os quais inexistem multas ou quaisquer outras restrições para seu resgate imediato, sendo representados 
por certificados de depósitos bancários. 3.2. Contas a receber: São apresentadas pelo valor nominal dos títulos, os quais 
estão sujeitos ao ajuste a valor presente (AVP), quando relevante. É constituída perda esperada para créditos com liquidação 
duvidosa (PECLD), cujo cálculo é baseado em estimativas suficientes para cobrir possíveis perdas na realização das contas 
a receber, considerando o histórico de recebimento e a situação de cada cliente. 3.3. Ajuste a valor presente de ativos e 
passivos: Os ativos e passivos monetários são ajustados pelo seu valor presente no registro inicial da transação, levando 
em consideração os fluxos de caixa contratuais, a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e 
passivos e as taxas praticadas no mercado para transações semelhantes. Esses juros são realocados nas linhas de despesas 
e receitas financeiras no resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa 
contratuais. 3.4. Investimentos: Os investimentos da Companhia em suas controladas são avaliados com base no método 
da equivalência patrimonial. Uma controlada é uma entidade sobre a qual a Companhia exerça influência significativa. Com 
base no método da equivalência patrimonial, o investimento na controlada é contabilizado no balanço patrimonial da contro-
ladora ao custo, adicionado das mudanças após a aquisição da participação societária na controlada. Após a aplicação do 
método da equivalência patrimonial, a Companhia determina se é necessário reconhecer perda adicional do valor recuperável 
sobre o investimento em sua controlada. A Companhia determina, em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se 
há evidência objetiva de que os investimentos em controladas sofreram perdas por redução ao valor recuperável. Se assim 
for, a Companhia calcula o montante da perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável 
da controlada e o valor contábil e reconhece o montante na demonstração do resultado da Controladora. 3.5. Imobilizado: 
Os bens do imobilizado são registrados ao custo e depreciados pelo método linear, considerando-se a estimativa da vida 
útil-econômica dos respectivos componentes. As taxas anuais de depreciação estão mencionadas na Nota Explicativa nº 10. 
Reparos e manutenção são apropriados ao resultado durante o período em que são incorridos. 3.6. Intangível: Os ativos 
intangíveis estão representados substancialmente por: softwares (adquiridos ou formados), licenças de uso e por ágios gerados 
em função da expectativa de lucratividade, vinculados a combinações de negócios da Companhia e de suas controladas. O 
ágio relacionado com a controlada é incluído no valor contábil do investimento, não sendo amortizado. Em função do ágio 
fundamentado por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) integrar o valor contábil do investimento na controlada (não 
é reconhecido separadamente), ele não é testado separadamente em relação ao seu valor recuperável. Ativos intangíveis 
com vida definida são amortizados ao longo da vida útil estimada e avaliados em relação à perda por redução ao valor recu-
perável 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 a cada ano, se há alguma indicação de que possa ter sofrido desvalorização. 
Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos futuros desses ativos são contabili-
zadas por meio de mudanças no período ou método de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de 
estimativas contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na demonstração do resultado na 
categoria de custo ou despesa consistente com a utilização do ativo intangível. Ativos intangíveis com vida útil indefinida não 
são amortizados, mas são avaliados ao fim de cada ano, se há alguma indicação de que um ativo intangível possa ter sofrido 
desvalorização, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa, se houver alguma indicação, a Companhia estima 
o valor recuperável desse ativo. A avaliação de vida útil indefinida é revisada anualmente para determinar se essa avaliação 
continua a ser justificável. Caso contrário, a mudança na vida útil, de indefinida para definida, é feita de forma prospectiva. 3.7. 
Ajuste por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: A Companhia e suas controladas avaliam no final de 
cada exercício se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo 
ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de 
perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros do ativo financeiro ou grupo de 
ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. O montante do prejuízo é mensurado como a diferença entre o 
valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que 
não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido 
e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. 3.8. Instrumentos financeiros: 3.8.1. Classificação e 
mensuração de ativos e passivos financeiros: A NBC TG 48/IFRS contém três principais categorias de classificação para 
ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) e ao 
valor justo por meio do resultado (VJR). 
a) Classificação - Ativos e Passivos financeiros Classificação IFRS 9/NBC TG 48
Ativos financeiros (Circulantes e Não circulantes)
Caixa e equivalentes de caixa Custo amortizado
Aplicações financeiras VJR
Instrumentos financeiros derivativos VJR
Contas a receber de clientes Custo amortizado
Outros créditos Custo amortizado
Passivos financeiros (Circulantes e Não circulantes)
Fornecedores Custo amortizado
Empréstimos e financiamentos Custo amortizado
Dívida por aquisição de empresas Custo amortizado
Outros passivos Custo amortizado
b) Impairment de ativos financeiros: A NBC TG 48/IFRS 9 institui que para análise de impairment de ativos financeiros 
as Companhia devem elaborar um modelo de perdas de crédito esperadas. O modelo de perdas esperadas se aplicará aos 
ativos mensurados ao custo amortizado, ativos contratuais e instrumentos de dívida mensurados a VJORA. O impairment para 
perdas esperadas foram mensuradas considerando a abordagem simplificada, e foram calculadas com base na experiência 
real de perda de crédito calculada a partir da análise histórica de perdas dos últimos 12 meses. 3.9. Outros ativos e passivos 
(circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um 
passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado 
de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando 
sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não 
circulantes. 3.10. Provisões: 3.10.01. Geral: Provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente 
(legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos 
para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a Companhia espera que o 
valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro, o reembolso 
é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a qual-
quer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. 3.10.02 Provisões para riscos 
tributários, cíveis e trabalhistas: Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais 
para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável 
possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as 
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a 
avaliação dos advogados externos ou internos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas 
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas 
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.11. Apuração do resultado: O resultado é apurado pelo regime de 
competência. 3.12. Reconhecimento de receita: A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios 
econômicos serão gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada 
com base no valor justo da contraprestação recebida ou a receber, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos 
sobre vendas. A Companhia avalia as transações de receita de acordo com os critérios específicos para determinar se está 
atuando como a gente ou principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal em todos os seus contratos de receita. 
3.13. Impostos: 3.13.01. Impostos e contribuições sobre a receita: As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes 
impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:

Alíquota
Programa de Integração Social - PIS 0,65% e 1,65%
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS 3,0% e 7,6%
Impostos sobre serviços - ISS 5%, 3% e 2%
CPRB (INSS desonerado) 4,5%
As receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre serviços, exceto: • Quando os impostos sobre 
vendas incorridos na compra de bens ou serviços não forem recuperáveis junto às autoridades fiscais, hipótese em que o 
imposto sobre vendas é reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de despesa, conforme o caso; • 
Quando os valores a receber e a pagar forem apresentados juntos com o valor dos impostos sobre vendas; e • O valor líquido 
dos impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como componente dos valores a receber ou a pagar no balanço 
patrimonial. 3.13.02. Imposto de renda e contribuição social: A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda 
(“IRPJ”) e a contribuição social (“CSLL”). O imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, 
acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 240.000 no período de 12 meses, enquanto que a contribuição 
social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência; portanto as adições 
ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, 
para apuração do lucro tributável corrente, geram créditos ou débitos tributários diferidos, quando aplicável. As antecipações 
ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de 
sua realização. 3.14. Resultado por ação: O cálculo do resultado básico por ação é efetuado através da divisão do resultado 
do período, atribuído aos detentores de ações da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações durante o mesmo 
período. O resultado diluído por ação é calculado através da divisão do lucro líquido atribuído aos detentores de ações ordiná-
rias e preferenciais da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais, respectivamente, 
que seriam emitidas na conversão de todas as ações ordinárias potenciais dilutivas em suas respectivas ações. 3.15. Uso 
de estimativas e julgamento contábeis críticos: Geral: A preparação das demonstrações contábeis individuais e conso-
lidadas requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados 
em ativos, passivos e outras transações. Estas estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com 
base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado são continuamente revisadas. 
As premissas utilizadas para determinação dos valores dos ativos baseiam-se na avaliação ou na indicação de que o ativo 
registrado a valor contábil excede o seu valor recuperável. Essas indicações levam em consideração a obsolescência do 
ativo, a redução significativa e inesperada de seu valor de mercado, alteração no ambiente macroeconômico em que a Com-
panhia atua, e flutuação das taxas de juros que possam impactar os fluxos de caixa futuros das unidades geradoras de caixa. 
Críticos: A Companhia se baseia em estimativas e premissas derivadas da experiência histórica e outros fatores, incluindo 
expectativas de eventos futuros, as quais se consideram razoáveis e relevantes, bem como requer julgamentos relacionados 
a esses assuntos. Os resultados operacionais e posição financeira podem diferir se as experiências e premissas utilizadas 
na mensuração das estimativas forem diferentes dos resultados reais. As estimativas e julgamentos críticos que possuem 
risco significativo de causar ajustes materiais sobre os saldos contábeis dos ativos e passivos estão relacionadas a seguir: 
(i) Perdas esperadas em contas a receber de clientes; (ii) Valor justo de instrumentos financeiros; (iii) Depreciação e amor-
tização de ativos com vida útil definida; (iv) Reconhecimento de receita e contas a receber; (v) Provisões; e (vi) Redução ao 
valor recuperável de ativos de longa duração. 3.16. Novas normas contábeis, alterações e interpretações: Uma série de 
novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2021. A Companhia não adotou essas normas 
na preparação destas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. As seguintes normas alteradas e interpretações 
não deverão ter um impacto material decorrente de sua aplicação em suas informações. a) Contratos onerosos - Custo de 
cumprimento de contrato (Alterações à IAS 37); Aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de 2022 
para contratos existentes na data em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. A alteração determina de forma 
específica quais custos devem ser considerados ao calcular o custo de cumprimento de um contrato. b) Outras normas: Para 
seguintes normas ou alterações não são esperados impactos significativos nas demonstrações contábeis da Companhia, a 
saber: • CPC 25/IAS 37 - Contratos onerosos: Custo para cumprir um contrato oneroso (Aplicável para períodos anuais em/
ou após 1 de janeiro de 2022, permitida adoção antecipada). • Imobilizado-CPC 27/IAS 16 - Receitas antes do uso pretendido 
(Aplicável para períodos anuais com início em/ou após 1 de janeiro de 2022, permitida adoção antecipada). • Combinação 
de Negócios CPC 15/IFRS 3 - Referência à estrutura conceitual. • Apresentação das demonstrações contábeis - CPC 26/IAS 
1 - Classificação de passivos como circulante e não circulante (Aplicável para períodos anuais com início em/ou após 1 de 
janeiro de 2023, permitida adoção antecipada) • Reforma da taxa de juros de referência - CPC 38/IAS 39-CPC 40 (R1) /IFRS 
7 e CPC 48/IFRS 9 - Fase 2 (Aplicável em/ou após 1 de janeiro de 2021, permitida adoção antecipada). Não há outras normas 
IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações 
contábeis da Companhia. 4. Caixa e equivalentes de caixa

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Caixa 5.608 2.120 306.442 4.603
Bancos Conta Movimento 4.269.663 5.128.217 8.435.446 13.736.991
Aplicações Financeiras (a) 3.714.014 4.943.222 3.887.191 5.654.465

7.989.285 10.073.559 12.629.079 19.396.059
(a) Estão substancialmente representados por a títulos de renda fixa e CDBs de bancos de primeira linha e possuem como 
premissa acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). A taxa média de remuneração desse in-
vestimento é de 95,2% do CDI em 31 de dezembro de 2021 (95,2% do CDI em 31 de dezembro de 2020). O saldo total das 
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aplicações é resgatável em prazo inferior a 90 dias.
 5. Contas a receber Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Contas a receber 14.529.533 13.591.614 36.610.421 26.839.636
Perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosa (903.357) (305.547) (1.593.640) (754.173)

13.626.176 13.286.067 35.016.782 26.085.463
O saldo das contas a receber é decorrente de serviços prestados evidenciados através de boletins de medição. O montante 
está registrado pelos valores nominais e não são ajustados a valor presente por representarem vencimentos de curto prazo, 
logo sem efeito relevante nas informações contábeis Intermediárias Individuais e Consolidadas. A composição de contas a 
receber por idade de vencimento encontra-se a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

A faturar 2.607.130 4.252.587 9.046.258 6.963.618
A vencer 9.937.385 6.933.323 23.821.952 15.006.975
Vencidos até 60 dias 748.747 1.591.447 1.730.588 3.063.007
Vencidos até 90 dias 109.143 99.398 117.118 252.517
Vencidos até 180 dias 255.291 526.742 330.164 1.071.175
Vencidos acima de 180 dias 871.837 188.117 1.564.341 482.344

14.529.533 13.591.614 36.610.421 26.839.636
A perda esperada com créditos de liquidação duvidosa foi analisada e constituída em montante considerado suficiente pela 
Administração para suprir eventuais perdas na realização dos seus créditos. A movimentação do saldo das perdas esperadas 
com créditos de liquidação duvidosa está demonstrada a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Saldo no início do exercício (305.547) (1.528.595) (754.172) (2.030.225)
Reversão/Constituição (a) (597.810) 1.223.048 (839.468) 1.276.052
Saldo no final do exercício (903.357) (305.547) (1.593.640) (754.173)

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2021

Base % PECLD Base % PECLD
Risk Free 13.293.261 0,00% - 34.598.798 0,00% -
Vencidos até 60 dias 109.143 1,50% 1.637 117.118 1,50% 1.757
Vencidos até 90 dias 102.368 3,00% 3.071 147.745 3,00% 4.432
Vencidos até 120 dias 152.923 25,00% 38.231 182.419 25,00% 45.605
Vencidos até 180 dias 45.678 75,00% 34.258 89.982 75,00% 67.487
Vencidos até 210 dias 826.160 100,00% 826.160 1.474.359 100,00% 1.474.359

14.529.533 903.357 36.610.421 1.593.640
(a) A reversão/constituição é feita para refletir o Aging List da Companhia. Desta forma, a reversão feita reflete a melhor 
qualidade do Aging List. Na Controladora isso fica claro com redução e títulos vencidos a mais de 180 dias.
6. Impostos e contribuições a recuperar Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
IRRF s/ aplicações financeiras 23.434 23.434 23.434 23.434
IRRF - - - 45.464
PIS a recuperar 148.952 164.605 331.930 287.274
COFINS a recuperar 495.472 704.526 1.415.912 1.348.015
INSS a recuperar 667.649 440.680 767.879 865.832
Antecipação de IRPJ 642.497 633.372 687.040 680.447
Antecipação de CSLL 529.218 801.700 676.880 834.160
Crédito tributário IRPJ (a) 16.757 16.757 23.724 16.757
Crédito tributário CSLL (a) 109.968 149.404 109.968 149.405
Crédito tributário PIS (a) 11.748 11.748 11.748 11.748
Crédito tributário COFINS (a) 54.221 54.221 54.221 54.221
ISS a recuperar 8.377 - 16.918 -

2.708.292 3.000.447 4.119.654 4.316.757
(a) Correspondem a créditos de exercícios anteriores que serão compensados com passivos tributários por meio de PERD/
COMP. 
7. Partes relacionadas: a) Outras contas a receber Controladora

31/12/2021 31/12/2020
Premier IT-Contas a receber de Serviços Compartilhados 1.171.412 876.136
Latin Technology-Reembolso - 753.629

1.171.412 1.629.765
Os saldos de outras contas a receber representam parte dos valores pela cobrança mensal dos serviços compartilhados e 
repasse de custos. b) Outras receitas: Premier IT - Outras receitas serviços compartilhados

Controladora
31/12/2021 31/12/2020

Despesas com Pessoal-Diretoria* 2.310.431 2.317.600
Serviços de Terceiros* 282.346 112.156

2.592.777 2.429.756
Este montante compreende as receitas oriundas das cobranças de serviços compartilhados do período. 
c) Mútuo a receber com empresas do grupo Controladora

31/12/2021 31/12/2020
Premier IT 77.650 2.345.700

77.650 2.345.700
Os mútuos vigentes, que contemplam o valor total de R$ 77.650 referem-se a valores disponibilizados pela Quality Software 
S.A à Premier IT, a título de capital de giro, para quitação das obrigações. Este valor é composto por 1 operação de mútuo, 
referente aos contratos 101/QS cujo vencimento ocorrerá em janeiro/2022, com a opção de renovação. Os mútuos acordados 
possuem atualização diária, a partir da data em que foram acordados, até que ocorra a liquidação do valor total de principal e 
juros incorridos, com a incidência da taxa de atualização do CDI + 2,95% a.a. 
d) Mútuo a pagar com empresas do grupo Controladora

31/12/2021 31/12/2020
Latin Technology 201.590 1.034.051

201.590 1.034.051
Os mútuos vigentes, que contemplam o valor total de R$ 201.590 referem-se a valores disponibilizados pela Latin Technology à 
Quality Software S.A, a título de capital de giro, para quitação das obrigações. Este valor é composto por 1 operação de mútuo, 
referente ao contrato 102/LT, cujo vencimento ocorrerá em fevereiro/2021, com opção de renovação. Os mútuos acordados 
possuem atualização diária, a partir da data em que foram acordados, até que ocorra a liquidação do valor total de principal e 
juros incorridos, com a incidência da taxa de atualização monetária de CDI + 2,95% a.a. e) Empréstimos e financiamentos 
BNDES: Os contratos de financiamento que a Companhia formalizou junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico Social (BNDES) estão informados na nota explicativa de Empréstimos e Financiamentos (Nota 16). f) Remuneração 
do pessoal-chave da Administração: Benefícios de curto prazo a empregados e administradores-O pessoal-chave da 
Administração inclui os conselheiros e diretores estatutários da Companhia. No período findo em 31 de dezembro de 2021, a 
remuneração paga ao pessoal-chave da Administração pelos serviços prestados foi de R$ 2.840.765. Na Assembleia geral 
ordinária (AGO) realizada em 30 de abril de 2021, foi estipulada a remuneração anual da administração em R$ 4.904.048, 
sendo R$ 187.758 referentes ao Conselho de Administração e até R$ 4.716.290 referentes à Diretoria, destes sendo R$ 
3.437.612 a título de remuneração fixa e até R$ 1.278.677, a título de remuneração variável. 8. Instrumentos financeiros 
derivativos: Derivativos: Em dezembro de 2020, a Companhia firmou contrato global de derivativo com o Banco Itaú e 
Banco do Brasil, de acordo com as disposições legais e regulamentares aplicáveis para operação de taxa de câmbio de reais 
por dólar conforme resumido a seguir: 

Composição de derivativos contratados em 31 de dezembro de 2020

Modalidade
Instituição finan-

ceira
Taxa 
Inicial Início

Vencimen-
to

Valor 
Base

Valor em Moeda Estran-
geira

Valor 
justo

NDF Banco do Brasil 5,1549 10/12/2020 25/01/2021 593.536 USD 115.140 4.813
NDF Banco do Brasil 5,1539 10/12/2020 24/02/2021 1.095.603 USD 212.577 9.099
NDF Banco do Brasil 5,1732 10/12/2020 24/01/2021 680.527 USD 131.548 3.091

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Valor justo dos derivativos ativos - 17.003 - 17.003
Valor justo dos derivativos passivos - - - -

- 17.003 - 17.003
Estas operações foram utilizadas para fins econômicos em relação as transações realizadas em dólar e, portanto, não se trata 
de investimentos especulativos. Todos os contratos foram realizados nas respectivas datas de vencimento. 9. Investimentos: 
a) Movimentação dos investimentos:

QSW Next Tech Premier IT Latin Ágio Total
Investimento em 31 de dezembro de 2019 - 2.107.878 3.320.413 43.777.735 49.206.026
Equivalência patrimonial do exercício - 4.963.409 1.599.617 - 6.563.026
Amortização (i) - - - (247.703) (247.703)
Incorporação (ii) - - - - -
Investimento em 31 de dezembro de 2020 - 7.071.287 4.920.030 43.530.032 55.521.349
Equivalência patrimonial do período (11.960) 5.880.968 1.460.405 - 7.329.414
Amortização (i) - - - (247.703) (247.703)
Aporte 381.658 - - - 381.658
Antecipação de dividendos - - (1.900.000) - (1.900.000)
Variação cambial do investimento (8.841) - - - (8.841)
Investimento em 31 de dezembro de 2021 360.857 11.058.289 4.480.435 43.282.329 61.075.877
(i) A amortização o se trata de itens com vida útil definida identificados através alocação de mais valia do ágio pela aquisição 
da Premier IT Global Services, realizada em 31 de dezembro de 2017. 
b) Informações contábeis resumidas dos investimentos:

Participa-
ção (%) Quotas

Ativo cir-
culante

Ativo não 
circulante

Passivo 
circulante

Passivo 
não circu-

lante
Patrimônio 

líquido
Receita 
líquida

Resultado 
do período

Latin 100 500.000 7.444.992 726.660 3.664.592 26.624 4.480.436 11.190.750 1.460.405
Premier IT 100 1.500.000 23.140.952 1.838.430 11.321.483 705.644 12.952.255 71.617.168 5.880.968
QSW Next 
Tech 100 412.314 - 51.457 - 360.857 903.577 (11.960)
Aquisição da Premier IT Global Services Ltda. (“Premier IT”): Em 03 de abril de 2017, a Companhia adquiriu 100% (cem 
por cento) das quotas representativas do capital social da sociedade que tem como objeto social a prestação de serviços nas 
áreas de assistência técnica em processamento de dados, terceirização de serviços de informática para clientes, prestação de 
serviços especializados em tecnologia da informação, tele atendimento, monitoramento, suporte, assessoria e consultoria em 
informática, suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e 
banco de dados e, treinamento na área de tecnologia da informação. A Premier IT fica estabelecida em Curitiba, Paraná. No 
acordo de compra e venda inicial, ficou acordado que o valor dos 100% adquiridos foi de R$ 29 milhões, dos quais foi pago 
um valor inicial de R$ 5.737.575 e o valor de R$ 7.171.969 em 36 parcelas reajustadas pelo IPC-A. O saldo remanescente 
de R$16.090.456 seria liquidado em abril de 2019, reajustado pelo IPC-A, em função dos resultados futuros alcançados. Em 
27 de dezembro de 2018 foi realizada a novação da dívida de aquisição aonde foi reconhecimento o saldo devedor de R$ 
11.731.567, sendo que em 3 de janeiro de 2019 foi pago o valor de R$ 3.172.791 e os R$ 8.558.776 restantes, poderão ser 
pagos em uma única parcela até o dia 31 de dezembro de 2021. O valor remanescente é reajustado pela variação de 12% 
do CDI a.a. e os juros são pagos mensalmente. Aquisição da Tech Supply e Latin Tech. Em abril de 2015, a Companhia 
adquiriu 100% (cem por cento) das quotas representativas do capital social das sociedades Tech Supply e Latin Tech que tem 
como objeto social a prestação de serviços nas áreas de assistência técnica em processamento de dados, terceirização de 
serviços de informática para clientes, prestação de serviços especializados em tecnologia da informação, tele atendimento, 
monitoramento, suporte, assessoria e consultoria em informática, suporte técnico em informática, inclusive instalação, confi-
guração e manutenção de programas de computação e banco de dados e, treinamento na área de tecnologia da informação. 
No acordo de compra e venda inicial, ficou acordado que o valor dos 100% adquiridos foi de R$ 15 milhões, dos quais foi 
pago um valor inicial de R$ 3 milhões e o valor de R$ 12 milhões em parcelas reajustadas pelo IPC-A. Na data de 26 de 
março de 2018, foi aprovado por unanimidade em Assembleia Geral Extraordinária e posteriormente, na mesma data, em 
reunião do conselho de Administração da Quality Software S.A., mediante a apresentação de laudo de avaliação contábil e 
protocolos e justificação o processo de incorporação das Subsidiárias Technology Supply Informática Comércio, Importação 
e Exportação e Latin Technology Distribuição Informática Ltda. estas que são 100% controladas pela Quality. No mesmo dia 
foi comunicado ao mercado através da divulgação de fato relevante, informações quanto a deliberação da assembleia que 
aprovou a incorporação, nos termos da ICVM 480/2009. Na data de 06 de agosto de 2018 em virtude da Subsidiária Latin 
Technology Distribuição Informática Ltda. ter sido vencedora de processo licitatório nº 00.797/18 promovido pela SABESP, 
foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária a suspensão por prazo indeterminado dos efeitos das deliberações toma-
das na AGE 26/03/2018 relativas a incorporação da Latin Tech pela Quality, ratificando porém as demais deliberações da 
assembleia, especialmente aquelas relativas a incorporação da Tech Supply pela Companhia. Os efeitos das deliberações 
desta assembleia foram comunicados ao mercado através de publicação e divulgação de fato relevante nos termos da ICVM 
480/2009. Em 26 de julho de 2019, foi deferido pela JUCESP (Junta Comercial do Estado de São Paulo), o arquivamento da 13ª 
alteração contratual da Technology Supply Informática Comércio, Importação e Exportação Ltda (“Tech Supply”), nos termos 
do Protocolo e Justificação de Incorporação, finalizando o processo de incorporação da Companhia iniciado em 26 de março 
de 2018 por sua controladora Quality Software S.A. que detinha 100% das quotas de seu capital social. A incorporação está 
inserida em um projeto de simplificação da estrutura societária da Technology Supply, devendo resultar em redução de custo 
de natureza operacional, administrativa e financeira das mesmas. Como resultado desta incorporação, a Technology Supply 
foi extinta de pleno direito e a Quality tornou-se sua sucessora. Abertura QSW Next Tech S. De R.L de CV. Em fevereiro de 
2021 teve início a operação da QSW Next Tech, controlada integral da Companhia, a qual foi instalada na cidade Cuajimalpa 
de Morelos em Ciudad de Mexico, com investimentos inicial de R$254.950. Em março de 2021 a cia efetuou o aporte de capital 
no valor de 24.183. Em maio de 2021 a cia efetuou o aporte de capital no valor de 61.050. Em junho de 2021 a cia efetuou o 
aporte de capital no valor de 41.475. Alocação do ágio: A Administração da Companhia realizou análise de valor justo dos 
ativos e passivos para a alocação do preço de compra da Premier IT, conforme normas contábeis estabelecidas pela NBC 
TG 15 - Combinação de Negócios e, ajustou o ágio conforme segue:

Valor (R$)
Valor do Patrimônio líquido em 31 março de 2015 (a) 1.932.000
Valor do Patrimônio líquido em 31 de março de 2017 (b) 1.102.134
Ágio registrado na operação 46.014.099
Variação dos valores de aquisição (c) (1.740.080)
Goodwill 44.274.019
(a) Tech Supply e Latin Tech. (b) Premier IT. (c) Corresponde à variação monetária e ajuste no preço final de aquisição.

Segregação ativo intangível após laudo Vida útil Valor
Marca Indefinida 7.015.204
Relacionamento com cliente Definida-4 anos 908.403
Acordo de não-competição Definida-5 anos 27.310
Rentabilidade futura Indefinida 36.323.102

44.274.019
10. Imobilizado Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Custo
Deprecia-

ção Saldo Saldo Custo
Deprecia-

ção Saldo Saldo
Equipamentos de processa-
mento de dados 2.454.049 (2.041.156)  412.893 331.553 4.193.595 (3.031.223) 1.162.372 839.080
Moveis e utensílios 582.479  (537.332)  45.147 73.780  893.195  (730.985)  162.210 219.293
Edifícios 1.381.574  (671.224)  710.350 775.656 1.381.574  (671.224)  710.350 775.656
Instalações 159.710  (159.710) - 386  159.710  (159.710) - 386
Veículos 47.380  (47.380) - -  132.499  (132.499) - 749
Equipamentos de comunicação 110.549  (110.549) - -  144.593  (134.559)  10.034 13.120
Máquinas e Equipamentos 233.421  (153.439)  79.982 62.696  834.773  (492.803)  341.970 230.645
Obras em propriedades aluga-
das 189.207  (31.060)  158.147 -  285.146  (44.445)  240.701 86.073
Ativo de direito de uso - Imóveis 256.570  (107.519)  149.051 74.881  725.526  (517.855)  207.671 95.221
Ativo de direito de uso - Equip. 
de processamento de dados 346.308  (201.137)  145.171 214.433  346.308  (201.137)  145.171 214.433

5.761.247 (4.060.506) 1.700.741 1.533.385 9.096.919 (6.116.440) 2.980.479 2.474.656
Controladora Taxa Depreciação a.a. 31/12/2020 Adições Baixas 31/12/2021

Equipamentos de processamento de dados 20%  2.249.915  222.284 (18.150)  2.454.049
Moveis e utensílios 10%  984.147  9.165 (410.833)  582.479
Edifícios 4%  1.381.574 - -  1.381.574
Instalações 10%  159.710 - -  159.710
Veículos 20%  47.380 - -  47.380
Equipamentos de comunicação 10%  110.549 - -  110.549
Máquinas e Equipamentos 10%  209.948  31.291  (7.818)  233.421
Obras em propriedades alugadas  26.915  162.292 -  189.207
Ativo de direito de uso - Imóveis 20%  395.665  256.570 (395.665)  256.570
Ativo de direito de uso - Equip. de processamento 
de dados 20%  346.308 - -  346.308
Total do Imobilizado 5.912.111  681.602 (832.466)  5.761.247
Depreciação (4.378.726) (416.569)  734.789 (4.060.506)
Total líquido 1.533.385  265.033  (97.677)  1.700.741

Consolidado
Taxa anual de 
Depreciação 31/12/2020 Adições Baixas 31/12/2021

Equipamentos de processamento de dados 20% 3.552.323  663.293  (22.021)  4.193.595
Moveis e utensílios 10% 1.301.656  59.218  (467.679)  893.195
Edifícios 4% 1.381.574 - -  1.381.574
Instalações 10% 159.710 - -  159.710
Veículos 20% 132.499 - -  132.499
Equipamentos de comunicação 10% 144.594 -  (1)  144.593
Máquinas e Equipamentos 10% 648.332  194.259  (7.818)  834.773
Obras em propriedades alugadas 122.854  162.292 -  285.146
Ativo de direito de uso - Imóveis 20% 875.289  725.526  (875.289)  725.526
Ativo de direito de uso - Equip. de processamento de dados 20% 346.308 - -  346.308
Total do Imobilizado 8.665.139 1.804.588 (1.372.808) 9.096.919
Depreciação (6.190.483) (949.932)  1.023.975 (6.116.440)
Total líquido 2.474.656 854.656 (348.833) 2.980.479

Controladora Taxa Depreciação a.a. 31/12/2019 Adições 31/12/2020
Equipamentos de processamento de dados 20% 2.128.161 121.754 2.249.915
Moveis e utensílios 10% 980.746 3.401 984.147
Edifícios 4% 1.381.574 - 1.381.574
Instalações 10% 159.710 - 159.710
Veículos 20% 47.380 - 47.380
Equipamentos de comunicação 10% 110.549 - 110.549
Máquinas e Equipamentos 10% 209.948 - 209.948
Obras em propriedades alugadas 26.915 - 26.915
Ativo de direito de uso - Imóveis 20% 215.951 179.714 395.665
Ativo de direito de uso - Equip. de processamento de dados 20% 346.308 - 346.308
Total do Imobilizado 5.607.242 304.869 5.912.111
Depreciação (4.072.113) (306.613) (4.378.726)
Total líquido 1.535.129 (1.744) 1.533.385

Consolidado
Taxa anual de 
 Depreciação 31/12/2019 Adições 31/12/2020

Equipamentos de processamento de dados 20% 3.091.456 460.867 3.552.323
Moveis e utensílios 10% 1.298.256 3.400 1.301.656
Edifícios 4% 1.381.574 - 1.381.574
Instalações 10% 159.710 - 159.710
Veículos 20% 132.499 - 132.499
Equipamentos de comunicação 10% 144.594 - 144.594
Máquinas e Equipamentos 10% 617.068 31.264 648.332
Obras em propriedades alugadas 34.843 88.011 122.854
Ativo de direito de uso - Imóveis 20% 695.575 179.714 875.289
Ativo de direito de uso - Equip. de processamento de dados 20% 346.308 - 346.308
Total do Imobilizado 7.901.883 763.256 8.665.139
Depreciação (5.427.822) (762.661) (6.190.483)
Total líquido 2.474.061 595 2.474.656
11. Intangível

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Custo
Amortiza-

ção Saldo Saldo Custo
Amortiza-

ção Saldo Saldo
Marcas (c) 878 - 878 878 7.016.082 - 7.016.082 7.016.082
Projeto COE 745.333 (448.177) 297.155 446.957 745.333 (448.177) 297.156 446.957
Projeto registro de bens (a) 11.047.151 - 11.047.151 11.047.151 11.047.151 - 11.047.151 11.047.151
Softwares 1.077.204 (660.875) 416.329 552.796 1.918.519 (1.222.078) 696.441 944.532
Projeto Serasa Auto (g) 964.310 - 964.310 721.847 964.310 - 964.310 721.847
Direitos de uso de telefone 5.429 - 5.429 5.429 5.429 - 5.429 5.429
Plataforma ITO (g) 528.207 - 528.207 528.207 724.274 - 724.274 724.274
Ágio de aquisição de em-
presas (b) - - - - 36.322.224 - 36.322.224 36.322.224
Relacionamento com 
clientes - - - - 908.403 (968.963) (60.560) 181.681
Acordo de não competição - - - - 27.310 (21.848) 5.462 10.924

14.368.512 (1.109.053) 13.259.459 13.303.265 59.679.035 (2.661.066) 57.017.969 57.421.101
Controladora Taxa de amortização anual 31/12/2020 Adições 31/12/2021

Marcas (c) - 878 - 878
Projeto COE 20% 745.333 - 745.333
Projeto registro de bens (a) - 11.047.151 - 11.047.151
Softwares 20% 1.035.339 41.865 1.077.204
Projeto Serasa Auto (g) - 721.847 242.463 964.310
Direitos de uso de telefone - 5.429 - 5.429
Plataforma ITO (g) - 528.207 - 528.207
Total do Intangível 14.084.184 284.328 14.368.512
Amortização (780.919) (328.134) (1.109.053)
Total líquido 13.303.265 (43.806) 13.259.459

Consolidado Taxa de amortização anual 31/12/2020 Adições Reclassificações 31/12/2021
Marcas (c) - 7.016.082 - - 7.016.082
Relacionamento com clientes (e) 20% 908.403 - - 908.403
Acordo de não competição (f) 20% 27.310 - - 27.310
Projeto COE 20% 745.333 - - 745.333
Projeto registro de bens (a) - 11.047.151 - - 11.047.151
Softwares 20% 1.811.463 86.861 20.195 1.918.519
Projeto Serasa Auto (g) - 721.847 242.463 - 964.310
Desenvolvimento HQ ZINE - 2.012.482 - - 2.012.482
Direitos de uso de telefone - 5.429 - - 5.429
Ágio de aquisição de empresas (b) - 36.322.224 - - 36.322.224
Plataforma ITO (g) - 724.274 - - 724.274
Total do Intangível 61.341.998 329.324 20.195 61.691.517
Amortização (3.920.897) (732.456) (20.195) (4.673.548)
Total líquido 57.421.101 (403.132) - 57.017.969

Controladora Taxa de amortização anual 31/12/2019 Adições 31/12/2020
Marcas (c) - 878 - 878
Projeto COE 20% 745.333 - 745.333
Projeto registro de bens (a) - 11.047.151 - 11.047.151
Softwares 20% 1.008.749 26.590 1.035.339
Projeto Serasa Auto (g) - 472.918 248.929 721.847
Desenvolvimento HQ ZINE - 2.012.482 - 5.429
Direitos de uso de telefone - 5.429 - 2.012.482
Plataforma ITO (g) - 528.207 - 528.207
Total do Intangível 15.821.147 275.519 16.096.666
Amortização (2.481.774) (311.627) (2.793.401)
Total líquido 13.339.373 (36.108) 13.303.265

Consolidado Taxa de amortização anual 31/12/2019 Adições 31/12/2020
Marcas (c) - 7.016.082 - 7.016.082
Relacionamento com clientes (e) 20% 908.403 - 908.403
Acordo de não competição (f) 20% 27.310 - 27.310
Projeto COE 20% 745.333 - 745.333
Projeto registro de bens (a) - 11.047.151 - 11.047.151
Softwares 20% 1.782.933 28.530 1.811.463
Projeto Serasa Auto (g) - 472.918 248.929 721.847
Desenvolvimento HQ ZINE - 2.012.482 - 2.012.482
Direitos de uso de telefone - 5.429 - 5.429
Ágio de aquisição de empresas (c) - 36.322.224 - 36.322.224
Plataforma ITO (g) - 724.274 - 724.274
Total do Intangível 61.064.539 277.459 61.341.998
Amortização (3.232.553) (688.344) (3.920.897)
Total líquido 57.831.986 (410.885) 57.421.101
a) O Projeto Registro de Bens é um instrumento inovador, que visa estabelecer um padrão de registro eletrônico da garantia 
dos contratos de financiamento imobiliário no Brasil. Traz ainda o diferencial de ser estruturado como um WebService, e, 
portanto, terá sua operação através de uma conexão com os diversos cartórios de registros de imóveis, independentemente 
de sua localização. O Projeto Registro de Bens representa uma possibilidade de diversificação de carteira e de acesso a novos 
mercados, como o de Registros. Esta plataforma tem uma vida útil indeterminada, pois a tecnologia empregada e o modelo 
de negócio serão evoluídos a medida da necessidade, no âmbito tecnológico, pelo acompanhamento e adoção dos novos 
componentes técnicos; b) O Ágio de aquisição de empresas é composto conforme o quadro a seguir:
Empresa Valor
Technology Supply e Latin Technology 15.844.145
Premier IT 27.685.888

43.530.033
Alocações Valor

Marcas (7.016.082)
Relacionamento com clientes (908.403)
Acordo de não competição (27.310)
Total de Ágio de aquisição de empresas 7.951.795
c) Todas as Marcas possuem vida útil indefinida e sujeitos ao teste de impairment; d) O Relacionamento com clientes possui 
vida útil definida de 3,78 anos; e) O Acordo de não competição possui vida útil definida de 5 anos; f) Os intangíveis Projeto Se-
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rasa Auto e Plataforma ITO possuem vida útil indefinida e estão sujeitos ao teste de 
impairment. A Companhia testa periodicamente a expectativa de recuperabilidade 
em linha com o requerido pela NBC TG 01 (R4) e não identificou necessidade de 
complemento de impairment. Os testes de recuperabilidade desses ativos com vida 
útil indefinida foram efetuados no final do exercício de 2021, considerando sua recu-
peração pelo valor em uso, utilizando o modelo de fluxo de caixa descontado, com 
base em projeções de crescimento contidas no plano de negócios da Companhia, 
aprovado pela Administração. A taxa de desconto utilizada no teste de impairment 
no exercício findo de 31 de dezembro de 2021 foi de 15,39%. As taxas de cresci-
mento e taxas de descontos que foram utilizadas nas projeções são compatíveis 
com as taxas de mercado em que a Companhia atua. Os resultados dos testes não 
indicaram perda de valor a ser reconhecida. 12. Fornecedores: A composição de 
contas a pagar por idade de vencimento encontra-se a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

A vencer em até 60 dias  4.615.873 3.228.525 9.774.368 5.176.647
A vencer em até 90 dias  72.789 26.229  74.094 52.348
A vencer em até 180 dias  24.938 7.315  25.636 33.434
A vencer em até 210 dias  13.347 7.375  13.347 59.613
A vencer mais de 210 dias  102.585 120  164.335 33.195

4.829.532 3.269.564 10.051.780 5.355.237
13. Outras Obrigações Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Adiantamento de clientes 366.327 1.311.507 625.549 2.411.334
Provisão de custos e despesas 760.126 97.683 1.440.600 449.389
Provisão de Bônus 801.000 1.154.948 900.000 1.154.948
Outras obrigações 71.944 218.728 213.564 218.728

1.999.395 2.782.866 3.179.713 4.234.399
14. Impostos e contribuições a recolher

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

PIS/COFINS/CSLL-retidos 22.838 15.871 45.848 30.889
Tributos Municipais a recolher 242.341 281.115 500.359 424.283
IRRF 7.099 3.646 13.017 6.213
COFINS a recolher 279.169 500.856 331.869 775.830
PIS a recolher 78.371 98.652 89.750 158.091
CSLL a recolher 34.951 313.655 1.396 556.894
IRPJ a recolher (37.089) 892.300 61.396 1.716.677
IOF 5.521 5.521 10.193 10.193
INSS sobre faturamento 426.511 330.407 426.511 330.407
ICMS ST a recolher - - - 10.345
Parcelamentos (*) 585.154 786.527 580.750 906.531

1.644.867 3.228.550 2.052.304 4.926.353
Circulante 1.138.077 2.649.776 1.547.731 4.347.579
Não Circulante 510.328 578.774 510.328 578.774
(*) Os parcelamentos correspondem a débitos tributários de 2015, que foram 
parcelados de 60 a 150 parcelas mensais com a correção da Selic conforme 
detalhamento no quadro a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

COFINS - 7.931 - 7.931
IRPJ (a) 13.556 59.980 13.556 144.515
CSLL - 45.126 - 80.595
REFIS 578.674 669.933 578.674 669.933
Multas fiscais - 3.557 - 3.557

585.154 786.527 580.750 906.531
15. Salários, provisões para férias, 13º salário e encargos

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Salários e encargos 1.898.290 2.321.561 5.502.560 5.329.321
1.898.290 2.321.561 5.502.560 5.329.321

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Provisão de férias e encargos 2.109.369 2.409.291 5.495.989 5.323.638
2.109.369 2.409.291 5.495.989 5.323.638

16. Empréstimos e financiamentos
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Conta Garantida 8 - 8 -
Capital de giro (a) 16.179.592 22.484.855 16.179.592 22.484.855
BNDES (b) 10.219.286 3.017.291 10.219.286 3.017.291

26.398.886 25.502.146 26.398.886 25.502.146
Circulante 17.556.929 10.207.289 17.556.929 10.207.289
Não Circulante 8.841.957 15.294.857 8.841.957 15.294.857

26.398.886 25.502.146 26.398.886 25.502.146
Controladora

31/12/2020 Captação Amortização Juros 31/12/2021
Conta Garantida - 257 (249) - 8
Capital de giro (a) 22.484.855 4.000.000 (10.448.083) 142.819 16.179.591
BNDES (b)  3.017.291 7.000.000 (467.566) 669.561 10.219.286

25.502.146 11.000.257 (10.915.898) 812.380 26.398.885
 Consolidado

31/12/2020 Captação Amortização Juros 31/12/2021
Conta Garantida - 257 (249) - 8
Capital de giro (a) 22.484.855 4.000.000 (10.448.083) 142.819 16.179.591
BNDES (b) 3.017.291 7.000.000 (467.566) 669.561 10.219.286

25.502.146 11.000.257 (10.915.898) 812.380 26.398.885
a) Composição do Capital de Giro
Contrata-

ção Banco
Valor Total do 
Crédito (R$) Taxa Vencimento

Tipo de Ga-
rantia

06/11/2018 
a 

18/12/2019

Bradesco, 
Banco 

do Brasil, 
CCB Brasil 38.000.000

De 147% 
do CDI até 
218% do 

CDI.
31/01/2022 a 
20/12/2022

Garantias em 
Boletos e Aval 
de acionista 
pessoa física

Em 06 de novembro de 2018, a Companhia formalizou um contrato de empréstimo 
junto ao Banco Bradesco destinado a Capital de Giro. O contrato prevê um crédito 
à Companhia no montante de R$ 6.000.000 que foi liberado em parcela única, na 
data de 06 de novembro de 2018. O contrato possui como garantia o aval de socio/
acionista. A taxa de captação desses recursos foi de CDI + 0,3393% a.m.  Em 18 
de dezembro de 2019, a Companhia formalizou um contrato de empréstimo junto 
ao China Construction Bank destinado a reestruturação do endividamento de forma 
a quitar as operações de aquisições de empresas. O contrato prevê um crédito à 
Companhia no montante de R$ 3.000.000, que foi liberado em parcela única, na data 
de 18 de dezembro de 2019. O contrato possui diversas garantias, dentre as quais 
a cessão de direitos de contratos de clientes, faturamento via domicílio simples, 
faturamento via boletos e a hipoteca de bens. A taxa de captação desses recursos 
foi de CDI + 0,23% a.m. Em 27 de dezembro de 2018, a Companhia formalizou um 
contrato de empréstimo junto ao Banco do Brasil destinado a reestruturação do en-
dividamento de forma a quitar as operações de aquisições de empresas. O contrato 
prevê um crédito à Companhia no montante de R$ 25.000.000 que foi liberado em 
parcela única, na data de 2 de janeiro de 2019. O contrato possui diversas garantias, 
dentre as quais a cessão de direitos de contratos de clientes, faturamento via do-
micílio simples, faturamento via boletos e a hipoteca de bens. A taxa de captação 
desses recursos foi de CDI + 2,95% a.a. Em 11 de novembro de 2021, a Companhia 
formalizou um contrato de empréstimo junto ao China Construction Bank destinado 
a reestruturação do endividamento de forma a quitar as operações de aquisições de 
empresas. O contrato prevê um crédito à Companhia no montante de R$ 4.000.000, 
que foi liberado em parcela única, na data de 11 de novembro de 2021. O contrato 
possui diversas garantias, dentre as quais a cessão de direitos de contratos de 
clientes, faturamento via domicílio simples, faturamento via boletos e a hipoteca 
de bens. A taxa de captação desses recursos foi de CDI + 0,23% a.m. b) BNDES: 
Em maio de 2020, a Companhia formalizou um contrato de financiamento junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de 
R$ 3.000.000. O contrato será quitado em 84 meses, com prazo de carência de 24 
meses e com taxa de TJLP + 3,8% a.a. Em agosto de 2021, a Companhia forma-
lizou um contrato de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 7.000.000. O contrato será quitado 
em 84 meses, com prazo de carência de 24 meses e com taxa de TJLP + 3,8% a.a. 
Os montantes registrados no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2021 
e 31 de dezembro de 2020, apresentam o seguinte cronograma de vencimentos:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Parcelas a pagar de 12 a 24 
meses 2.000.000  8.204.127 2.000.000  8.204.127
Parcelas acima de 24 meses 6.841.957 7.090.730 6.841.957 7.090.730

8.841.957 15.294.857 8.841.957 15.294.857
“Covenants”: De acordo com a Cláusula 9°, do contrato de empréstimo e finan-
ciamento com o BNDES, a companhia e suas controladas estão sujeitas a algumas 
cláusulas restritivas, com base m indicadores financeiros, os quais são acompanha-
dos durante a vigência do contrato e estão sendo cumpridos. 17. Arrendamentos 
mercantil: A partir de 1º de janeiro de 2019, a Companhia aplicou a NBC TG 06 
(R3) / CPC 06 (R2) / IFRS 16 - Operações de Arrendamento Mercantil, utilizando a 
abordagem retrospectiva modificada, que não exige a apresentação comparativa 
de períodos anteriores. Na adoção inicial, os passivos foram mensurados pelo valor 
presente dos pagamentos remanescentes, descontados à taxa incremental (taxa 
nominal) sobre os empréstimos da Companhia para o imóvel a taxa de 12,83%a.a. 
e para os equipamentos a taxa de 10,7%a.a. e os ativos de direito de uso foram 
mensurados pelo valor igual ao passivo de arrendamento a valor presente. Para 
os contratos aptos para o aproveitamento do crédito do PIS e da COFINS, o ativo 
de direito de uso será amortizado ao resultado pelo valor líquido de tais créditos. 
A Companhia aplicou o expediente prático com relação à definição de contrato de 
arrendamento, aplicando os critérios de direito de controle e obtenção de benefícios 
do ativo identificável, prazo de contratação superior a 12 meses, expectativa de 
prazo de renovação contratual, contraprestação fixa e relevância do valor do bem 
arrendado. Ativo de direito de uso

Controladora 31/12/2020
Adi-
ções Baixas 31/12/2021

Ativo de direito de uso - Equip. de 
processamento de dados (Nota 10) 346.308 - - 346.308
Ativo de direito de uso - Imóveis 
(Nota 10) 395.665 256.570 (395.665) 256.570
Total Imobilizado 741.973 256.570 (395.665) 602.878
Depreciação (452.659) 30.761 314.379 (107.519)
Total líquido 289.314 287.331 (81.286) 495.359

Consolidado 31/12/2020 Adições Baixas 31/12/2021
Ativo de direito de uso - Equip. de 
processamento de dados (Nota 10) 346.308 - - 346.308
Ativo de direito de uso - Imóveis 
(Nota 10) 875.289 725.526 (875.289) 725.526
Total Imobilizado 1.221.597 725.526 (875.289) 1.071.834
Depreciação (911.944) (405.653) 598.605 (718.992)
Total líquido 309.653 319.873 (276.684) 352.842
Passivo com operações com arrendamentos

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Arrendamento Mercantil 218.943 271.842 277.562 268.848
218.943 271.842 277.562 268.848

Passivo Circulante 95.546 221.525 154.166 218.531
Passivo Não Circulante 123.397 50.317 123.397 50.317

Controladora
31/12/2020 Captação Amortização Juros 31/12/2021

Arrendamento mercantil 271.842 139.095 (253.185) 61.191 218.943
271.842 139.095 (253.185) 61.191 218.943

Consolidado

31/12/2020
Capta-

ção
Amortiza-

ção Juros 31/12/2021
Arrendamento mercantil 271.842 678.378 (769.411) 96.753 277.562

271.842 678.378 (769.411) 96.753 277.562
Os montantes registrados no passivo circulante e não circulante em 31 de 
dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, apresentam o seguinte cronograma 
de vencimentos:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Parcelas a pagar de 12 a 24 meses 218.943  271.842 277.562  271.842
Parcelas acima de 24 meses - - - -

218.943 271.842 277.562 271.842
Em fevereiro de 2019, a Companhia firmou contrato de arrendamento mercantil sob 
nº 00A0027518, com o Banco Daycoval no montante de R$ 399.000. Este valor 
deverá ser pago em 36 meses, tendo seu primeiro pagamento previsto para 30 dias 
após a entrega de todos os produtos adquiridos, que ocorreu no final de abril de 
2019, a taxa de 15,1829% a.a. A Companhia possui atualmente contratos de loca-
ção de imóveis firmados com a Souza Dantas Participações Eireli, com sede em São 
Paulo, tendo como locatária a Quality Software S.A., com vigência de 16/11/2020 
à 15/11/2023, e Eletro Comercial Corrêa Ltda, com sede em Curitiba, tendo como 
locatária a Premier It Global Services Ltda, com vigência de 01/04/2020 à 01 de 
abril de 2022, contrato esse já renovado para o próximo exercício. A Companhia 
adotou o CPC 06 (R2) / IFRS 16 em 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem 
retrospectiva modificada. Além disso, aplicou o expediente prático com relação à 
definição de contrato de arrendamento na transição, ou seja, optou por adotar a 
norma para contratos que foram anteriormente identificados como arrendamentos 
conforme o NBC TG 06/R2. Portanto, a Companhia não aplicará a norma a contratos 
que não tenham sido previamente identificados como contratos que contenham um 
arrendamento nos termos do NBC TG 06 /R2. Em 31 de dezembro de 2021 o direito 
potencial de PIS/COFINS a recuperar à alíquota de 9,25% embutido na contrapres-
tação de arrendamento incidentes sobre os contratos com pessoas jurídicas é de 
R$ 0,00 na controladora e R$ 0,00 no consolidado, pois a Companhia possui seu 
regime de tributação de forma cumulativa de acordo com o artigo 10, incisos XIX e 
XXV da lei 10.833 de 29 de dezembro de 2003. 
18. Dívida por aquisição de empresas - Premier IT Controladora/Consolidado

31/12/2021 31/12/2020
Valores a pagar Premier IT (a) 4.311.781 8.568.064

4.311.781 8.568.064
Em 15 de outubro de 2021, a Companhia realizou o segundo termo aditivo ao 
instrumento de novação de dívida da aquisição da Premier IT, e a dívida será paga 
nos seguintes termos e condições: • Primeira Parte: O montante de R$4.280.000 
(4 milhões, duzentos e oitenta mil Reais) foram pagos em 18/10/2021; • Segunda 
Parte: O saldo de dívida, no montante de 4.278.775,63 (quatro milhões, duzentos 
e setenta e oito mil, setecentos e setenta e cinco Reais e sessenta e três centavos) 
será pago em uma ou mais parcelas, a critério exclusivo da Devedora, até o dia 28 
de fevereiro de 2023, acrescidos de juros de 170% do CDI. 19. Provisões para 
riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de 
dezembro de 2020, os riscos para perdas prováveis registrados nas demonstrações 
contábeis individuais e consolidada da Companhia e de suas controladas estão 
apresentados a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Trabalhistas e tributárias 878.638 1.003.186 1.474.180 2.357.217
Abaixo a movimentação das provisões para contingências em 31 de dezembro 
de 2021:

Controladora Consolidado
2020 1.003.186 2.357.217
Reversão/Pagto (124.548) (883.037)
2021 878.638 1.474.180
Adicionalmente, a Companhia e suas controladas possuem riscos para perdas 
possíveis, que não são registradas, nos seguintes montantes:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Trabalhistas 2.211.000 928.215 4.723.486 3.828.378
Tributárias - - - 2.327.831

2.211.000 928.215 4.723.486 6.156.209
20. Patrimônio Líquido: 20.1. Capital Social: O Capital autorizado da Companhia 
é de R$ 60.000.000, sendo que o Capital social subscrito e integralizado em 31 de 
dezembro de 2021 é de R$ 37.605.711 e está representado por 861.605 ações 
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. A composição acionária na 
base de Capital Social é:

31/12/2021

Capital 
Votante 

(%) 31/12/2020

Capital 
Votante 

(%)
Fundo Capital TECH II 377.639 43,83% 377.639 43,83%
BNDES Participações S.A. 223.912 25,99% 223.912 25,99%
Julio Cesar Estevam de Britto Junior 220.054 25,54% 220.054 25,54%
Outros 40.000 4,64% 40.000 4,64%

861.605 100% 861.605 100%
a) Stock Options: Em 28 de outubro de 2021, foi aprovado em ata pelo conselho 
de administração o Plano de Stock Options da companhia, ainda não há contabi-
lizações a serem feitas, uma vez que a primeira outorga se dará no exercício subse-
quente. Objetivos: O Plano tem como objetivo permitir que os Beneficiários tenham 
a oportunidade de adquirir Ações da Companhia, tornando-se acionistas, com vistas 
a: (i) estimular a expansão; (ii) maximizar a geração de valor aos acionistas; (iii) 
reforçar a capacidade da companhia de atrair e reter, colaboradores chaves; (iv) 
compartilhar a criação de valor, bem como os riscos do negócio. Valor de outorga: 
O beneficiário pagará o valor de R$ 5,84 por cada ação. Preço de Exercício: O 
preço de cada uma das ações a serem subscritas pelos beneficiários em decorrência 
do exercício das opções será de R$ 164,40 por ação correspondente ao enterprise 
value de 7 vezes o Ebtida da companhia em 31 de dezembro de 2020, adiciona-se 
ao Preço de Exercicío a taxa pré-fixada de 9% a.a. para o ano de 2021. A partir de 
1º de janeiro de 2022, adiciona-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo-IPCA, divulgado pelo IBGE, mais 5% (cinco por cento) ao ano. Gerais: • A 
administração do Plano caberá ao Conselho de Administração da Companhia. • 
Poderão ser Beneficiários do Plano os diretores estatutários ou não estatutários, 
administradores, executivos e colaboradores que sejam considerados estratégicos 
para viabilizar o desenvolvimento da Companhia, cabendo à Diretoria sua indicação 
e ao Conselho de Administração a sua eleição, dentre os indicados pela Diretoria. 
• As Ações de emissão da Companhia sujeitas a este Plano serão ações da classe 
ordinária, O Conselho de Administração poderá outorgar Opções para aquisição de 
Ações até o limite agregado de 5% (cinco por cento) do total de Ações de emissão 
da Companhia, observado o limite do capital autorizado da Companhia. podendo 
ser emitidas pela Companhia e subscritas pelos Beneficiários nos termos previstos 
neste Plano. • Este Plano entra em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia 
Geral da Companhia e permanecerá em vigor por 5 (cinco) anos. 20.2. Reservas de 
lucro: a) Reserva legal: Constituída anualmente como destinação de 5% do lucro 
líquido do exercício observando os limites estabelecidos em lei. Reserva especial 
para dividendos não distribuídos: O estatuto assegura aos acionistas o paga-
mento de Dividendo de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do 
artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Os dividendos propostos estão sujeitos à aprovação 
pela Assembleia de Acionistas ao fim de cada exercício. 20.3. Destinação do lucro: 
A Administração propôs a destinação do resultado do exercício de 2021 conforme 
demonstrado abaixo, que será deliberado pelos acionistas na próxima Assembleia 
Geral a ocorrer em 30 de abril de 2022.

31/12/2021 31/12/2020
Lucro do exercício 10.706.275 10.068.258
Constituição de Reserva Legal (a) 535.314 503.411
Constituição de Reserva de Retenção de Lucros 7.628.221 7.173.635
Dividendos a Pagar 2.542.740 2.391.212
20.4. Lucro por ação: Conforme requerido pela NBC TG 41 (R4) (Resultado por 
ação), foram reconciliados o lucro/(prejuízo) e a média ponderada das ações em 
circulação com os montantes usados para calcular o prejuízo por ação básico e 
diluído:

Controladora
31/12/2021 31/12/2020

Lucro do exercício disponível para as ações ordinárias 10.706.275 10.068.258
Média ponderada das ações ordinárias em circulação 861.605 861.605
Lucro por ação (em R$)-básico e diluído 12,43 11,69
20.5. Ajuste de avaliação patrimonial: Os bens do ativo imobilizado foram avalia-
dos pelo valor justo como custo atribuído (deemed cost) na data de transição para 
as normas que contemplam os pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC em 
contrapartida do patrimônio líquido - ajuste de avaliação patrimonial, resultante de 
uma avaliação realizada em 2010, nas salas 401 e 402, localizadas na Avenida Rio 

Branco, n° 114, Centro do Rio de Janeiro. 
21. Receita líquida Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Serviços prestados em 
Soluções de TI 69.960.927 68.600.410 162.693.105 144.898.346
CPRB (Inss desonerado) (3.159.271) (3.087.135) (6.748.399) (6.092.251)
Contribuição para Financia-
mento da Seguridade Social-
-COFINS (2.138.385) (2.697.318) (4.895.112) (4.362.053)
Programa de Integração 
Social - PIS (463.025) (2.048.641) (1.060.324) (4.322.216)
Impostos sobre serviços - ISS (2.794.615) (448.046) (4.872.144) (940.852)

61.405.631 60.319.270 145.117.126 129.180.974
A seguir a abertura por tipo de receita descrito na nota explicativa nº1

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

ITO  22.611.115  26.761.947  92.898.169  84.486.422
DIG  11.989.371  10.420.037  13.797.456  12.198.142
GRC  19.636.149  16.423.636  27.158.994  23.366.681
SaaS  6.930.823  6.451.364  6.928.303  6.451.364
4AT  238.173  262.286  4.334.204  2.678.365

 61.405.631  60.319.270 145.117.126 129.180.974
22. Custos dos serviços prestados

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Custos com Pessoal  (27.224.424) (29.157.438) (74.474.930) (66.701.860)
Custos com Licenças de 
Softwares  (10.615.884)  (8.730.659)  (18.621.467)

 
(10.540.442)

Custos com Assessoria a 
sistemas  (2.137.434)  (1.239.302)  (3.877.027)  (6.490.958)
Custos com Assistência 
Técnica  (1.639.040)  (1.997.116)  (3.545.744)  (3.058.561)
Outros Custos operacio-
nais  (2.266.310)  (2.001.766)  (4.627.551)  (3.378.778)

 (43.883.092) (43.126.281) (105.146.719) (90.170.599)
A seguir a abertura de custo por tipo descrito na nota explicativa nº1

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

ITO (21.035.339) (22.520.741) (72.582.569) (61.746.837)
DIG (13.576.457) (6.381.553) (18.783.027)  (7.403.932)
GRC  (6.977.550) (11.894.517)  (7.744.484) (16.892.906)
SaaS  (2.294.245)  (2.286.517) (2.489.858) (2.403.180)
4AT  498  (42.953) (3.546.780) (1.723.744)

 (43.883.092) (43.126.281) (105.146.719) (90.170.599)
23. Lucro Operacional: A seguir a abertura de lucro operacional por tipo descrito 
na nota explicativa nº1

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

ITO  1.575.776  4.241.207  20.315.599  22.739.584
DIG  6.059.692 4.038.484  8.375.967 4.794.210
GRC 5.011.821  4.529.120  6.052.971  6.473.775
SaaS  4.636.578 4.164.847  4.438.445  4.048.184
4AT 238.671 219.332 787.424 954.621

 17.522.538  17.192.989  39.970.407  39.010.375
24. Despesas por natureza

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Despesas com pessoal (6.911.215)  (5.504.214) (12.107.009)  (9.883.623)
Despesas com depreciação (992.437)  (867.109) (1.682.417)  (1.472.369)
Outras despesas (4.817.579)  (3.199.810) (7.321.960)  (6.593.882)

(12.721.230)  (9.571.133) (21.111.387) (17.949.874)
23.1. Despesa com pessoal

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Pró-labore  (2.249.254) 2.167.216  (2.249.254) 2.167.216
Benefícios  (2.287.436) 2.121.776  (3.839.645) 3.350.819
Encargos  (354.691) 165.180  (781.973) 601.916
Salários  (1.987.409) 971.692  (5.190.252) 3.672.733
Treinamentos  (32.425) 78.350  (45.885) 90.939

(6.911.215) (5.504.214) (12.107.009) (9.883.623)
23.2. Depreciação e amortização

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Despesas com depreciação (664.303) (554.315) (949.962) (1.197.665)
Despesas com amortização (328.134) (312.794) (732.455) (484.752)

(992.437) (867.109) (1.682.417) (1.472.369)
23.3. Outras Despesas

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Água, Energia e Gás  (56.824)  (82.006)  (171.586)  (236.156)
Aluguéis, manutenção e 
transporte  (380.036)  (509.607)  (724.345)  (885.788)
Comunicação, marketing e 
divulgação  (206.508)  (209.615)  (425.830)  (290.573)
Processamento de dados - - - -
Encargos, seguros e contri-
buições  (239.058)  (107.993)  (269.212)  (125.099)
Outras despesas adminis-
trativas  (433.208)  (205.139)  (823.602)  (594.660)
Processos/Ações trabalhistas  (69.451) -  807.102  (240.169)
Perda esperada com créditos 
de liquidação duvidosa  (874.265)  (872.828)  (1.115.922)  (1.858.466)
Serviços Administrativos  (34.090)  (13.933)  (71.478)  (26.312)
Serviços prestados - PJ  (1.810.021)  (1.150.882)  (3.812.970)  (2.451.875)
Despesas com aquisições de 
empresas  (714.119)  (47.807)  (714.119)  (47.807)

 (4.817.579)  (3.199.810)  (7.321.960)  (6.756.905)
Despesas gerais e adm.  (3.007.558)  (2.048.928)  (3.508.990)  (4.305.030)
Despesas de serv. prestados  (1.810.021)  (1.150.882)  (3.812.970)  (2.451.875)

 (4.817.579)  (3.199.810)  (7.321.960)  (6.756.905)
24. Resultado financeiro líquido

Controladora Consolidado
Despesas financeiras 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Despesas com juros  (3.069.640)  (2.376.162)  (3.438.620)  (2.679.803)
Variação monetária cambial 
passiva  (141.376)  (1.028.977)  (268.899)  (1.293.829)
Perdas com derivativos  (226.656)  (138.282)  (226.656)  (138.282)
Outros  (716.983)  (664.413)  (946.245)  (1.045.835)

 (4.154.655)  (4.207.834)  (4.880.420)  (5.157.749)
Controladora Consolidado

Receitas financeiras 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Rendimentos sobre 
aplicações financeiras  160.577  128.062  185.826  145.066
Juros ativos sobre mútuos  81.950  211.189  180.011  331.376
Juros recebidos  53.797  82.070  120.314  116.590
Descontos obtidos  207.285  160.103  284.640  422.753
Atualização de créditos 
tributários-Selic  5.506  151.375  13.248  287.503
Ganhos com derivativos  519.717  157.141  519.717  157.141
Outros  2.163  50.585  15.211  64.530

 1.030.996  940.525  1.318.967  1.524.959
Resultado financeiro líquido (3.123.660) (3.267.309) (3.561.453) (3.632.790)
25. Imposto de Renda e Contribuição Social registrados no resultado

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Lucro antes do imposto 
de renda e da contribui-
ção social  11.635.164  13.340.757  15.405.593  17.283.187
Adições fiscais ao lucro 
(Lalur)  15.390.656  13.931.516  31.927.253  31.421.179
Exclusões fiscais ao lucro 
(Lalur)

 
(19.728.320)

 
(17.576.688)  (36.004.564)  (27.212.618)

Lucro Base para imposto 
de renda e da contribuição 
social  7.297.500  9.695.585  11.328.282  21.491.747
Alíquota 34% 34% 34% 34%
IR e CSLL correntes (2.225.783) (3.272.499) (5.996.212) (7.214.929)
IR e CSLL diferidos 829.520 - 1.296.895 -
Alíquota efetiva 12,00% 33,75% 30,5% 33,57%

26. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro: A Companhia efetuou avaliação de seus ativos e passivos financeiros em relação aos valores de mercado, 
por meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas. Entretanto, a interpretação dos dados de mercado e a seleção de métodos de avaliação 
requerem considerável julgamento e estimativas para se calcular o valor de realização mais adequado. Como consequência, as estimativas apresentadas não indicam, 
necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado corrente. O uso de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias pode ter um efeito 
relevante nos valores de realização estimados. Os principais passivos financeiros da Companhia referem-se a empréstimos e financiamentos, fornecedores, Dívida 
com aquisições de empresas e débitos com parte relacionada. O principal propósito desses passivos financeiros é captar recursos para as operações da Companhia. A 
Companhia possui contas a receber de clientes e outros créditos, e depósitos à vista e a curto prazo que resultam diretamente de suas operações e de aporte de capital 
de seus acionistas. Mensuração do valor justo: O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser trocado em uma 
transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em uma venda ou liquidação forçada. Os valores justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com 
os valores contábeis apresentados no balanço patrimonial, são os seguintes:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Ativos Nota
Valor 

Contábil
Valor 
Justo

Valor Con-
tábil

Valor 
Justo

Valor 
Contábil

Valor 
Justo

Valor Con-
tábil

Valor 
Justo

Caixa e equivalentes de caixa 4 7.989.285 7.989.285 10.073.559 10.073.559 12.629.079 12.629.079 19.396.059 19.396.059
Contas a receber 5 13.626.176 13.626.176 13.286.067 13.286.067 35.016.782 35.016.782 26.085.463 26.085.463
Créditos com partes relacionadas 7 77.650 77.650 2.345.700 2.345.700 - - - -
Outras contas a receber 1.814.078 1.814.078 2.623.772 2.623.772 3.434.850 3.434.850 2.498.187 2.498.187
Instrumentos financeiros derivativos 8 - - 17.003 17.003 - - 17.003 17.003

23.507.189 23.507.189 28.346.101 28.346.101 51.080.711 51.080.711 47.996.712 47.996.712
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Passivo Nota
Valor 

Contábil
Valor 
Justo

Valor Con-
tábil

Valor 
Justo

Valor 
Contábil

Valor 
Justo

Valor Con-
tábil

Valor 
Justo

Empréstimos e Financiamentos 16 26.398.886 27.247.982  25.502.146  25.502.146 26.398.886 27.247.982  25.502.146  25.502.146
Passivos com operações com arrendamento 17 218.943 218.943  271.842  271.842 277.563 277.563  268.848  268.848
Fornecedores 12 4.829.532 4.829.532  3.269.564  3.269.564 9.801.287 9.801.287  5.355.237  5.355.237
Passivos com partes relacionadas 7 201.590 201.590  1.034.051  1.034.051 - - - -
Instrumentos financeiros derivativos 8 - - - - - - - -
Outras Obrigações 13 1.999.395 1.999.395  2.782.866  2.782.866 3.430.206 3.430.206  4.234.399  4.234.399

33.648.346 34.497.442 32.860.469 32.860.469 39.907.942 40.757.038 35.360.630 35.360.630
Os principais instrumentos financeiros, bem como a mensuração do valor justo, estão descritos a seguir: • Contas a receber de clientes e partes relacionadas ativas-Os 
valores justos são iguais aos saldos contábeis, dado o curto prazo para liquidação das operações; • Partes relacionadas passivas, fornecedores e outras contas a 
pagar-Os valores justos são iguais aos saldos contábeis, dado o curto prazo para liquidação das operações; • Empréstimos e financiamentos-São classificados como 
passivos financeiros não mensurados ao valor justo, e estão contabilizados pelo custo amortizado. Consideram-se os valores contábeis desses empréstimos e finan-
ciamentos equivalentes aos valores justos, por se tratar de instrumentos financeiros com características de capital de giro e com vencimento de curto prazo, portanto, 
a administração da Companhia conclui que os valores justos dos empréstimos e financiamentos são idênticos ao valor contábil; • Instrumentos financeiros derivativos 
(swaps e NDFs)-São operações que tem por objetivo a proteção contra variações cambiais nas captações realizadas em moeda estrangeira sem caráter especulativo 
e estão contabilizados ao valor justo (MTM). Os cálculos que resultaram nos valores justos dos instrumentos financeiros derivativos contratados pela Companhia foram 
calculados pela Administração segundo metodologias amplamente divulgadas e aplicadas no mercado financeiro nacional para estes instrumentos. Desta maneira, o 
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valor justo desses instrumentos, na data da apuração do balanço, foi calculado a par-
tir dos seus respectivos valores no vencimento, descontados a valor presente pelas 
taxas de juros futuros observadas na data da apuração do balanço; • A Companhia 
não possui instrumentos financeiros derivativos de caráter especulativo, tampouco, 
os nomeados instrumentos financeiros derivativos exóticos. A Administração da 
Companhia mantém monitoramento permanente sobre os instrumentos financeiros 
derivativos contratados, por meio dos seus controles e políticas internas. As ope-
rações com derivativos têm por objetivo a proteção contra variações cambiais nas 
captações realizadas e fluxos de pagamento em moeda estrangeira, sem caráter 
especulativo. Dessa forma, são caracterizados como instrumentos de hedge e estão 
registrados pelo seu valor justo, os efeitos dos ajustes de valor justo estão sendo 
contabilizados no resultado quando incorridos. Todos os instrumentos financeiros 
derivativos da Companhia foram negociados em mercado de balcão. A Companhia 
registrou resultados com instrumentos financeiros derivativos no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro 2020, conforme o quadro abaixo: 
Resultados com instrumentos financeiros derivativos: 

31/12/2021 31/12/2020
Resultado com operação hedge 293.060 18.859

293.060 18.859
Hierarquia de valor justo: A tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros 
registrados pelo valor justo, utilizando um método de avaliação. Os diferentes ní-
veis foram definidos como a seguir: • Nível 1-Preços cotados (não ajustados) em 
mercados ativos para ativos e passivos e idênticos; • Nível 2-Inputs, exceto preços 
cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, direta-
mente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); • Nível 3-Premissas, para o 
ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs 
não observáveis).

Nível 2
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Valor justo dos derivativos ativos - 17.003 - 17.003
Valor justo dos derivativos 
passivos - - - -

- 17.003 - 17.003
A Companhia se encontra exposta a risco de mercado (incluindo risco de taxa de 
juros e câmbio), risco de crédito e risco de liquidez, os quais são tempestivamente 
monitorados pela Administração. Estes riscos significativos de mercado que afe-
tam a Companhia podem ser assim resumidos: Risco de mercado: Decorre da 
possibilidade de oscilação dos preços de mercado dos serviços realizados pela 
Companhia e dos demais insumos necessários para a prestação dos seus serviços. 
Essas oscilações de preços podem provocar alterações substanciais nas receitas 
e nos custos da Companhia. Para mitigar esses riscos, a Administração monitora 
permanentemente os mercados locais e internacionais, buscando antecipar-se a 
movimentos de preços. Risco de taxa de juros e taxa de câmbio: Decorre de a 
possibilidade da Companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de 
taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à miti-
gação desse tipo de risco, a Companhia busca diversificar a captação de recursos 
em termos de taxas pré ou pós-fixadas. Risco de crédito: As políticas de crédito 
da fixadas pela Administração visam minimizar eventuais problemas decorrentes 
da inadimplência de seus clientes. Este objetivo é alcançado pela Administração 
por meio da seleção criteriosa da carteira de clientes que considera a capacidade 
de pagamento (análise de crédito). No que tange as instituições financeiras, a Com-
panhia somente realiza operações com instituições financeiras de primeira linha, 
consideradas de baixo risco. Risco de liquidez: Representa o risco de a Compa-
nhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos 
financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os 
recebimentos e pagamentos previstos. A Companhia procura alinhar o vencimento 

de suas dívidas com o período de geração de caixa para evitar o descasamento e 
gerar a necessidade de maior alavancagem.

Controladora
31/12/2021 31/12/2020

Fluxo Contratual Fluxo Contratual

Obrigações
Até 12 
meses

Acima de 
12 meses

Até 12 
meses

Acima de 
12 meses

Fornecedores 4.829.532 - 4.643.240 -
Contas a pagar por aquisição 
de empresas 33.005 4.278.776 8.568.064 -
Empréstimos e financiamentos 17.556.929 8.841.957 10.207.289 15.294.857
Partes relacionadas - 201.590 - 1.034.051
Total de obrigações 22.419.466 13.322.323 23.418.593 16.328.908

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Fluxo Contratual Fluxo Contratual

Obrigações
Até 12 
meses

Acima de 
12 meses

Até 12 
meses

Acima de 
12 meses

Fornecedores 9.801.287 - 6.728.913 -
Contas a pagar por aquisição 
de empresas 33.005 4.278.776 8.568.064 -
Empréstimos e financiamentos 17.556.929 8.841.957 10.207.289 15.294.857
Total de obrigações 27.391.221 13.120.733 25.504.266 15.294.857
26.1. Gestão de capital: O objetivo principal da administração de capital da Com-
panhia é assegurar que este mantenha uma classificação de crédito forte e uma 
razão de capital capaz de apoiar os negócios e maximizar o valor do acionista. A 
Companhia administra a estrutura do capital e a ajusta considerando as mudanças 
nas condições econômicas.

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Empréstimos e 
financiamentos (26.398.886) (25.502.146) (26.398.886) (25.502.146)
Contas a pagar de 
aquisição de empresas  (33.005) (8.568.064)  (33.005) (8.568.064)
Caixa e equivalentes de 
caixa  7.989.285 10.073.559  12.629.079 19.396.059
Dívida líquida (18.442.606) (23.996.651) (13.802.812) (14.674.151)
Patrimônio líquido  59.752.357 52.743.029  59.752.357 52.743.029
Dívida líquida e 
patrimônio líquido  41.309.751  28.746.378  45.949.545  38.068.878
A Companhia apresentou capital circulante líquido negativo em 31 de dezembro de 
2021 no montante de R$ 1.797.416 na controladora, e positivo de R$ 14.163.310 no 
consolidado. Análise de sensibilidade de variações na moeda estrangeira e nas 
taxas de juros: A Companhia e suas controladas estão expostas a riscos de oscila-
ções de taxas de juros em seus empréstimos e financiamentos. No quadro abaixo, 
são considerados três cenários sobre os ativos e passivos financeiros relevantes, 
com os respectivos impactos nos saldos de balanço patrimonial consolidado da 
Companhia, sendo: (i) cenário provável, o adotado pela Companhia; e (ii) cenários 
variáveis chaves, com os respectivos impactos nos resultados da Companhia. Além 
do cenário provável, a CVM, através da Instrução nº 475, determinou que fossem 
apresentados mais dois cenários com deterioração de 25% e 50% da variável do 
risco considerado. Com base em projeções divulgadas por instituições financeiras, 
foi obtida a projeção do CDI para em 31 de dezembro de 2021, e o realizado em 31 
de dezembro de 2020 e estes foram utilizados como cenário provável. A partir deste, 
foram calculadas variações de 25%, com taxa de 3,11% a.a. em 31 de dezembro 
de 2021, e 50%, com taxa de 2,08% a.a. em 31 de dezembro de 2021. Para cada 
cenário foi calculada a “receita financeira bruta”, não levando em consideração a 
incidência de tributos sobre os rendimentos das aplicações.

31/12/2021 31/12/2020

Risco
Cenário 
Provável

Cenário  
possível-25%

Cenário  
remoto-50%

Cenário 
Provável

Cenário  
possível-25%

Cenário 
remoto-50%

Rendimento das aplicações financeiras Queda do CDI 160.577 120.433 80.289 145.066 108.800 72.533
Posição das aplicações financeiras  -  - 3.714.014 - - 4.943.222

31/12/2021 31/12/2020

Risco
Cenário 
Provável

Cenário  
possível-25%

Cenário  
remoto-50%

Cenário 
Provável

Cenário  
possível-25%

Cenário 
remoto-50%

Juros passivos Aumento do CDI e IPCA 142.819 107.114 71.410 860.892 645.669 430.446
Posição de dívida por aquisição de ações - CDI - - 4.311.781 - - 8.568.064
Empréstimos e financiamentos-CDI - - 16.179.600 - - 22.484.855
Juros passivos Aumento da TJLP 669.561 502.171 334.781 193.937 145.453 96.969
Empréstimos e financiamentos - BNDES- - - 10.219.286 - - 3.017.291

caixa nos arrendamentos a pagar, são referentes a novos contratos firmados. 
28. Cobertura de seguros: A Companhia adota política de contratar cobertura 
de seguros com base no conceito securitário de “Perda máxima provável”, o que 
corresponde ao valor máximo passível de destruição em um mesmo evento, a 
Administração da Companhia considera o montante segurado suficiente para 
cobertura de eventuais sinistros. As premissas adotadas para a avaliação da 
importância segurada e riscos contidos, dada a sua natureza, não fazem parte 
do escopo de auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não 
foram revisadas pelos nossos auditores independentes. As principais informa-
ções sobre a cobertura de seguros vigentes, segundo as apólices de seguros, 
podem ser assim demonstradas: 

Cobertura Valor (R$)
Responsabilidade Civil de Diretores e Administradores (D&O) 10.000.000
Responsabilidade Civil profissional AGCS (E&O) 2.000.000
Incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Fumaça e queda de aeronaves-
Sede RJ 2.000.000
Danos Elétricos-Sede RJ 50.000
Derrame e/ou Vazamento de Tanques e Tubulações-Sede RJ 50.000
Despesas de aluguel (Perda ou Pagamento) e de instalação em novo 
local, em decorrência de incêndio, Raio, Explosão, Implosão, Fumaça 
e Queda de aeronaves. Período indenitário 6 meses-Sede RJ 100.000
Equipamentos Estacionários-Sede RJ 100.000
Equipamentos móveis (Operados no Local do Risco)-Sede RJ 30.000
Lucros Cessantes (Despesas Fixas), em decorrência de incêndio, 
Raio, Explosão, Implosão, Fumaça e Queda de Aeronaves. Período 
indenitário 6 meses -Sede RJ 50.000
Recomposição de Registros e Documentos-Sede RJ 50.000
Responsabilidade Civil Operações-Sede RJ 100.000
Incêndio, Queda de Raio e explosão de qualquer natureza - Sede PR 11.900.000

Cobertura Valor (R$)
Perda/Pagamento de Aluguel a Terceiros P.I. 6 Meses - Sede PR 11.000
Responsabilidade Civil Operações - Sede PR 100.000
Roubo de Bens - Sede PR 11.000
Danos Elétricos - Sede PR 33.000
Vendaval até Fumaça - Sede PR 37.500
Quebra de Vidros - Sede PR 4.000
Derrame de Sprinklers - Sede PR 50.000
Despesas de Recomposição de Registros e Doctos - Sede PR 6.000
Equipamentos Móveis - Sede PR 30.000
Equipamentos Estacionários - Sede PR 100.000
Incêndio, Queda de Raio e explosão de qualquer natureza - Sede SP 1.500.000
Perda/Pagamento de Aluguel a Terceiros P.I. 6 Meses - Sede SP 55.000
RC Estabelecimentos Comerciais e/ou Industriais - Sede SP 100.000
Danos Elétricos - Sede SP 50.000
Despesas de Recomposição de Registros e Doctos - Sede SP 50.000
Equipamentos Móveis - Sede SP 30.000
LC Instalação em Novo Local - Sede SP 100.000
Equipamentos Estacionários - Sede SP 50.000
Rompimento de Tanques e Tubulações - Sede SP 50.000
29. Eventos subsequentes: Assinatura do Contrato de Compra e Venda 
com a ACCT Consulting Assessoria e Consultoria Empresarial e Tributária 
LTDA: No dia 23 de outubro de 2021, a Quality assinou Contrato de Compra 
e Venda de Ações e Outras Avenças regulando os termos e condições para a 
aquisição de 100% do capital social total e votante da ACCT. Sobre a ACCT: 
Empresa de arquitetura e engenharia de software com 11 anos de história, 
soluciona problemas de negócios com tecnologia. Desenvolve soluções de 
e-commerce para algumas das maiores marcas do mundo, especializadas em 
comércio digital, e é líder no quadrante VTEX. Com sede em Atibaia, São Paulo, 
possui subsidiárias em Nova Iorque, Estados Unidos e Barcelona, Espanha, 
contando com mais de 230 colaboradores. Sobre a Transação: O preço de 
aquisição de 100% das quotas da ACCT será de até R$ 66 milhões, composto 
por uma parcela à vista de R$ 31 milhões, a ser paga na data do fechamento 
da transação, e demais parcelas anuais devidas até 2027, ajustáveis conforme 
determinadas metas de desempenho da ACCT. Os vendedores poderão fazer 
jus a eventual acréscimo de preço conforme outras metas de desempenho da 
ACCT (earn-out). A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de 
condições usuais a este tipo de transação, incluindo a aprovação do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), o que ocorreu em janeiro de 
2022. Durante o período de análise da Operação pelo CADE, as companhias 
continuarão operando de forma independente. A Companhia esclarece, ainda, 
para fins do disposto no art. 256 da Lei das Sociedades por Ações, que está em 
fase de avaliação se a transação precisará ser submetida à Assembleia Geral, 
e que comunicará oportunamente seus acionistas sobre tal fato, bem como 
informará sobre as condições de eventual direito de recesso, caso aplicável. O 
valor de R$ 66 milhões necessários para concluir a operação deverá ser obtido 
através da emissão de debentures.

Julio Cesar Estevam de Britto Junior – Diretor Presidente;  
Rodrigo de Oliveira Torres – Diretor Financeiro e de RI 

Marlon Kichel – Contador – CRC PR077031

27. Informações adicionais às demonstrações do fluxo de caixa: Em atendi-
mento ao item 43 e 44(a) da NBC TG 03/R3 (Deliberação CVM 641/10)-Demonstra-
ção dos Fluxos de Caixa, o quadro a seguir demonstra as alterações dos passivos 
provenientes das atividades de financiamento, decorrentes dos fluxos de caixa e 
de não caixa:

Controladora

Descrição
Saldo em Fluxo de 

caixa
Alterações 
não caixa

Saldo em
31/12/2020 31/12/2021

Investimento (a)  55.521.349  (1.518.342)  7.072.870  61.075.877

Arrendamentos a pagar (b)  271.842  (191.994)  139.095  218.943
 55.793.191  (1.710.336)  7.211.965  61.294.820

Consolidado

Descrição
Saldo em Fluxo de 

caixa
Alterações 
não caixa

Saldo em
31/12/2020 31/12/2021

Arrendamentos a pagar (ii)  271.842  (672.658)  678.378  277.562
 271.842  (672.658)  678.378  277.562

(a) Os saldos de alteração não caixa nos investimentos, são: Variação cambial, 
equivalência patrimonial e outras amortizações. (b) Os saldos de alteração não 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Acionistas e Administradores da Quality Software S.A. Rio de Janeiro - RJ: 
Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Exa-
minamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Quality Sof-
tware S.A.  (“Companhia”), identificadas como “Controladora” e “Consolidado”, 
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial, individual e consolida-
do, em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações, individuais e 
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 cor-
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis.  Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira, individual e consolidada, da Quality Software S.A. em 31 de dezembro de 
2021, o desempenho individual e consolidado de suas  operações e os seus res-
pectivos fluxos de caixa, individuais e consolidados, para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas  contábeis adotadas no Brasil e as normas interna-
cionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Stan-
dards Board (IASB). Base para opinião sobre as demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas: 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 “Res-
ponsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profis-
sional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi-
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de au-
ditoria: Principais Assuntos de Auditoria (PAA), são aqueles que, em nosso julga-
mento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício 
corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das de-
monstrações contábeis, individuais e consolidadas, como um todo e na formação 
de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, 
e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Deter-
minamos que os assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria 
a serem comunicados em nosso relatório. Avaliação da redução ao valor recu-
perável de ativos – Ágio por expectativa de rentabilidade futura e ativos com 
vida útil indefinida: A Companhia adquiriu o controle societário de outras empresas 
(atualmente investidas) e tem registrado nas demonstrações contábeis, individuais 
e consolidadas, saldo significativo de investimentos (na controladora) e do ativo 
intangível (no consolidado) provenientes de ágio por expectativa de rentabilidade 
futura. Neste contexto, em 31 de dezembro de 2021, o saldo atribuído a ágio por 
expectativa de rentabilidade futura reconhecido na rubrica de investimentos (na 
controladora) e na rubrica de intangível (no consolidado) era de R$ 43.530 mil, 
conforme indicado nas Notas Explicativas n°s 9 (Investimentos) e n° 11 (Intangível). 
A Companhia realiza o teste de redução ao valor recuperável anualmente ou sem-
pre quando há indicativos de que o valor contábil pode não ser recuperável, cuja 
avaliação econômico-financeira destes ativos contempla, dentre outros, os seguin-
tes aspectos: (a) o plano de negócios das empresas investidas para os anos sub-
sequentes, que envolvem julgamento significativo para determinadas condições de 
negócio; (b) informações de mercado que possam eventualmente impactar o mo-
delo de negócio; e (c) elaboração de fluxo de caixa projetado ajustado ao valor 
presente, com base em taxa de desconto que reflita o custo médio ponderado de 
capital da Companhia. Considerando que qualquer alteração nas premissas utili-
zadas nas projeções do fluxo de caixa ajustado e nas condições de mercado que a 
Companhia atua podem gerar efeitos significativos na avaliação e impactos nas 
demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, consideramos esse assunto 
como significativo em nossa auditoria.  Resposta da auditoria sobre o assunto: 
Como parte de nossos trabalhos, os procedimentos de auditoria incluíram, dentre 
outros: a) análise da razoabilidade das premissas e julgamentos exercidos pela 
Administração da Companhia no preparo da mensuração do valor em uso das 
empresas adquiridas; b) verificação das premissas e da taxa de desconto utilizada 
e recálculo utilizando premissas mais conservadoras; c) análise da razoabilidade 
nas projeções de fluxo de caixa; e d) revisão das divulgações efetuadas pela Com-
panhia às demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, descritas nas No-
tas Explicativas n°s 3, 9 e 11. Com base nos procedimentos acima resumidos, ob-
tivemos evidências de auditoria apropriadas e suficientes com relação a avaliação 
ao valor recuperável do ativo relacionado ao ágio por expectativa de rentabilidade 
futura e ativo com vida útil indefinida, no contexto da elaboração das demonstrações 
contábeis, individuais e consolidadas, tomadas em conjunto. Reconhecimento de 
receitas a faturar: Conforme indicado na Nota Explicativa n°3.12 às demonstrações 
contábeis, individuais e consolidadas, as receitas são reconhecidas na extensão 

em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Companhia 
e suas controladas, e quando possa ser mensurada de forma confiável. Neste 
sentido, no reconhecimento das receitas a faturar provenientes da prestação de 
serviços de terceirização de departamentos de tecnologia da informação e serviços 
com monitoramento e análise de dados, há alta dependência dos sistemas de 
controles internos adotados na Companhia e suas controladas, sobretudo no de-
partamento comercial, para que as receitas sejam reconhecidas de acordo com os 
requerimentos previstos na NBC TG 47/IFRS 15, Receita de Contrato com Cliente. 
Mensalmente, as receitas a faturar são mensuradas e registradas a cada fecha-
mento contábil com base nas horas incorridas na prestação de serviços ou com 
base na execução de produtos sobre demanda, com preço fixo praticado nos res-
pectivos contratos com seus clientes. Consideramos esse assunto como significa-
tivo para nossa auditoria devido à alta dependência de informações do departamen-
to comercial, quanto ao aceite dos serviços, acurácia das horas incorridas e dos 
demais controles internos relacionados ao controle destas receitas. Resposta da 
auditoria sobre o assunto: Como parte de nossos trabalhos, os procedimentos 
de auditoria relacionados ao reconhecimento das receitas a faturar, incluíram, den-
tre outros: a) Entendimento do ambiente de controles internos relacionados ao ciclo 
de reconhecimento de receita, contemplando: (i) entendimento do ambiente de 
tecnologia da informação, incluindo os sistemas relevantes na geração de informa-
ção para o processo de faturamento; (ii) entendimento dos controles internos rele-
vantes ligados à segurança da informação, gestão de acessos, rotinas, privilégios, 
segregação de perfis e gestão de mudanças de softwares; (iii) avaliação de integri-
dade dos lançamentos contábeis relacionados ao ciclo de receita (journal entries); 
b) Aplicação de teste documental, por meio de amostragem, para as receitas de 
vendas e serviços faturados, analisando a referida documentação suporte que 
evidencia a existência da transação; c) Revisão das divulgações realizadas pela 
Companhia em Nota Explicativa.  Com base nos procedimentos acima resumidos, 
obtivemos evidências de auditoria apropriadas e suficientes com relação ao reco-
nhecimento de receitas a faturar, no contexto da elaboração das demonstrações 
contábeis, individuais e consolidadas, tomadas em conjunto. Outros assuntos: 
Demonstrações do Valor Adicionado (DVA): As Demonstrações individuais e 
consolidadas do Valor Adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Com-
panhia e suas controladas e apresentadas como informação suplementar para fins 
de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto 
com a auditoria das demonstrações contábeis, individuais e consolidadas. Para a 
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas 
com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a 
sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamen-
to Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas 
demonstrações, individuais e consolidadas, do Valor Adicionado foram adequada-
mente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos 
nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação as demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações 
que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e 
o relatório do auditor: A Administração da Companhia e suas controladas é res-
ponsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Adminis-
tração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis, individuais e consolida-
das, não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a 
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis, individuais e 
consolidadas, ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos re-
queridos a comunicar esse fato. Responsabilidades da Administração e da go-
vernança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas: A Ad-
ministração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das  
demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e as normas  internacionais de relatório financeiro 
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou por erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, in-
dividuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capaci-
dade de a Companhia e suas controladas continuarem operando, divulgando, 
quando aplicável, os assuntos  relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, individuais 
e consolidadas, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e 

suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas, 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 even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econô-
micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso:  ■  Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, individuais e consoli-
dadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos 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 in-
ternos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; ■ Ob-
temos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para plane-
jarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Com-
panhia e suas controladas; ■ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utili-
zadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela Administração; ■ Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, 
de base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de audi-
toria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerte-
za relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional; 
■ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis, individuais 
e consolidadas, representam as correspondentes transações e os eventos de ma-
neira compatível com o objetivo de apresentação adequada; ■ Obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das enti-
dades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, super-
visão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de 
auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos con-
troles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também 
aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências 
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunica-
mos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consi-
deravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas 
salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis 
pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais sig-
nificativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente, e que, 
dessa maneira constituem os Principais Assuntos de Auditoria. Descrevemos esses 
assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha 
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamen-
te raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relató-
rio porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma 
perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse pú-
blico. 

 São Paulo, 30 de março de 2022.
BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/F

Marisa Bernardino de Albuquerque
Contadora CRC 1 SP 143624-O/T – S - RJ
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