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Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento às determinações estatutárias, submetemos à apreciação de 
V. Sas. as Demonstrações Financeiras da Tex Courier S.A., para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021. Ressaltamos que em 17 de abril de 2019, com a alteração do controle acionário do Grupo 
Abril, os membros da Diretoria foram substituídos pelos atuais, que passam a administrar a Companhia 
a partir de então. Recuperação judicial: Em 15 de agosto de 2018, o Grupo Abril ajuizou pedido 
de recuperação judicial, considerando seu endividamento no montante de R$1.727.213, composto 
por dívidas trabalhistas, com fornecedores e instituições financeiras. Conforme assembleia geral 
de credores, ocorrida em 27 de agosto de 2019, o plano de recuperação judicial do Grupo Abril foi 

aprovado por ampla maioria dos detentores dos créditos. Sendo homologado pelo juízo da recuperação 
em 5 de setembro de 2019. O Grupo Abril tem seguido todas as determinações estipuladas no plano 
de recuperação judicial, cumprindo em dia o cronograma de pagamentos a todos os seus credores. 
Considerando o plano ora aprovado, já estão em curso as medidas para a recuperação econômica e 
financeira do Grupo Abril, por meio de liquidação de UPI’s, reorganizações societárias e a constante 
revisão de custos e gastos operacionais. Conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial (PRJ), 
por ser uma UPI elegível, foi possível transferir a dívida da Tex Courier S.A. com os credores listado no 
Quadro Geral de Credores (QGC), para a Abril Comunicações S.A., controladora do Grupo, ficando esta 

responsável pela operacionalização e liquidação dos pagamentos. Agradecimentos: Agradecemos 

aos nossos clientes pela credibilidade, aos nossos fornecedores e aos nossos colaboradores pelo 

seu comprometimento e excelência, indispensáveis ao sucesso da Total Express. Permanecemos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

São Paulo, 29 de abril de 2022

A Administração

Balanços Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Ativo 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa (nota 5) 34.604 62.825 49.201
 Títulos e valores mobiliá rios (nota 6) – 14.063 –
 Contas a receber de clientes (nota 7) 183.833 141.164 92.553
 Impostos a compensar (nota 8) 6.042 3.890 499
 Adiantamentos a fornecedores e outros (nota 9) 18.696 13.966 32.188
 Warrants a apropriar (nota 25) 192 192 –
 Total do circulante 243.367 236.100 174.441
Não circulante:
Realizável a longo prazo
 Empréstimos e outros créditos com partes relacionadas (nota 25) – – 598
 Títulos e valores mobiliários (nota 6) 11.502 5.490 937
 Depósitos judiciais (nota 18.1) 1.949 755 1.078
 Impostos a compensar (nota 8) 84 82 103
 Imposto de renda e contribuição social diferidos (nota 17) 64.838 83.605 –
 Warrants a apropriar (nota 25) 1.155 1.320 –

79.528 91.252 2.716
Intangível (nota 10) 25.456 3.395 4.903
Imobilizado (nota 11) 61.139 20.645 8.761
Ativo de direito de uso (nota 15) 71.802 64.941 –
Total do não circulante 237.925 180.233 16.380
Total do ativo 481.292 416.333 190.821

Passivo e patrimônio líquido 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
 Fornecedores e outras contas a pagar (nota 12) 130.413 140.332 135.691
 Obrigações trabalhistas (nota 13) 22.646 17.886 12.917
 Empréstimos e financiamentos (nota 14) 10.993 1.667 –
 Arrendamento mercantil (nota 15) 14.096 12.244 –
 Impostos, contribuições e parcelamentos a pagar (nota 16) 33.697 32.421 22.557
 Total do circulante 211.845 204.550 171.165
Não circulante
Exigível a longo prazo
 Empréstimos e outros débitos de partes relacionadas (nota 25) 5.753 33.258 86.449
 Empréstimos e financiamentos (nota 14) 25.874 8.322 –
 Arrendamento mercantil (nota 15) 63.862 57.037 –
 Impostos, contribuições e parcelamentos a pagar (nota 16) 55.084 72.031 70.344
 Provisão para contingências (nota 18) 18.694 15.632 20.375
 Total do não circulante 169.267 186.280 177.168
Patrimônio líquido (nota 19)
 Capital social 5.580 667.520 667.520
 Reservas de capital 54.294 25.136 –
 Reservas de lucros 2 – –
 Lucros/Prejuízos acumulados 40.304 (667.153) (825.032)
 Total do patrimônio líquido 100.180 25.503 (157.512)
 Total do passivo e patrimônio líquido 481.292 416.333 190.821

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Fluxo de Caixa  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Lucro líquido do exercício 83.657 173.222 17.118
 Ajustes de:
 Depreciações e amortizações 7.656 4.217 4.002
 Amortização de ativos de direito de uso 14.953 13.981 –
 Baixas líquidas do imobilizado 1 226 2.398
 Impairment – 679 –
 Realização de imposto de renda e contribuição social diferidos 7.739 (83.605) –
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (3.949) (3.516) 4.749
 Provisão para contingências 3.123 (4.743) 4.160
 Juros e variação cambial 13.151 15.742 5.284
Variação do capital circulante
 Contas a receber (38.719) (45.096) (17.114)
 Impostos a recuperar (2.154) (3.370) 792
 Adiantamentos a fornecedores e outros (4.730) 18.222 (14.873)
 Warrants a apropriar 165 137 –
 Depósitos judiciais (1.194) 324 875
 Aplicações financeiras 8.051 (18.617) (937)
 Fornecedores e outras contas a pagar (9.920) 4.642 14.915
 Obrigações trabalhistas 4.760 4.969 421
 Impostos, contribuições e parcelamentos a pagar 11.037 23.202 43.241
 Pagamento de contingências (61) – –
 Juros pagos (3.634) (73) (4.384)
 Imposto de renda e contribuição social pagos (18.465) (21.681) (4.613)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 71.467 78.862 56.034
Atividades de investimentos
 Aquisições de:
 Imobilizado (46.747) (15.382) (771)
 Ativos de direitos de uso (21.814) (87.065) –
 Intangível (23.463) (118) (523)
 Partes relacionadas (28.000) (55.421) (24.012)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (120.024) (157.986) (25.306)
Atividades de financiamentos
 Captação de empréstimos e financiamentos 35.000 10.000 –
 Passivos de arrendamentos 22.435 87.966 –
 Pagamentos de empréstimos e financiamentos (8.229) – –
 Pagamentos de passivos de arrendamentos (19.889) (14.429) –
 Redução warrants 11.685 9.210
 Dividendos pagos (20.665) – –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades de financiamentos 20.337 92.747 –
Aumento de caixa e equivalentes de caixa (28.220) 13.623 30.728
(+) Saldo inicial 62.824 49.201 18.473
(=) Saldo final 34.604 62.824 49.201
Movimentação líquida de caixa e equivalentes de caixa (28.220) 13.623 30.728

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações dos Resultados  
 Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
 Receitas de vendas (nota 20) 979.488 852.501 509.645
 Custos dos serviços prestados (nota 21) (806.593) (658.315) (403.043)
 Lucro bruto 172.895 194.186 106.602
 Despesas com vendas (nota 21) (33.749) (27.829) (20.633)
 Despesas administrativas (nota 21) (60.412) (49.742) (44.248)
 Outras receitas (despesas), líquidas (nota 22) 39.546 7.646 (4.826)
 Lucro operacional 118.280 124.261 36.895
Resultado financeiro (nota 23)
 Receitas 8.542 7.010 6.396
 Despesas (19.216) (19.316) (20.554)
 Variações cambiais, líquidas 570 76 (2)
 Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 108.176 112.031 22.735
Imposto de renda e contribuição social (nota 24)
 Correntes (16.780) (22.414) (5.617)
 Diferidos (7.739) 83.605 –
 Lucro líquido do exercício 83.657 173.222 17.118

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado Abrangente  
 Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício 83.657 173.222 17.118
Outros resultados abrangentes – – –
Total do resultado abrangente do exercício 83.657 173.222 17.118

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Valor Adicionado  
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
Descrição da conta
Receitas 1.225.905 1.024.471 596.062
Venda de mercadorias e serviços 1.218.104 1.020.359 600.811
Outras receitas 3.852 596 –
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - reversão/constituição 3.949 3.516 (4.749)
Insumos adquiridos de terceiros 730.323 633.816 379.151
Custo das mercadorias e serviços vendidos 603.095 502.106 290.115
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 127.228 131.031 89.036
Recuperação de valores ativos – 679 –
Valor adicionado bruto 495.582 390.655 216.911
Depreciação, amortização e exaustão 22.609 18.198 4.002
Depreciação, amortização e exaustão 22.609 18.198 4.002
Valor adicionado líquido produzido 472.973 372.457 212.909
Valor adicionado recebido em transferência 46.438 21.401 6.395
Receitas financeiras 9.119 7.125 6.395
Outras (Subvenções Governamentais) 37.319 14.276 –
Valor adicionado total a distribuir 519.411 393.858 219.304
Distribuição do valor adicionado 519.411 393.858 219.304
 Pessoal e encargos 144.294 91.541 70.339
Remuneração direta 104.897 67.182 50.095
Benefícios 31.964 19.810 16.932
FGTS 7.433 4.549 3.312
 Impostos, taxas e contribuições 272.196 109.741 100.651
Federais 158.853 44.495 69.420
Estaduais 112.033 64.011 30.523
Municipais 1.310 1.235 708
 Remuneração de capital de terceiros 19.264 19.354 31.196
Juros 19.223 19.354 20.555
Aluguéis 41 – 10.641
 Remuneração de capitais próprios 83.657 173.222 17.118
Dividendos
Lucros retidos 83.657 173.222 17.118

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021, 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Reservas de capital Reservas de capital Total do
Capital Reserva Subvenção para Transação com acionista Prejuízos patrimônio
social legal investimentos não controladores acumulados Líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (não auditado) 667.520 – – – (825.032) (157.512)
Reconhecimento da utilização, pagamentos e juros dos contratos de aluguéis - CPC 06 – – – – (1.067) (1.067)
Constituição do bônus do serviços de logística (warrants) – – – 10.860 – 10.860
Constituição de reserva de capital sobre crédito presumido ICMS – – 14.276 – (14.276) –
Lucro líquido do exercício – – – – 173.222 173.222
Saldos em 31 de dezembro de 2020 667.520 – 14.276 10.860 (667.153) 25.503
Redução de capital por absorção de prejuízos acumulados, conforme ARS de 02 de julho de 2021 (667.510) – (14.276) – 681.786 –
Aumento de capital utilizando a reserva de capital, conforme 58º alteração contratual de 02 de julho de 2021 5.570 – (5.570) – – –
Constituição do bônus do serviços de logística (warrants) – – – 11.685 – 11.685
Constituição de reserva de capital sobre crédito presumido ICMS – – 37.319 – (37.319) –
Constituição de reserva legal – 2 – – (2) –
Constituição de dividendos – – – – (20.665) (20.665)
Lucro líquido do exercício – – – – 83.657 83.657
Saldos em 31 de dezembro de 2021 5.580 2 31.749 22.545 40.304 100.180

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021, 2020 e 2019  (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

1. Informações gerais: 1.1. Contexto operacional: A Tex Courier S.A. (“Companhia” ou “Tex”) é uma 
sociedade por ações de capital fechado, com sede na cidade de Barueri, estado de São Paulo. Contro-
lada pela Total Express Holding LLC (Tex Holding), em conjunto com as demais partes relacionadas, 
“Grupo Abril”. A Companhia tem como atividade principal a prestação de serviços de fulfillment e entrega 
expressa de encomendas de pequeno e médio porte, como também na prestação de serviços logísticos 
para e-commerce. Com cobertura em todo território nacional, atua diariamente em mais de 3.000 muni-
cípios, oferecendo serviços de entrega porta a porta, coleta no consumidor final ou embarcador, goback 
(entrega e coleta simultâneas), opção de entrega contra recebimento (COD), logística reversa (enco-
mendas, produtos e equipamentos) e entrega consolidada ou fracionada para B2B. 1.2. Reorganiza-
ções societárias: Desde a alteração do controle acionário do Grupo Abril em 17 de abril de 2019, a 
nova Administração tem buscado a redução de gastos operacionais e conforme previsto no plano de 
recuperação judicial, tem implementado uma profunda reestruturação societária, incorporando holdings 
e demais empresas não operacionais. Considerando este cenário, em 27 de dezembro de 2019, a Tex, 
incorporou suas controladoras direta e indireta, DGB Participações - Distribuição Geográfica do Brasil 
Ltda. e Dipar Participações Ltda., respectivamente. Nesta mesma operação, a Abril Comunicações capi-
talizou a Companhia, pelo montante de R$414.896, com o aporte de parte do saldo do contas a receber 
que passou a deter contra a Tex, após ela ter incorporado a Dipar. Desta forma, a Abril Comunicações 
passou a deter 62,15% do capital social da TEX e a Abril Mídia 37,85%. Esta operação foi realizada a 
valor contábil, com base em laudo de avaliação elaborado por perito independente. Os acervos negati-
vos absorvidos pela Tex, no montante de R$525.210, foram registrados na rubrica “Prejuízos acumula-
dos”, no patrimônio líquido da Companhia. Em 24 de janeiro de 2020, a Abril Comunicações e a Abril 
Mídia, cederam em aumento de capital da Tex Holding, a totalidade das quotas que detinham sobre o 
capital social da Companhia, que passou a ser a nova controladora direta da Companhia. 1.3. Recupe-
ração judicial - Grupo Abril: Considerando os desafios decorrentes da situação econômico-financeira 
à luz do cronograma de vencimento de suas dívidas financeiras, ameaças ao fluxo de caixa representa-
das por iminentes penhoras ou bloqueios decorrentes de processos judiciais, e tendo em vista a urgên-
cia na adoção de medidas de proteção das empresas, os controladores que antecederam à Administra-
ção atual do Grupo Abril concluíram que a apresentação do pedido de recuperação judicial seria a 
medida mais adequada para (i) preservar a continuidade da oferta de serviços de qualidade a seus 
clientes, (i0069X’) manter a continuidade de seu negócio e sua função social, protegendo assim de for-
ma organizada os interesses das empresas do Grupo Abril, de seus clientes, de seus colaboradores e 
demais partes interessadas, e (iii) proteger o caixa das empresas. Desta forma, em 15 de agosto de 
2018, a Companhia e as demais empresas que compõem o Grupo Abril, Ativic S.A., Abrilpar Participa-
ções Ltda., Abril Comunicações S.A., Abril Marcas Ltda., Canais Abril de Televisão Ltda., Abril Radiodi-
fusão S.A., Iba Comercial e Distribuição S.A., Abril Tecnologia Digital S.A., Abril Vídeo Distribuição Ltda., 
Abril Musiclub Ltda., Usina do Som Brasil Ltda., Editora Novo Continente S.A., Webco Internet S.A., 
Beigetree Participações Ltda., TV Condor S.A., Dipar Participações Ltda., DGB Participações - Distribui-
ção Geográfica do Brasil S.A., Tex Courier S.A., Dilogpar - Distribuição, Logística e Participações Ltda., 
Dinap - Distribuidora Nacional de Publicações Ltda., Treelog S.A. - Logística e Distribuição, Casa Cor 
Promoções e Comercial Ltda. (em conjunto “Grupo Abril” ou “Grupo”), ajuizaram, em caráter de urgência, 
pedido de recuperação judicial conjunto autuado sob nº 1084733-43.2018.8.26.0100, distribuído perante 
a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Em 16 de agosto de 2018, o Juízo da 2ª 
Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo deferiu o 
processamento da recuperação judicial das empresas do Grupo Abril, determinando, entre outras medi-
das, especialmente: a) Nomeação da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., como administradora 
judicial; b) Dispensa da apresentação de certidões negativas para que as empresas do Grupo Abril 
exerçam suas atividades; c) Suspensão de todas as ações e execuções contra as recuperandas por 180 
dias úteis; d) A apresentação das contas demonstrativas mensais durante todo o processamento da re-
cuperação judicial, sob pena de afastamento e substituição de seus administradores; e) A vedação da 
venda ou retirada de bens essenciais às suas atividades, inclusive de direitos creditórios (recebíveis), 
essenciais à manutenção de suas atividades operacionais; e também a inadmissibilidade da amortiza-
ção de créditos mediante a utilização de valores provenientes de garantias (rotuladas de cessão fiduci-
ária). Em 22 de outubro de 2018, as empresas do Grupo Abril protocolaram o Plano de Recuperação 
Judicial, no qual foram estabelecidos os termos e condições para reestruturação do seu endividamento, 
bem como as principais medidas que poderão ser adotadas com vistas à superação da atual situação 
econômico-financeira e à continuidade de suas atividades, inclusive por meio de (i) reestruturação e 
equalização de seu passivo; (ii) reestruturação societária; (iii) alienação parcial ou arrendamento de 
bens; (iv) alienação de ativos - unidade produtiva isolada; (v) aumento de capital; (vi) leilão de créditos; 
e (vii) cessão de créditos, submetendo-o à apreciação dos credores. Em 07 de janeiro de 2019, o Admi-
nistrador Judicial consolidou a Primeira Lista de Credores do plano de recuperação judicial do Grupo, 
publicada em 31 de janeiro de 2019. Após esta data, os credores tiveram um prazo de 10 dias para 
apresentar ao Administrador Judicial (i) uma habilitação de crédito, se o crédito não fosse incluído na 
Primeira Lista de Credores, ou (ii) uma divergência, se, de acordo com o credor, o valor na Primeira 
Lista de Credores estivesse incorreto, ou o crédito fosse classificado incorretamente. Reconhecendo a 
atuação do Grupo Abril, como um grupo de fato, em 18 de fevereiro de 2019, o juízo da recuperação 
judicial, determinou o processamento da recuperação judicial em consolidação substancial obrigatória, 
com a votação do Plano em Assembleia de Credores única. Decorrido o prazo legal e considerando as 
divergências e impugnações aos créditos da Primeira Lista de Credores, em 18 de março de 2019, o 
Administrador judicial apresentou a Lista de Credores Consolidada do Grupo Abril, demonstrando uma 
dívida total com os credores no montante de R$1.727.213, sendo distribuídos nas seguintes classes: (i) 
R$93.464 Credores Trabalhistas; (ii) R$172.890 Credores - Garantia Real; (iii) R$1.375.604 Credores - 
Quirografários; e (iv) R$85.254 Credores - EPP. Em 22 de julho de 2019, a Administração apresentou o 
Plano de Recuperação Judicial Conjunto das empresas integrantes do Grupo Abril, modificado e conso-
lidado. O mesmo sofreu alterações pontuais por meio do aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, da-
tado de 23 de agosto de 2019. No dia 27 de agosto de 2019, em Assembleia Geral dos Credores, o 
Plano de Recuperação Judicial foi aprovado por 98,19% dos credores, representando 91,92% da totali-
dade dos créditos existentes. Conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial (PRJ), na cláusula 
5.1 o Grupo Abril pode realocar ativos e passivos entre empresas do Grupo, na busca do equilíbrio 
econômico e financeiro das recuperandas, dessa forma, a dívida da TEX com os credores listados no 
Quadro Geral de Credores (QGC) foi transferida para a Abril Comunicações S.A. - em recuperação judi-
cial, controladora do Grupo Abril, ficando esta responsável pela operacionalização e liquidação dos pa-
gamentos. Esta transferência está formalizada por meio de contrato de assunção de dívidas, acordado 
entre as partes em 02 de dezembro de 2019, no montante de R$54.043, com um primeiro aditivo reali-
zado em 09 de abril de 2020, adicionando a este o montante de R$1.299 e um segundo aditivo realizado 
em 18 de novembro de 2020, adicionando a este o montante R$1.204 totalizando R$56.546. Durante o 
exercício de 2020, a Companhia liquidou a totalidade desta dívida contra a Abril Comunicações. 1.3.1. 
Alienação de ativos: Como forma de obtenção de recursos para reforço de sua liquidez, o Grupo Abril 
poderá promover a alienação de ativos, bens e direitos, sob a forma de UPI - Unidade Produtiva Isolada, 
nos termos do artigo 60, 66, 140, 141 e 142 da LRF (Lei 11.201/05). Além das UPIs obrigatórias, o 
Grupo poderá constituir e promover a alienação de UPIs Facultativas, tais como a UPI Casa Cor e UPI 
Tex Courier, além de outras que possam vir a constituir futuramente. O detalhamento da composição de 
cada UPI está disponível para consulta na sede da Companhia ou por meio de consulta ao site https://
rj.abril.com.br/. 1.3.2. Recuperação judicial - TEX: Em 15 de agosto de 2018 foi ajuizado pedido de 
recuperação judicial por 23 empresas do Grupo Abril, incluindo a TEX, na Comarca do Estado de São 
Paulo, e distribuído à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais. A TEX é uma entidade com patri-
mônio segregado, que opera com autonomia administrativa e financeira, e sem coobrigação com as 
demais empresas do Grupo, sendo considerada uma unidade produtiva isolada na forma do Plano de 
Recuperação Judicial, sem que haja, entretanto, a obrigatoriedade de sua alienação judicial. A dívida 
concursal da TEX, assumida pela sua controladora Abril Comunicações foi consubstanciada em Contra-
to de Assunção de Dívida, e está sendo integralmente paga. A TEX poderá admitir novos sócios, emitir 
bônus de subscrição, firmar acordos de acionistas, acordos de investimento, e demais instrumentos 
necessários para o levantamento de recursos no mercado financeiro e de capitais, podendo vir a ser 
alienada judicialmente como unidade produtiva isolada ou não, a critério da sua controladora. Conside-
rando que a Companhia e o Grupo Abril vêm cumprindo rigorosamente o que foi determinado no Plano 
de Recuperação Judicial, em 03 de Novembro de 2021, a Companhia peticionou junto ao juízo da 2ª 
Vara de Falências e Recuperação Judicial de São Paulo, o encerramento do Plano de Recuperação ju-
dicial, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.101/05. Em 22 de fevereiro de 2022 houve a publicação de 
sentença declarando o encerramento da Recuperação Judicial do Grupo Abril, em 3 de março de 2022 
houve a publicação de decisão de não conhecimento dos embargos de declaração opostos contra a 
sentença, determinando a certificação do trânsito em julgado da sentença de encerramento, e em 01 de 
Abril de 2022 houve a certificação no processo do trânsito em julgado da decisão de encerramento da 
Recuperação Judicial. 2. Resumo das principais práticas contábeis: 2.1. Base de preparação e 
apresentação das demonstrações financeiras: Declaração de conformidade e base de preparação: 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) e as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards 
(“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”)) e evidenciam todas as infor-
mações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consisten-
tes com as utilizadas pela administração na sua gestão. Estas demonstrações financeiras foram prepa-
radas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia e são apresentadas em milhares de Reais, 
exceto se indicado de outra forma. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas 
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração no proces-
so de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e pos-
suem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, estão divulgadas na nota 3. Adicionalmente, a 
Companhia considerou as orientações emanadas da Orientação Técnica OCPC 07, emitida pelo CPC 
em novembro de 2014, na preparação das suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
Dessa forma, as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras estão sendo evidencia-
das e correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão. A Administração avaliou a capaci-
dade da Companhia em continuar operando normalmente e está convencida de que ela possui recursos 
para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimen-
to de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de 
continuar operando. Assim, as demonstrações financeiras foram preparadas com base no pressuposto 
de continuidade operacional dos negócios da Companhia. Impactos da COVID-19: O surto de Covid-19 
foi relatado pela primeira vez no final de 2019. Naquela época, um conjunto de casos exibindo os sinto-
mas de uma “pneumonia de causa desconhecida” foi identificada em Wuhan, capital da província chine-
sa de Hubei. Em 31 de dezembro de 2019, a China alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
sobre esse novo vírus. Em 30 de janeiro de 2020, o Comitê Internacional de Emergência de Regulamen-
tos de Saúde da OMS declarou o surto como uma “Emergência de Saúde Pública de Preocupação In-
ternacional”. No Brasil, a Lei 13.979 de 6 de fevereiro de 2020 regulamentou as medidas de enfrenta-
mento da emergência de saúde pública. Desde então, o vírus se espalhou pelo mundo e em 11 de 
março de 2020, a OMS declarou o surto de Covid-19 uma pandemia. No Brasil, como consequência do 
surto da COVID-19, diversas medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas foram impostas pelos 
governos locais em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentenas e lockdowns 
em diversos entes federativos. A Companhia esclarece que vem tomando providências no sentido de 
preservar a saúde de seus colaboradores e a continuidade dos seus negócios e, para tanto, está ado-
tando as determinações e orientações dos poderes públicos (federal, estadual e municipal), bem como 
iniciativas próprias conforme as especificidades inerentes às suas atividades. A seguir, apresentamos os 

principais impactos produzidos pelo surto da COVID-19 nas operações da Companhia: Impacto com os 
colaboradores: • Home office: o time administrativo trabalhou exclusivamente nesta modalidade por apro-
ximadamente 10 meses seguidos e atualmente continua adotando esta modalidade, quando necessário; 
• Distanciamento social através do emprego de divisórias acrílicas, sinalizações de distanciamento nos 
locais de formação de filas e adequação de lay out; • Afastamento dos funcionários com comorbidades 
(grupo de risco para agravamento da  Covid-19); • Fornecimento e uso obrigatório de máscaras e álcool 
em gel no local de trabalho; • Informativos com esclarecimentos de medidas de prevenção ao  COVID-19 
nos pontos de maior concentração de pessoas; • Intensificação da limpeza e sanitização dos locais de 
trabalho para eliminar os riscos de contaminação; • Medição de temperatura de todos que ingressam nos 
estabelecimentos da Companhia; • Acompanhamento de pessoas suspeitas e contaminadas com pres-
tação de assistência médica; • Escalonamento do horário de almoço, para reduzir aglomerações no re-
feitório. Impacto nas operações: • Com as medidas restritivas de circulação ocorreu uma mudança no 
hábito dos consumidores, aumentando a demanda por compras on-line, e como a principal fonte de re-
ceitas da Companhia é a distribuição de produtos comercializados via e-commerce, as operações foram 
fortemente impactadas pelo crescimento do volume de mercadorias processadas diariamente, deman-
dando por investimentos em estrutura operacional e mão de obra. Impactos financeiros e econômicos: • 
O aumento no volume de encomendas processadas, naturalmente refletiu em um crescimento das re-
ceitas (R$979.488 em 2021, ante R$852.501 em 2020 e R$509.467 em 2019) que em conjunto com um 
trabalho de revisão constante dos custos, refletiu em um aumento da lucratividade da Companhia, pos-
sibilitando também uma redução do seu endividamento de curto prazo e uma melhora no seu índice de 
liquidez corrente (1,143 em 2021, ante 1,148 em 2020 e 1,017 em 2019). Adicionalmente, a Administra-
ção, vem acompanhando atentamente os acontecimentos e tomando as providências necessárias com 
o objetivo de preservar o caixa da Companhia, reduzindo assim os impactos e riscos no futuro. Demons-
trações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A Companhia considerou as orientações emanadas da Orien-
tação Técnica OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas demonstra-
ções financeiras. Dessa forma, as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras estão 
sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela administração na sua gestão. As demonstrações 
financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ativos e passivos fi-
nanceiros mensurados a valor justo. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas 
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente 
nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. A preparação de demonstrações financeiras 
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da 
administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia. Aquelas 
áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras. 2.2. Reapresenta-
ção das demonstrações financeiras: Após a emissão das demonstrações financeiras referentes ao 
exercício findos em 31 de dezembro de 2020, a Administração identificou ajustes e reclassificações que 
afetam os balanços patrimoniais, demonstrações dos resultados e demonstrações dos fluxos para os 
exercícios findos naquelas datas. Consequentemente, a Companhia está reapresentando as demonstra-
ções financeiras compreendendo esses exercícios. As demonstrações do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa foram reapresentadas em decorrência dos ajustes 
nos lucros dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020.
Ativo 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020

(original) (ajustes) (reapresentado)
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 62.825 – 62.825
 Títulos e valores mobiliários 14.063 – 14.063
 Contas a receber de clientes 137.938 3.226 141.164
 Impostos a recuperar 2.000 1.890 3.890
 Adiantamentos a fornecedores e outros 13.966 – 13.966
 Warrants a apropriar – 192 192
 Total do circulante 230.792 5.308 236.100
Não circulante
Realizável a longo prazo
 Títulos e valores mobiliários 5.490 – 5.490
 Depósitos judiciais 755 – 755
 Impostos a recuperar 82 – 82
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 83.847 (242) 83.605
 Warrants a apropriar – 1.320 1.320

90.174 1.078 91.252
Intangível 3.395 – 3.395
Imobilizado 20.645 – 20.645
Ativo de direito de uso 64.941 – 64.941
 Total do não circulante 179.155 1.078 180.233
 Total do ativo 409.947 6.386 416.333
Passivo e patrimônio líquido 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020

(original) (ajustes) (reapresentado)
Circulante
 Fornecedores e outras contas a pagar 140.333 – 140.332
 Obrigações trabalhistas 17.886 – 17.886
 Empréstimos e financiamentos 1.667 – 1.667
 Arrendamento mercantil 12.244 – 12.244
 Impostos, contribuições e parcelamentos a pagar 31.711 709 32.421
 Total do circulante 203.841 709 204.550
Não circulante:
Exigível a longo prazo
 Partes relacionadas 33.258 – 33.258
 Empréstimos e financiamentos 8.322 – 8.322
 Arrendamento mercantil 57.037 – 57.037
 Impostos, contribuições e parcelamentos a pagar 72.031 – 72.031
 Provisão para contingências 14.781 851 15.632
 Total do não circulante 185.429 851 186.280
Patrimônio líquido:
 Capital social 667.520 – 667.520
 Reservas de capital 14.276 10.860 25.136
 Prejuízos acumulados (661.119) (6.034) (667.153)
 Total do patrimônio líquido 20.677 4.826 25.503
 Total do passivo e patrimônio líquido 409.947 6.386 416.333
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020
(original) (ajustes) (reapresentado)

 Receitas de vendas 858.047 (5.546) 852.501
 Custos dos serviços prestados (658.315) – (658.315)
 Lucro bruto 199.732 (5.546) 194.186
 Despesas com vendas (33.450) 5.621 (27.829)
 Despesas administrativas (49.742) – (49.742)
 Outras receitas (despesas), líquidas 12.742 (5.097) 7.645
 Lucro operacional 129.282 (5.022) 124.261
Resultado financeiro
 Receitas 7.010 – 7.010
 Despesas (19.316) – (19.316)
 Variações cambiais, líquidas 76 – 76
 Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 117.052 (5.022) 112.031
Imposto de renda e contribuição social
 Correntes (23.318) 904 (22.414)
 Diferidos 83.847 (242) 83.605
 Lucro líquido do exercício 177.581 (4.360) 173.222
Lucro por ação do capital social 0,2660 (0,0065) 0,2595

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
(original) (ajustes) (reapresentado)

Caixa líquido gerado pelas atividades Operacionais 32.612 46.250 78.862
Atividades de investimentos
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (15.497) (142.489) (157.986)
Atividades de financiamentos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
  de financiamentos (4.428) 97.175 92.747
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 12.687 936 13.623
(+) Saldo inicial 50.138 (936) 49.201
(=) Saldo final 62.825 (936) 62.824
Movimentação líquida de caixa e equivalentes de caixa 12.687 936 13.623
2.3. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2019: Os seguintes 
pronunciamentos modificados em 1º de janeiro de 2019 não causaram impactos relevantes nas 
informações do exercício. • CPC 06 (R2): Arrendamento mercantil. • Norma sobre o Tratamento de 
Tributos sobre o lucro (ICPC 22/IFRIC 23): interpretação e aplicação dos requisitos de reconhecimento 
e mensuração do CPC 32 - Tributos sobre lucro (IAS 12 - Income Taxes) (“CPC 32/IAS 12”). 2.4. 
Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2020: Os seguintes 
pronunciamentos modificados em 1º de janeiro de 2020 não causaram impactos relevantes nas 
informações do exercício. • IAS 1 - “Apresentação das Demonstrações Contábeis” (correspondente ao 
CPC26 (R1) Apresentação das Demonstrações Financeiras). • IFRS 3 - “Combinação de Negócios” 
(correspondente ao CPC 15 (R1) Combinação de Negócios). Não há outras normas IFRS ou 
interpretações IFRIC que entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre a Companhia 
e suas controladas. 2.5. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 
2021: Os seguintes pronunciamentos modificados em 1º de janeiro de 2021 não causaram impactos 
relevantes nas informações do exercício. • Alterações no CPC 06 (R2), CPC 11, CPC 38, CPC 40 (R1) e 
CPC 48: Reforma da Taxa de Juros de Referência. • Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados 
à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento que vão além de 30 de junho 
de 2021. 2.6. Pronunciamentos novos ou revisados mas ainda não vigentes: A Companhia não 
identificou assuntos ligados a pronunciamentos novos ou revisados, mas ainda não vigentes até a data 
de emissão das demonstrações financeiras que possam ter um impacto significativo em suas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A Companhia pretende adotar tais normas e 
interpretações novas e alteradas, se aplicável, quando entrarem em vigor. Outras normas e interpretações 
se aplicam pela primeira vez em 2021, mas não apresentam, no entanto, impactos nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas da Companhia. A Companhia decidiu não adotar antecipadamente 
nenhuma outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas ainda não vigentes. 
2.7. Apresentação de informações por  segmentos: Segmentos operacionais são definidos como 
atividades de negócios dos quais podem ser obtidas receitas e incorrer em despesas, cujos resultados 

operacionais são regulamente revisados pelo principal tomador de decisões e para o qual haja 
informação financeira individualizada disponível. Todas as decisões tomadas pelo Conselho de 
Administração são baseadas em relatórios consolidados, os serviços são prestados utilizando-se uma 
rede integrada de transporte e logística e as operações são gerenciadas em bases consolidadas. 
Consequentemente, a Companhia concluiu que possui apenas o segmento de transporte e logística 
como passível de reporte. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía 
dois clientes que representaram mais de 10,0% da receita operacional líquida da Companhia, 
respondendo por 35 % (trinta e cinco por cento) de sua receita líquida. 2.8. Conversão de moeda 
estrangeira: (a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações 
financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual 
cada empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais 
(R$), que é a moeda funcional da Companhia e, também, a sua moeda de apresentação. (b) Transações 
e saldos: As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando 
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, quando os itens são 
remensurados. Os ganhos e perdas cambiais relacionados a contas sujeitas às variações cambiais são 
apresentados na demonstração do resultado como “Variações cambiais, líquidas” classificada no grupo 
de resultado financeiro. 2.9. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o 
caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos 
originais de até três meses, com risco  insignificante de mudança de valor. Esses saldos são mantidos 
com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros 
fins. 2.10. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente: 2.10.1. 
Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração:  Ativos financeiros são classificados, no 
reconhecimento inicial, como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado. A classificação dos ativos 
financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais do 
ativo financeiro e do modelo de negócios da Companhia para a gestão desses ativos financeiros. Com 
exceção das contas a receber de clientes que não contenham um componente de financiamento 
significativo, a Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu valor justo acrescido dos 
custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. 
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente 
pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Essa avaliação é executada em 
nível de instrumento. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos 
de principal e de juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado, 
independentemente do modelo de negócio adotado. O modelo de negócios da Companhia para 
administrar ativos financeiros se refere a como ela gerencia seus ativos financeiros para gerar fluxos de 
caixa. O modelo de negócios determina se os fluxos de caixa resultarão da cobrança de fluxos de caixa 
contratuais, da venda dos ativos financeiros ou de ambos. Ativos financeiros classificados e mensurados 
ao custo amortizado são mantidos em plano de negócio com o objetivo de manter ativos financeiros de 
modo a obter fluxos de caixa contratuais enquanto ativos financeiros classificados e mensurados ao 
valor justo em contrapartida a outros resultados abrangentes são mantidos em modelo de negócio com 
o objetivo de obter fluxos de caixa contratuais e também com o objetivo de venda. As compras ou vendas 
de ativos financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de um prazo estabelecido por regulamento 
ou convenção no mercado (negociações regulares) são reconhecidas na data da negociação, ou seja, a 
data em que a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Mensuração subsequente: Para 
fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em quatro categorias: a) Ativos 
financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida): Os ativos financeiros ao custo amortizado são 
subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor 
recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou 
apresenta redução ao valor recuperável. Os ativos financeiros da Companhia ao custo amortizado 
incluem as contas a receber de clientes e com partes relacionadas. b) Ativos financeiros ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes com reclassificação de ganhos e perdas acumulados 
(instrumentos de dívida): Para os instrumentos de dívida ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes, a receita de juros, a reavaliação cambial e as perdas ou reversões de redução ao valor 
recuperável são reconhecidas na demonstração do resultado e calculadas da mesma maneira que os 
ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado. As alterações restantes no valor justo são 
reconhecidas em outros resultados abrangentes. No momento do desreconhecimento, a mudança 
acumulada do valor justo reconhecida em outros resultados abrangentes é reclassificada para resultado. 
A Companhia não possui instrumentos de dívida ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
compreendem. c) Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, 
sem reclassificação de ganhos e perdas acumulados no momento de seu desreconhecimento 
(instrumentos patrimoniais): No reconhecimento inicial, a Companhia pode optar, em caráter irrevogável, 
pela classificação de seus instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes quando atenderem à definição de patrimônio líquido nos termos do CPC 39 - 
Instrumentos Financeiros: Apresentação e não forem mantidos para negociação. A classificação é 
determinada considerando-se cada instrumento especificamente. Ganhos e perdas sobre esses ativos 
financeiros nunca são reclassificados para resultado. Instrumentos patrimoniais designados ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes não estão sujeitos ao teste de redução ao valor 
recuperável. A Companhia não possui investimentos patrimoniais registrados nesta categoria. d) Ativos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado: Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado 
são apresentados no balanço patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo 
reconhecidas na demonstração do resultado. Essa categoria contempla instrumentos derivativos e 
investimentos patrimoniais listados, os quais a Companhia não tenha classificado de forma irrevogável 
pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Um derivativo embutido em um contrato 
híbrido com um passivo financeiro é separado do passivo e contabilizado como um derivativo separado 
se: (a) as características e os riscos econômicos não estiverem estritamente relacionados às 
características e riscos econômicos do contrato principal; (b) o instrumento separado, com os mesmos 
termos que o derivativo embutido, atenda à definição de derivativo; e (c) o contrato híbrido não for 
mensurado ao valor justo, com alterações reconhecidas no resultado. Derivativos embutidos são 
mensurados ao valor justo, com mudanças no valor justo reconhecidas no resultado. Uma reavaliação 
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somente ocorre se houver uma mudança nos termos do contrato que modifique significativamente os 
fluxos de caixa que de outra forma seriam necessários ou uma reclassificação de um ativo financeiro fora 
da categoria de valor justo por meio do resultado. Desreconhecimento: Um ativo financeiro (ou, quando 
aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é 
desreconhecido quando: a) Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram; ou b) A Companhia 
transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar 
integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso significativo a um terceiro nos termos de um 
contrato de repasse e (a) a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, 
ou (b) a Companhia nem transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, 
mas transferiu o controle do ativo. Quando a Companhia transfere seus direitos de receber fluxos de 
caixa de um ativo ou celebra um acordo de repasse, ele avalia se, e em que medida, reteve os riscos e 
benefícios da propriedade. Quando não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e 
benefícios do ativo, nem transferiu o controle do ativo, a Companhia continua a reconhecer o ativo 
transferido na medida de seu envolvimento continuado. Nesse caso, a Companhia também reconhece 
um passivo associado. O ativo transferido e o passivo associado são mensurados em uma base que 
reflita os direitos e as obrigações retidos pela Companhia. O envolvimento contínuo sob a forma de 
garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo menor valor entre: (i) o valor do ativo; e (ii) o valor 
máximo da contraprestação recebida que a entidade pode ser obrigada a restituir (valor da garantia). 
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros: A Companhia reconhece uma provisão para perdas 
de crédito esperadas para todos os instrumentos de dívida não detidos pelo valor justo por meio do 
resultado. As perdas de crédito esperadas baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa contratuais 
devidos de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa que a Companhia espera receber. Para 
contas a receber de clientes e ativos de contrato, a Companhia aplica uma abordagem simplificada no 
cálculo das perdas de crédito esperadas. Portanto, a Companhia não acompanha as alterações no risco 
de crédito, mas reconhece uma provisão para perdas com base em perdas de crédito esperadas em 
cada data-base. A Companhia estabeleceu uma matriz de provisões que se baseia em sua experiência 
histórica de perdas de crédito, ajustada para fatores prospectivos específicos para os devedores e para 
o ambiente econômico. A Companhia considera um ativo financeiro em situação de inadimplemento 
quando os pagamentos contratuais estão vencidos há 90 dias. No entanto, em certos casos, a 
Companhia também pode considerar que um ativo financeiro está em inadimplemento quando 
informações internas ou externas indicam ser improvável que a Companhia receba integralmente os 
valores contratuais em aberto. Um ativo financeiro é baixado quando não há expectativa razoável de 
recuperação dos fluxos de caixa contratuais. Reconhecimento inicial e mensuração: Os passivos 
financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado, passivos financeiros ao custo amortizado ou como derivativos designados como 
instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado. Todos os passivos financeiros são 
mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro que não seja 
ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à 
emissão do passivo financeiro. Os passivos financeiros da Companhia incluem fornecedores e outras 
contas a pagar e empréstimos e financiamentos, não existindo nas presentes demonstrações financeiras 
saldos bancários a descoberto e instrumentos financeiros derivativos. Mensuração subsequente: Para 
fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são classificados em duas categorias: a) 
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado: Passivos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado incluem passivos financeiros para negociação e passivos financeiros designados no 
reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros são classificados como 
mantidos para negociação se forem incorridos para fins de recompra no curto prazo. Ganhos ou perdas 
em passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do  resultado. Os passivos financeiros 
designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado são designados na data inicial 
de reconhecimento e somente se os critérios do CPC 48 forem atendidos. A Companhia não designou 
nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio do resultado. b) Passivos financeiros ao custo 
amortizado (empréstimos e financiamentos): Após o reconhecimento inicial, empréstimos e 
financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo 
amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no 
resultado quando os passivos são baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros 
efetiva. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição 
e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo 
método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa financeira na demonstração do resultado. Essa 
categoria geralmente se aplica a empréstimos e financiamentos concedidos e contraídos, sujeitos a 
juros. Para mais informações, vide Nota 14. Desreconhecimento: Um passivo financeiro é baixado 
quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for 
liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do 
mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são 
substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo 
original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é 
reconhecida na demonstração do resultado. Compensação de instrumentos financeiros: Os ativos 
financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço 
patrimonial individual e consolidado se houver um direito legal atualmente aplicável de compensação 
dos valores reconhecidos e se houver a intenção de liquidar em bases líquidas, realizar os ativos e 
liquidar os passivos simultaneamente. 2.11. Impairment de ativos financeiros: Ativos mensurados ao 
custo amortizado: A Companhia avalia, na data de cada balanço, 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 as perdas de impairment são incorridas 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 estimados 
do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. Os 
critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment 
incluem: (i) Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor; (ii) Uma quebra de contrato, como 
inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal; (iii) A Companhia, por razões econômicas 
ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do tomador de empréstimo, garante ao tomador uma 
concessão que o credor normalmente não consideraria; (iv) Torna-se provável que o tomador declare 
falência ou outra reorganização financeira; (v) O desaparecimento de um mercado ativo para aquele 
ativo financeiro devido às dificuldades financeiras. O montante da perda por impairment é mensurado 
como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros 
estimados descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo 
é reduzido e o valor da perda é reconhecido na demonstração de resultado. Se, num período 
subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada 
objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na 
classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida anteriormente será 
reconhecida na demonstração do resultado. 2.12. Contas a receber de clientes: Um recebível 
representa o direito da Companhia a um valor de contraprestação incondicional (ou seja, faz-se 
necessário somente o transcorrer do tempo para que o pagamento da contraprestação seja devido). São 
registradas e mantidas nos balanços pelos valores nominais das vendas e deduzidas da provisão para 
créditos de liquidação duvidosa, que é constituída com base na análise de risco da totalidade da carteira 
de clientes e respectiva probabilidade de recebimento. A Companhia estima as perdas esperadas para 
créditos de liquidação duvidosa com base no modelo permitido pelo CPC 48/IFRS9, com base no 
histórico de pagamento de cada cliente é verificada uma pontuação ponderada de crédito do mesmo 
(Nota de crédito) em conjunto com a idade (aging) dos seus títulos a receber e a expectativa de perdas 
futuras. A Companhia avalia periodicamente sua carteira de recebíveis, constituindo provisão para 
liquidação de créditos duvidosos conforme regra de crédito e idade dos títulos e todos os títulos cujo 
processo de recebimento esteja sob âmbito judicial. 2.13. Depósitos judiciais: Os depósitos judiciais 
são atualizados monetariamente e apresentados como dedução do valor de um correspondente passivo 
constituído, quando aplicável. 2.14. Ativos Intangíveis: Sistemas de computação (software): As licenças 
de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquiri-las, acrescidos dos custos 
incorridos para deixar os softwares prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados 
durante a vida útil estimada dos softwares. Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento que são diretamente 
atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos de software identificáveis e exclusivos, controlados pela 
Companhia, são reconhecidos como ativos intangíveis. Os custos diretamente atribuíveis, que são 
capitalizados como parte do produto de software, incluem os custos com empregados alocados no 
desenvolvimento de softwares e uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. Outros 
gastos de desenvolvimento que não atendam a esses critérios de capitalização são reconhecidos como 
despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos como despesa 
não são reconhecidos como ativo em período subsequente. Os gastos com o desenvolvimento de 
softwares reconhecidos como ativos são amortizados usando-se o método linear ao longo de suas vidas 
úteis, apresentadas na nota 10. 2.15. Imobilizado: É mensurado pelo custo histórico de aquisição, 
menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição 
dos itens. A depreciação é calculada pelo método linear considerando os seus custos e seus valores 
residuais durante a vida útil econômica estimada desses ativos, de acordo com as taxas divulgadas na 
nota 11. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final 
de cada exercício. Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos resultados 
com o valor contábil e são incluídos reconhecidos em “Outras receitas, líquidas”, na demonstração do 
resultado. Reparos e manutenção são apropriados ao resultado durante o período em que são incorridos. 
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados a ajustados, se apropriado, ao final de cada 
exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor 
contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. 2.16. Impairment de ativos não 
financeiros: Os ativos que têm uma vida útil indefinida, não estão sujeitos à amortização e são testados 
anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável (impairment). Os 
ativos que estão sujeitos à depreciação e amortização são revisados para a verificação de impairment 
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor 
recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e 
o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais 
baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de 
Caixa (UGC)). Os ativos não financeiros que tenham sido ajustados por impairment são revisados 
subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data do balanço. 2.17. 
Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que 
foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o 
pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas 
como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são 
normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 2.18. Provisões: As provisões são 
reconhecidas quando (i) a Companhia têm uma obrigação presente ou não formalizada, como resultado 
de eventos já incorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. As provisões são mensuradas pelo valor 
presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos 
efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos 
riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é 
reconhecido como despesa financeira. 2.19. Imposto de renda e contribuição social correntes e 
diferidos: O resultado de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os tributos 
corrente e diferido, sendo reconhecidas na demonstração do resultado. O encargo de imposto de renda 
e contribuição social corrente e diferido é calculado com base nas leis tributárias promulgadas na data 
do balanço. O imposto de renda e contribuição social corrente são apresentados líquidos, no passivo 
quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem 
o total devido na data do relatório. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados 
sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda, a base negativa de contribuição social e as 
correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e 
os valores contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas desses tributos, definidas atualmente 
para determinação desses créditos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a 
contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o 
lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias e/
ou prejuízos fiscais e contra o qual as diferenças temporárias e/ou prejuízos fiscais possam ser usados. 
2.20. Benefícios a funcionários: Participação nos lucros: A Companhia oferece aos seus funcionários 
participação nos resultados, por meio de um programa de participação nos resultados, vinculado ao 
atingimento de metas pré-estabelecidas anualmente definida pela Administração. O reconhecimento do 
passivo e despesa desta participação é efetuado mensalmente a título de provisão e revisado quando 
do encerramento do exercício, momento em que o valor pode ser mensurado de maneira confiável.  
2.21. Classificação entre circulante e não circulante: A Companhia apresenta ativos e passivos no 
balanço patrimonial com base na classificação circulante e não circulante. Um ativo é classificado no 
circulante quando: • Espera-se realizá-lo ou se pretende vendê-lo ou consumi-lo no ciclo operacional 
normal; • For mantido principalmente para negociação; • Espera-se realizá-lo dentro de 12 meses após 
o período de divulgação; ou • Caixa ou equivalentes de caixa, a menos que haja restrições quando à sua 
troca, ou seja, utilizado para liquidar um passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de 
divulgação. Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é classificado no 
circulante quando: • Espera-se liquidá-lo no ciclo operacional normal; • For mantido principalmente para 
negociação; • Espera-se realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; ou • Não há direito 
incondicional para diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. 
Todos os demais passivos no não circulante. Os ativos e passivos fiscais diferidos são classificados no 
ativo e passivo não circulante, quando aplicável. 2.22. Demonstrações dos resultados: Reconhecimento 
da receita: i) Receita de vendas de serviços: A receita compreende o valor justo da contraprestação 
recebida ou a receber pela comercialização de serviços no curso normal das atividades da Companhia. 
A receita é apresentada líquida dos impostos, dos abatimentos e dos descontos. A Companhia 
reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado com segurança, é provável que os benefícios 
econômicos futuros fluirão para a Companhia, como também, somente após o atendimento de sua 
principal obrigação de desempenho, que é a entrega efetiva da mercadoria transportada no destinatário 
final. A Companhia efetua provisão para redução de receitas para mercadorias em transito e ainda não 
entregues. ii)  Receita financeira: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, pelo 
regime de competência, usando o método da taxa efetiva de juros. Custos: Os custos dos serviços 
prestados são reconhecidos quando da efetiva prestação dos serviços. i) Subvenções e assistências 
governamentais: As subvenções e assistências governamentais são reconhecidas a valor justo quando 
há razoável segurança de que as condições estabelecidas foram cumpridas e o benefício será recebido. 
São registradas como receita ou redução de despesa no resultado do exercício de fruição do benefício 
e, posteriormente, são reclassificadas de lucros acumulados para reserva de incentivos fiscais no 
patrimônio líquido. Benefícios fiscais de ICMS: A Companhia possui incentivos fiscais concedidos pelos 
governos estaduais, por meio do convênio ICMS 106/1996, que concede aos estabelecimentos 
prestadores de serviço de transporte um crédito presumido de 20% proporcional ao valor do ICMS 
devido na prestação dos serviços de transporte, que é adotado, opcionalmente, pela Companhia, em 
substituição ao sistema de tributação previsto na legislação estadual. 2.23. Direito de uso e 
arrendamento mercantil: A Companhia avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou 
contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo 
identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. A Companhia aplica uma única 
abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrendamentos, exceto para arrendamentos 
de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor. A Companhia reconhece os passivos de 
arrendamento para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos de direito de uso que representam o 
direito de uso dos ativos subjacentes. Ativos de direito de uso: A Companhia reconhece os ativos de 
direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja, na data em que o ativo subjacente está 
disponível para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer 
depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova 
remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos 

passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de 
arrendamentos realizados até a data de início, menos os eventuais ince ntivos de arrendamento 
recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo 
do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. Os ativos de direito de uso também estão sujeitos a 
redução ao valor recuperável. Vide políticas contábeis para a redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros na nota 2.16. Passivos de arrendamento: Na data de início do arrendamento, a Companhia 
reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos do 
arrendamento a serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento 
incluem pagamentos fixos menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pagamentos 
variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob 
garantias de valor residual. Os pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem de um índice 
ou taxa são reconhecidos como despesas no período em que ocorre o evento ou condição que gera 
esses pagamentos. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa a 
sua taxa de empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juro implícita no arrendamento 
não é facilmente determinável. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento é aumentado 
para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. Além 
disso, o valor contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma modificação, uma 
mudança no prazo do arrendamento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, 
mudanças em pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para 
determinar tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma opção de compra 
do ativo subjacente. Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor: O Grupo aplica a isenção 
de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus arrendamentos de curto prazo (ou seja, 
arrendamentos cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início e 
que não contenham opção de compra). Também aplica a concessão de isenção de reconhecimento de 
ativos de baixo valor a arrendamentos de equipamentos considerados de baixo valor. Os pagamentos de 
arrendamento de curto prazo e de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como 
despesa pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento. 2.24. Normas novas, que ainda não 
estão em vigor: As seguintes novas normas, alterações e interpretações de normas foram emitidas pelo 
IASB mas não estão em vigor para o exercício de 2020 e sua aplicação deve ser efetuada a partir de 1º 
de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas retroativamente. A adoção antecipada dessas normas, 
embora encorajada pelo IASB, não é permitida no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC). IFRS 17 - Contratos de seguro: Em maio de 2017, o IASB emitiu a IFRS 17 - Contratos de Seguro 
(CPC 50 - Contratos de Seguro que substituiu o CPC 11 - Contratos de Seguro), uma nova norma 
contábil abrangente para contratos de seguro que inclui reconhecimento e mensuração, apresentação e 
divulgação. Ao entrar em vigor, a IFRS 17 (CPC 50) substituiu a IFRS 4 - Contratos de Seguro (CPC 11) 
emitida em 2005. A IFRS 17 aplica-se a todos os tipos de contrato de seguro (como de vida, ramos 
elementares, seguro direto e resseguro), independentemente do tipo de entidade que os emitem, bem 
como determinadas garantias e instrumentos financeiros com características de participação 
discricionária. Aplicam-se algumas exceções de escopo. O objetivo geral da IFRS 17 é fornecer um 
modelo contábil para contratos de seguro que seja mais útil e consistente para as seguradoras. Em 
contraste com os requisitos da IFRS 4, os quais são amplamente baseados em políticas contábeis locais 
vigentes em períodos anteriores, a IFRS 17 fornece um modelo abrangente para contratos de seguro, 
contemplando todos os aspectos contábeis relevantes. O foco da IFRS 17 é o modelo geral, 
complementado por: • Uma adaptação específica para contratos com características de participação 
direta (abordagem de taxa variável). • Uma abordagem simplificada (abordagem de alocação de prêmio) 
principalmente para contratos de curta duração. A IFRS 17 e CPC 50 vigoram para períodos iniciados a 
partir de 1º de janeiro de 2023, sendo necessária a apresentação de valores comparativos. A adoção 
antecipada é permitida se a entidade adotar também a IFRS 9 e a IFRS 15 na mesma data ou antes da 
adoção inicial da IFRS 17. Essa norma não se aplica a Companhia. Alterações ao IAS 1: Classificação 
de passivos como circulante ou não circulante: Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos 
parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para classificar o 
passivo como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: • O que significa um direito de 
postergar a liquidação; • Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório; • Que essa 
classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação; • 
Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de capital 
próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação. As alterações são válidas para 
períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. 
Atualmente, a Companhia avalia o impacto que as alterações terão na prática atual e se os contratos de 
empréstimo existentes podem exigir renegociação. Alterações ao IAS 8: Definição de estimativas 
contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 8 (norma correlata ao CPC 23), no 
qual introduz a definição de ‘estimativa contábeis’. As alterações esclarecem a distinção entre mudanças 
nas estimativas contábeis e mudanças nas políticas contábeis e correção de erros. Além disso, eles 
esclarecem como as entidades usam as técnicas de medição e inputs para desenvolver as estimativas 
contábeis. As alterações serão vigentes para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 e 
aplicarão para mudanças nas políticas e estimativas contábeis que ocorrerem em, ou após, o início 
desse período. Adoção antecipada é permitida se divulgada. Não se espera que as alterações tenham 
um impacto significativo nas demonstrações financeiros da Companhia. Alterações ao IAS 1 e IFRS 
Practice Statement 2: Divulgação de políticas contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações 
ao IAS 1 (norma correlata ao CPC 26 (R1)) e IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements, 
no qual fornece guias e exemplos para ajudar entidades a aplicar o julgamento da materialidade para a 
divulgação de políticas contábeis. As alterações são para ajudar as entidades a divulgarem políticas 
contábeis que são mais úteis ao substituir o requerimento para divulgação de políticas contábeis 
significativas para políticas contábeis materiais e adicionando guias para como as entidades devem 
aplicar o conceito de materialidade para tomar decisões sobre a divulgação das políticas contábeis. As 
alterações ao IAS 1 são aplicáveis para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 com 
adoção antecipada permitida. Já que as alterações ao Practice Statement 2 fornece guias não 
obrigatórios na aplicação da definição de material para a informação das políticas contábeis, uma data 
para adoção desta alteração não é necessária. A Companhia está atualmente avaliando os impactos 
dessas alterações nas políticas contábeis divulgadas. Não há outras normas IFRS ou interpretações 
IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre a Companhia. 3. 
Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis são 
continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo 
expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.  
3.1. Estimativas e premissas contábeis significativas: A preparação das demonstrações financeiras 
da Companhia requer que a Administração faça julgamentos, estimativas e adote premissas que afetam 
os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, e as respectivas divulgações, bem 
como as divulgações de passivos contingentes. No processo de aplicação das políticas contábeis, a 
Administração fez os seguintes julgamentos que têm efeito mais significativo sobre os valores 
reconhecidos nas demonstrações financeiras: a) Perda (impairment) do imobilizado e intangíveis: 
Anualmente, a Companhia testa eventuais perdas (impairment) no imobilizado e intangível, de acordo 
com a política contábil. Os valores recuperáveis de Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) são 
determinados com base no valor justo dos fluxos de caixa descontados à taxa de juros em vigor dos 
ativos financeiros. b) Provisão para contingências: A Companhia é parte em ações judiciais e processos 
administrativos de natureza trabalhista, cível e tributária decorrente do curso normal de seus negócios. 
Quando a Administração da Companhia, com base na experiência e na opinião de seus assessores 
jurídicos, acredita que a estimativa de perda nessas ações é provável, é efetuada uma provisão para 
contingências em montante considerado suficiente para cobrir as eventuais perdas com processos 
judiciais. c) Imposto de renda, contribuição social e outros impostos: A Companhia reconhece provisões 
por conta de situações em que é provável que valores adicionais de impostos forem devidos. Quando o 
resultado dessas questões é diferente dos valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças 
afetam os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o valor definitivo é determinado. 
Imposto de renda, contribuição social e outros impostos: d) A Companhia mantém o registro permanente 
de imposto de renda e contribuição social diferidos sobre as seguintes bases: (i) prejuízos fiscais e bases 
negativas da contribuição social; (ii) receitas e despesas contábeis temporariamente não tributáveis e 
indedutíveis, respectivamente; (iii) receitas e despesas fiscais que serão refletidas contabilmente em 
períodos posteriores; e (iv) valores de ativos e dos passivos decorrentes de combinações de negócios 
que serão tratados como despesa ou receita no futuro e que não impactarão o cálculo do imposto de 
renda e da contribuição social. O reconhecimento e o valor dos tributos diferidos ativos dependem da 
geração futura de lucros tributáveis, o que requer o uso de estimativas relacionadas ao desempenho 
futuro da Companhia. Essas estimativas estão contidas no Plano de Negócios, que é aprovado 
anualmente pela Administração da Companhia. Anualmente, a Companhia revisa a projeção de lucros 
tributáveis. Se essas projeções indicarem que os resultados tributáveis não serão suficientes para 
absorver os tributos diferidos, são feitas as baixas correspondentes à parcela do ativo que não será 
recuperada. Os prejuízos fiscais e bases negativas da contribuição social não expiram no âmbito 
tributário brasileiro. e) Provisão para créditos de liquidação duvidosa: A provisão para créditos de 
liquidação duvidosa é constituída em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização de 
contas a receber. Para determinar a suficiência da provisão sobre contas a receber de clientes são 
avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de 
realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos sem garantia real 
e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada provisão no balanço em 
montante suficiente para cobertura da perda provável. 4. Gestão de risco financeiro: 4.1. Fatores de 
risco financeiro: As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado 
(incluindo risco de moeda e de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão 
de risco da Companhia concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar 
potenciais efeitos adversos no seu desempenho financeiro. A gestão de risco foi estabelecida pela 
Administração. A área financeira identifica, avalia e protege a Companhia contra eventuais riscos 
financeiros, estabelecendo princípios para a gestão de risco, bem como para áreas específicas, como 
risco cambial, risco de taxa de juros, risco de crédito, uso de instrumentos financeiros e investimento de 
excedentes de caixa. a) Risco de mercado: i) Risco de taxa de juros: A Companhia possui empréstimos 
e financiamentos contratados em moeda nacional subordinados a taxas de juros vinculadas a 
indexadores (principalmente DI). O risco relacionado a esses empréstimos e financiamentos resulta da 
possibilidade de existirem flutuações nessas taxas. A Companhia não tem pactuado contratos de 
derivativos para fazer hedge contra esse tipo de risco para saldos de empréstimos e financiamentos em 
31 de dezembro de 2021. Contudo, há um monitoramento contínuo dessas taxas de mercado com o 
propósito de avaliar a eventual contratação de derivativos para se proteger contra o risco de volatilidade 
dessas taxas. Os valores de mercado das operações acima mencionadas não diferem substancialmente 
daqueles registrados nas demonstrações financeiras na data do balanço. ii) Análise de sensibilidade: A 
Companhia está exposta à variação no Certificado de Depósito Interbancário (CDI), indexador de 
empréstimo em moeda nacional e dos rendimentos de aplicações financeiras (CDB). Com a finalidade 
de verificar a sensibilidade desse indexador foram definidos três cenários diferentes: Para o cenário 
provável, segundo avaliação preparada pela Administração, foi considerado uma oscilação de 5%. 
Adicionalmente, são demonstrados outros dois cenários (A e B). A Companhia assumiu uma oscilação 
de 25% (cenário A) e de 50% (cenário B) nas projeções. A análise de sensibilidade para cada tipo de 
risco considerado relevante pela Administração  está apresentada a seguir:

Ganhos/Perdas

Transação indexada ao CDI Risco
Saldos em  
31/12/2021 Provável Cenário A Cenário B

Empréstimos e financiamentos Aumento do CDI (36.868) (1.843) (9.217) (18.434)
Contratos de arrendamento mercantil Aumento do CDI (80.130) (4.007) (20.033) (40.065)
Contas a pagar com
 partes relacionadas Aumento do CDI (5.753) (288) (1.438) (2.877)
Títulos e valores mobiliários Aumento do CDI 12.439 622 3.110 6.220
Aplicações financeiras restritas Aumento do CDI – – – –

Efeito líquido (5.516) (27.578) (55.156)
b) Risco de crédito: O risco de crédito é administrado pela área financeira. O risco de crédito decorre de 
caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários e contas a receber de clientes. As taxas pac-
tuadas para os títulos e valores mobiliários (“CDBs”) refletem as condições usuais de mercado, que são 
remuneradas a uma taxa média que variam entre 100% e 105% do CDI. A política de vendas da Com-
panhia está diretamente associada ao nível de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso 
de seus negócios, e que pode variar de acordo com a estratégia comercial e do cenário econômico que 
a Companhia está inserida. A diversificação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clien-
tes, assim como o acompanhamento dos prazos de financiamentos de vendas e limites individuais de 
posição, são procedimentos adotados a fim de minimizar inadimplências ou perdas na realização do 
“Contas a Receber”. c) Risco de liquidez: O risco de liquidez surge da possibilidade da Companhia não 
honrar com as suas obrigações contratadas nas datas previstas e necessidades de caixa devido às 
restrições de liquidez do mercado. A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de 
liquidez para assegurar que tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais, afim de 
assegurar a manutenção dos atuais negócios da Companhia. 4.2. Gestão de capital: Os objetivos da 
Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar sua capacidade de continuidade e ofere-
cer retorno adequado aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma 
estrutura de capital ideal para reduzir este custo. Não houve alterações quanto aos objetivos, políticas 
ou processos durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019. 4.3. Mensuração 
do valor justo: A Companhia mensura instrumentos financeiros e ativos não financeiros ao valor justo 
em cada data de reporte. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela 
transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de 
mensuração. A mensuração do valor justo é baseada na presunção de que a transação para vender o 
ativo ou transferir o passivo ocorrerá: (i) No mercado principal para o ativo ou passivo; e (ii) Na ausência 
de um mercado principal, no mercado mais vantajoso para o ativo ou o passivo. O mercado principal ou 
mais vantajoso deve ser acessível pela Companhia. O valor justo de um ativo ou passivo é mensurado 
com base nas premissas que os participantes do mercado utilizariam ao definir o preço de um ativo ou 
passivo, presumindo que os participantes do mercado atuam em seu melhor interesse econômico. A 
mensuração do valor justo de um ativo não financeiro leva em consideração a capacidade do participan-
te do mercado de gerar benefícios econômicos utilizando o ativo em seu melhor uso possível ou venden-
do-o a outro participante do mercado que utilizaria o ativo em seu melhor uso. A Companhia utiliza téc-
nicas de avaliação que são apropriadas nas circunstâncias e para as quais haja dados suficientes 
disponíveis para mensurar o valor justo, maximizando o uso de dados observáveis relevantes e minimi-
zando o uso de dados não observáveis. Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja 
mensurado ou divulgado nas demonstrações financeiras são categorizados dentro da hierarquia de valor 
justo descrita a seguir, com base na informação de nível mais baixo que seja significativa à mensuração 
do valor justo como um todo: (i) Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos 
ou passivos idênticos a que a entidade possa ter acesso na data de mensuração; (ii) Nível 2 - técnicas 
de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa para mensuração do valor 
justo seja direta ou indiretamente observável; e (iii) Nível 3 - técnicas de avaliação para as quais a infor-
mação de nível mais baixo e significativa para mensuração do valor justo não esteja disponível. Para 
ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras ao valor justo de forma recorrente, a 
Companhia determina se ocorreram transferências entre níveis da hierarquia, reavaliando a categoriza-
ção (com base na informação de nível mais baixo e significativa para mensuração do valor justo como 
um todo no fim de cada período de divulgação. Para fins de divulgações do valor justo, a Companhia 
determinou classes de ativos e passivos com base na natureza, características e riscos do ativo ou 
passivo e o nível da hierarquia do valor justo, conforme acima explicado. As correspondentes divulga-
ções ao valor justo de instrumentos financeiros e ativos não financeiros mensurados ao valor justo ou no 
momento da divulgação dos valores justos são resumidas nas respectivas notas. Os principais instru-
mentos financeiros e seus valores registrados nas demonstrações financeiras por categoria, bem como 
os respectivos valores justos, são os seguintes.

Saldos em 31 de dezembro de 2021
Hierarquia Custo Valor Valor

do valor justo amortizado contábil justo
Ativos:
 Caixa e equivalentes de caixa Nível 2 34.604 34.604 34.604
 Títulos e valores mobiliários Nível 2 – – –
 Contas a receber Nível 2 183.833 183.833 183.833
Total do ativo 218.437 218.437 218.437
Passivo:
 Fornecedores e outras contas a pagar Nível 2 (130.413) (130.413) (130.413)
 Empréstimos e financiamentos Nível 2 (36.868) (36.868) (36.868)
 Arrendamentos mercantis Nível 2 (77.958) (77.958) (77.958)
 Parcelamentos de impostos Nível 2 (88.781) (88.781) (88.781)
 Contas a pagar com partes relacionadas Nível 2 (5.753) (5.753) (5.753)
Total do passivo (339.773) (339.773) (339.773)

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Hierarquia Custo Valor Valor

do valor justo amortizado contábil justo
Ativos:
 Caixa e equivalentes de caixa Nível 2 62.825 62.825 62.825
 Títulos e valores mobiliários Nível 2 14.063 14.063 14.063
 Contas a receber Nível 2 141.164 141.164 141.164
Total do ativo 218.052 218.052 218.052
Passivo:
 Fornecedores e outras contas a pagar Nível 2 (140.332) (140.332) (140.332)
 Empréstimos e financiamentos Nível 2 (9.989) (9.989) (9.989)
 Arrendamentos mercantis Nível 2 (69.281) (69.281) (69.281)
 Parcelamentos de impostos Nível 2 (104.542) (104.542) (104.542)
 Contas a pagar com partes relacionadas Nível 2 (33.258) (33.258) (33.258)
Total do passivo (357.312) (357.312) (357.312)

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Hierarquia Custo Valor Valor

do valor justo amortizado contábil justo
Ativos:
 Caixa e equivalentes de caixa Nível 2 49.201 49.201 49.201
 Títulos e valores mobiliários Nível 2 – – –
 Contas a receber Nível 2 92.553 92.553 92.553
Total do ativo 141.754 141.754 141.754
Passivo:
 Fornecedores e outras contas a pagar Nível 2 (135.691) (135.691) (135.691)
 Empréstimos e financiamentos Nível 2 – – –
 Arrendamentos mercantis Nível 2 – – –
 Parcelamentos de impostos Nível 2 (92.901) (92.901) (92.901)
 Contas a pagar com partes relacionadas Nível 2 (86.449) (86.449) (86.449)
Total do passivo (315.041) (315.041) (315.041)
Não houve transferência entre classificação de nível dos instrumentos financeiros em 2021, 2020 e 
2019. 
5. Caixa e equivalentes de caixa: 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
Bancos conta movimento 24.065 28.948 9.872
Certificados de depósitos bancários (i) 10.539 33.877 39.329
Total 34.604 62.825 49.201
(i) Remunerados por taxas médias que variam entre 100% a 104% (98% a 104% em 2020 e 75% a 100% 
em 2019) do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), com prazos de vencimento variáveis, porém 
resgatáveis a qualquer momento sem perda significativa de valor. 
6. Títulos e valores mobiliários: 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
Curto prazo
 Fundos de investimentos – 14.063 –
Longo prazo
 Certificados de depósitos bancários (i) 11.502 5.490 937
 Total 11.502 19.553 937
(i) Remunerados por taxas médias que variam entre 100% a 105% do Certificado de Depósito Interban-
cário (CDI), mensurados ao valor justo por meio do resultado, com prazos de vencimento variáveis, po-
rém não disponíveis para resgate imediato. 7. Contas a receber de clientes: 7.1. Contas a receber:

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
Serviços de distribuição 173.574 139.178 96.664
Serviços de distribuição - CTRC’s a faturar (i) 21.784 17.638 15.057
Outras contas a receber – – –

195.358 156.816 111.721
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (11.703) (15.652) (19.168)
Total 183.833 141.164 92.553
(i) Serviços de distribuição - CTE’s a Faturar - são serviços já prestados e reconhecidos ao resultado 
pelo regime de competência, que ainda não tiveram seus processos de cobrança iniciados. 
7.2. Contas a receber de clientes por idade de vencimento:

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
A vencer: 131.803 89.048 61.295
Vencidas: 63.733 67.768 50.426
Até 30 dias 32.737 39.339 14.778
De 31 a 60 dias 3.668 2.293 3.707
De 61 a 90 dias 1.264 2.188 1.859
De 91 a 180 dias 3.061 2.664 4.352
De 181 a 360 dias 5.351 1.776 5.377
Há mais de 360 dias 17.652 19.508 20.353

195.536 156.816 111.721
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (11.703) (15.652) (19.168)

183.833 141.164 92.553

7.3. Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa:
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (19.168)
Adições, líquidas das reversões 12.983
Perdas efetivas (9.467)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (15.652)
Adições, líquidas das reversões 6.661
Perdas efetivas (2.712)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 (11.703)
8. Impostos a compensar: 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
Imposto de renda e contribuição social sobre aplicações financeiras 145 167 188
Imposto de renda e contribuição social antecipados 5.695 3.539 192
Outros 286 266 222
Total 6.126 3.972 602
Parcela do circulante 6.042 3.890 499
Parcela do não circulante 84 82 103
9. Adiantamentos a fornecedores e outros:

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
Adiantamentos a empregados 3.215 877 804
Adiantamentos a fornecedores (i) 11.110 10.631 29.569
Pagamentos antecipados 3.841 2.110 1.815
Outros 530 348 –
Total 18.696 13.966 32.188
(i) Em decorrência ao plano de recuperação judicial, alguns fornecedores chaves das operações passa-
ram a prestar os serviços a Companhia somente mediante antecipação de pagamentos, os quais são 
baixados quando da efetiva prestação dos serviços. 
10. Intangível: a) Movimentação do intangível:

Taxas 2021
anuais 

 de amorti-
Saldo  

líquido em Amorti- Transfe-
Saldo  

líquido em
zação 31/12/2020 Adição Baixa zação rência 31/12/2021

Sistemas de computação 20% 3.395 152 – (1.402) – 2.145
Software em desenvolvimento – – 23.351 – – (40) 23.311

3.395 23.503 – (1.402) (40) 25.456
Taxas 2020

anuais 
 de amorti-

Saldo  
líquido em Amorti- Trans-

Saldo  
líquido em

zação 31/12/2019 Adição Baixa zação ferência 31/12/2020
Sistemas de computação 20% 2.518 117 (611) (1.014) 2.385 3.395
Software em desenvolvimento – 2.385 – – – (2.385) –

4.903 117 (611) (1.014) – 3.395
Taxas 2019

anuais 
 de amorti-

Saldo  
líquido em Amorti- Transfe-

Saldo  
líquido em

zação 31/12/2018 Adição Baixa zação rência 31/12/2019
Sistemas de computação 20% 2.794 52 (895) (932) 1.499 2.518
Software em desenvolvimento – 3.412 472 – – (1.499) 2.385

6.206 524 (895) (932) – 4.903
b) Revisão da vida útil estimada: A Administração da Companhia avaliou que a vida útil estimada dos 
bens do ativo intangível não apresenta variações significativas no decorrer do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021 e concluiu não ser necessário ajustes nas taxas de amortização atualmente utiliza-
das. 11. Imobilizado: a) Movimentação do imobilizado:

Taxas 2021
anuais Saldo Saldo

de depre- 
ciação

líquido em 
 31/12/2020 Adições

Baixas 
líquidas

Depre- 
ciações

Transfe- 
rência

líquido em 
31/12/2021

Instalações 10% 1.811 308 – (294) – 1.825
Máquinas e equipamentos
  industriais 10% 10.013 1.931 8 (2.635) 9.317
Móveis e utensílios 10% 1.278 1.257 – (307) 32 2.260
Veículos 33% 118 – (9) (83) – 26
Equipamentos de computação 33% 4.943 5.252 – (2.376) 77 7.896
Outras imobilizações 16 a 27% 2.482 298 – (558) – 2.222
Arrendamento mercantil – 64.941 21.815 – (14.954) – 71.802
Imobilizações em andamento – – 37.662 – – (69) 37.593

85.586 68.523 (1) (21.207) 40 132.941
2020

Taxas  
anuais Saldo Saldo

de depre- 
ciação

líquido em 
 31/12/2019 Adições

Baixas 
líquidas

Depre- 
ciações

Transfe- 
rência

líquido em 
 31/12/2020

Instalações 10% 1.634 512 – (370) 35 1.811
Máquinas e equipamentos
  industriais 10% 4.477 7.255 (226) (1.505) 12 10.013
Móveis e utensílios 10% 962 531 – (215) – 1.278
Veículos 33% 300 – – (182) – 118
Equipamentos de computação 33% 985 4.718 (68) (812) 120 4.943
Outras imobilizações 16 a 27% 94 51 – (118) 2.455 2.482
Arrendamento mercantil – – 78.922 – (13.981) – 64.941
Imobilizações em andamento – 309 2.313 – – (2.622) –

8.761 94.302 (294) (17.183) – 85.586
2019

Taxas  
anuais Saldo Saldo

de depre- 
ciação

líquido em 
 31/12/2018 Adições

Baixas 
líquidas

Depre- 
ciações

Transfe- 
rência

líquido em 
 31/12/2019

Instalações 10% 1.648 – (248) (289) 523 1.634
Máquinas e equipamentos
  industriais 10% 5.953 – (109) (1.367) – 4.477
Móveis e utensílios 10% 2.152 6 (940) (275) 19 962
Veículos 33% 662 95 (1) (456) – 300
Equipamentos de computação 33% 1.114 665 (205) (595) 6 985
Outras imobilizações 16 a 27% 182 – – (88) – 94
Arrendamento mercantil – – – – – – –
Imobilizações em andamento – 852 5 – – (548) 309

12.563 771 (1.503) (3.070) – 8.761
b) Revisão da vida útil estimada: A Administração da Companhia avaliou que a vida útil estimada dos 
bens do ativo imobilizado não apresenta variações significativas no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021 e concluiu não ser necessário ajustes nas taxas de depreciação atualmente utilizadas. 
12. Fornecedores e outras contas a pagar:

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
Fornecedores nacionais (i) 98.500 94.232 134.760
Partes relacionadas (ii) 29.670 44.000 –
Permuta 221 391 391
Alugueis a pagar 1.456 1.001 477
Outras contas a pagar 567 709 63

130.413 140.332 135.691
(i) Em 2019, considera o montante de R$44.544, referente a transferência para a Abril Comunicações, 
da dívida listada no Quadro Geral de Credores (QGC), conforme detalhado na nota 1.3. A obrigação foi 
integralmente liquidada durante o exercício de 2020. (ii) Em 2020, considera a transferência entre curto 
e longo prazo, no valor de R$44.000. 13. Obrigações trabalhistas: Os salários e benefícios concedidos 
a empregados e administradores da Companhia incluem salários e contribuições para a seguridade 
social e participação nos lucros. Esses benefícios são registrados no resultado do exercício à medida 
que são incorridos.

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
Salários a pagar 8.683 9.383 6.273
Provisão para 13º e férias 9.847 6.382 4.724
Encargos sociais 4.116 2.121 1.920

22.646 17.886 12.917
14. Empréstimos e financiamentos: Em novembro de 2020, a Companhia captou um empréstimo junto 
ao banco Daycoval, destinado ao incremento do seu capital de giro, no montante de R$10.000, com juros 
de CDI mais 0,55% a.m., com vencimento em novembro de 2024 sendo pagamentos mensais dos juros 
a partir de dezembro de 2020 e do principal mais juros, em junho de 2021. Este empréstimo é garantido 
pelo FGI PEAC. Há a exigência de manutenção ou aumento do quadro de funcionários da Companhia 
no período de 2 meses a contar da obtenção do empréstimo. Não há obrigatoriedade do atingimento de 
covenants financeiros. O saldo deste empréstimo em 31 de dezembro de 2020 é de R$9.989 (R$1.667 
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referente a parcela circulante e R$8.322 classificado no não circulante). Em março de 2021, a Companhia 
obteve junto ao Banco BTG Pactual, um empréstimo bancário no valor de R$35.000, com prazo de 
pagamento de 48 meses, com juros de CDI + 6,0% a.a., destinado à aquisição de maquinário para 
automatização do processo de separação e distribuição de encomendas (sorter), a ser utilizado em um 
novo centro de distribuição que está sendo instalado no município de Jundiaí-SP. Os saldos e as 
movimentações destes empréstimos seguem abaixo:

2021
Saldo  
inicial Captação Juros

Pagamento  
de principal

Pagamento  
de juros

Saldo  
final

Banco Daycoval 9.989 – 1.038 (1.667) (1.036) 8.325
Banco BTG Pactual – 35.000 2.648 (6.563) (2.542) 28.543
Total 9.989 35.000 3.686 (8.230) (3.578) 36.868

Parcela do circulante 10.993
Parcela do não circulante 25.874

36.867
2020 (reapresentado)

Saldo inicial Juros Pagamento de juros Saldo final
Banco Daycoval 10.000 57 (68) 9.989

Parcela do circulante 1.667
Parcela do não circulante 8.322

9.989
15. Direito de uso e arrendamento mercantil: A Companhia avalia, na data de início do contrato, se 
esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso 
de um ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação. É aplicada uma única 
abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrendamentos, exceto para arrendamen-
tos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor. São reconhecidos os passivos de arrenda-
mento para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito 
de uso dos ativos subjacentes. A seguir estão os valores contábeis dos ativos de direito de uso reconhe-
cidos e as movimentações durante o exercício:

2021
Vida útil Amortização

Descrição (anos) 31/12/2020 Ajustes (i) direito de uso 31/12/2021
Locação de imóveis 2 a 15 anos 64.941 21.815 (14.954) 71.802

64.941 21.815 (14.954) 71.802
(i) apresenta o valor líquido entre adições, baixas e ajustes provenientes da revisão das taxas de juros.

2020
Vida útil Amortização

Descrição (anos) 31/12/2019 Ajustes (i) direito de uso 31/12/2020
Locação de imóveis 2 a 15 anos – 78.922 (13.981) 64.941

– 78.922 (13.981) 64.941
(i) apresenta o valor líquido entre adições, baixas e ajustes provenientes da revisão das taxas de juros.
Abaixo são apresentados os valores contábeis dos passivos de arrendamento e as movimentações du-
rante o exercício:

2021
Apropriação Paga-

Descrição 31/12/2020 Ajustes (i) de juros mentos 31/12/2021
Passivo de arrendamento 69.281 24.652 6.086 (19.889) 80.130

69.281 24.652 6.086 (19.889) 80.130
Parcela do circulante 14.096
Parcela do não circulante 63.862
(i) apresenta o valor líquido entre adições, baixas e ajustes provenientes da revisão das taxas de juros.

2020
Adoção Apropriação Paga-

Descrição inicial Ajustes (i) de juros mentos 31/12/2020
Passivo de arrendamento – 80.888 2.821 (14.428) 69.281

– 80.888 2.821 (14.428) 69.281
Parcela do circulante 12.244
Parcela do não circulante 57.037
(i) apresenta o valor líquido entre adições, baixas e ajustes provenientes da revisão das taxas de juros.
O cronograma anual de pagamentos dos referidos contratos, é como segue:
Ano Pagamentos
2022 15.297
2023 15.774
2024 15.873
2025 10.743
2026 8.187
2027 a 2034 14.256

80.130
16. Impostos, contribuições e parcelamentos a pagar:

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
Parcelamentos 65.740 90.735 85.718
 ICMS (i) 36.272 47.941 42.970
 Imposto de renda e contribuição social 1 – 874
 PERT 3.516 4.305 –
 INSS 219 – –
 RJ - Federal (ii) – 33.970 37.596
 RJ - INSS (ii) 10 4.519 4.278
 PARCELAMENTO 10A - Federal 13.470 – –
 PARCELAMENTO 10A - INSS 12.252 – –
Tributos correntes 23.041 13.451 7.183
 COFINS 3.258 2.753 587
 ICMS 16.906 8.938 6.031
 PIS 724 504 18
 INSS 1.521 960 321
 Outros 632 562 226

88.781 104.452 92.901
Parcela do circulante 33.697 32.421 22.557
Parcela do não circulante 55.084 72.031 70.344
(i) Parcelamentos de ICMS: A Companhia obteve junto às Secretarias da Fazenda de diversos Estados, 
autorização para o parcelamento do ICMS, cujo prazos variam entre 24 a 84 parcelas. As movimenta-
ções ocorridas podem ser assim demonstradas:

ICMS
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (não auditado) 42.970
Adição 20.049
Juros 1.972
Pagamentos (17.050)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 47.941
Transferência para outros parcelamentos (674)
Juros 1.672
Pagamentos (12.667)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 36.272
Parcela do curto prazo 7.929
Parcela do longo prazo 28.343
(ii) Parcelamento da Recuperação Judicial: Durante o ano de 2019, a Companhia aderiu ao parcelamento 
de tributos federais, destinado a empresas em recuperação judicial. Esta modalidade de parcelamento 
prevê o pagamento em 84 parcelas, atualizados pela taxa Selic. O parcelamento já foi deferido pela 
Receita Federal. As movimentações ocorridas podem ser assim demonstradas: 
Parcelamento A10: 31/12/2021
Adições ao parcelamento A10:
 Saldos de parcelamentos anteriores:
  - PIS e COFINS 19.251
  - INSS 17.510
Total das adições 36.761
Atualização monetária 375
Pagamentos efetuados (386)
Pagamento com utilização de prejuízo fiscal (11.028)
Saldo a pagar 25.722
Parcelamento Recuperação Judicial:

31/12/2021
Saldos em 31 de dezembro de 2020 38.479
Adição 1.798
Juros e multas 628
Pagamentos (4.078)
Encerramento por migração ao parcelamento 10A (36.827)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 –

31/12/2020
Adesão ao

PERT
Adições ao parcelamento da Recuperação Judicial:
 Saldos de parcelamentos anteriores:
  - PIS 2.928
  - COFINS 14.710
  - CPRB 12.387
  - INSS 3.491
Total das adições 33.516
Adições de juros e multa no momento da adesão 8.838
Saldo a pagar, incluindo juros e multas 42.354
Atualização monetária 1.890
Pagamentos efetuados (5.755)
Saldo a pagar 38.489
17. Imposto de renda e contribuição social diferidos: 17.1. Durante o exercício findo em 31 de de-
zembro de 2020, a Companhia registrou o imposto de renda e contribuição social diferidos sobre a tota-
lidade do saldo de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, os quais foram classificados 
no ativo não circulante. Esses prejuízos se referem ao histórico de prejuízos da Companhia, não pres-
crevem e não podem ser utilizados para fins de compensação com lucro tributável em outra parte do 
Grupo. A compensação dos prejuízos fiscais acumulados fica restrita ao limite de 30% do lucro tributável 
gerado em determinado exercício fiscal. A constituição do imposto de renda e da contribuição social di-
feridos foi baseada em projeções futuras do resultado tributável, preparados pelos gestores dos negó-
cios e aprovadas pela Administração da Companhia. A sua realização, conforme os prazos descritos 
abaixo estão fundamentados na expectativa de realizações dessas projeções:

Projeção da realização do saldo de imposto de renda ativo
31/12/2021

Ano IR/CS diferidos
2022 8.313
2023 9.144
2024 10.059
2025 11.065
2026 9.583
2027 3.045

51.209
17.2. Os valores do imposto de renda e contribuição social constituídos sobre diferenças temporárias 
são como segue:

31/12/2021 31/12/2020
Provisões:
Contingências trabalhistas 5.406 4.972
Contingências cíveis 577 68
Créditos de liquidação duvidosa 537 289
Provisão de fornecedores 928 2.770
Sinistros 1.202 1.247
Participação nos lucros 1.429 2.278
Arrendamento 2.058 1.113
Outros 1.526 1.073

13.663 13.810
17.3. A movimentação dos ativos e passivos de impostos diferidos durante o  exercício é a seguinte:

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
Imposto de renda e contribuição social sobre prejuízos fiscais 51.209 69.795 –
Imposto de renda e contribuição social sobre
  diferenças temporárias 13.629 13.810 –
Total 64.838 83.605 –
18. Provisão para contingências e depósitos judiciais: A Companhia é parte em ações judiciais e 
processos administrativos de natureza trabalhista, cível e tributária decorrente do curso normal de seus 
negócios. A respectiva provisão para contingências foi constituída considerando a avaliação da probabi-
lidade de perda pelos seus assessores jurídicos, natureza dos processos e experiências passadas e 
quando necessário, foram efetuados depósitos judiciais. A Administração da Companhia, com base na 
opinião de seus assessores jurídicos, avalia que a provisão para contingências constituída é suficiente 
para cobrir as eventuais perdas com processos judiciais, conforme apresentado a seguir: a) Composição 
do passivo não circulante:
Processos 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
Trabalhistas 15.416 14.580 20.100
Tributário 1.581 851 –
Cíveis 1.697 201 275

18.694 15.632 20.375
b) Movimentação das provisões para contingências:
Processos Trabalhista Cíveis Tributário
Saldos em 31 de dezembro de 2020 14.580 201 851
Andamento judicial 1.339 1.510 682
Atualização monetária – (2) 48
Baixas (61) (12) –
Depósito judicial (442) – –
Saldos em 31 de dezembro de 2021 15.416 1.697 1.581
Processos Trabalhista Cíveis Tributário
Saldos em 31 de dezembro de 2019 20.100 275 –
Andamento judicial (3.169) 40 851
Atualização monetária 165 24 –
Baixas (4.321) (138) –
Depósito judicial 1.805 – –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 14.580 201 851
Processos Trabalhista Cíveis Tributário
Saldos em 31 de dezembro de 2018 16.192 25 –
Andamento judicial 6.123 468 –
Atualização monetária (494) 7 –
Baixas (1.078) (225) –
Depósito judicial (643) – –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 20.100 275 –
c) A natureza das ações pode ser sumariada como segue: Processos trabalhistas: A Companhia é parte 
em diversas ações de natureza trabalhista substancialmente compostas por pedidos referentes a férias 
proporcionais, diferencial de salário, adicional noturno, horas extras, encargos sociais, dentre outros. 
Processos cíveis: A Companhia é parte em ações judiciais de natureza cível , que a Administração, ba-
seada na opinião de seus assessores jurídicos, efetua provisão para contingências relativa a esses 
processos. 18.1. Os depósitos judiciais registrados no  ativo não circulante são como segue:

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
Trabalhistas 1.981 724 1.040
Cíveis (32) 31 38

1.949 755 1.078
(a) Em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 2019, não há bens dados em garantia de causas judiciais. 19. 
Patrimônio líquido: 19.1. Capital Social: O capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2018, 
no montante de R$ 252.624, estava representado por 252.623.986 ações ordinárias, integralizadas e 
subscritas pela sua controladora DGB Participações - Distribuição Geográfica do Brasil S.A. e 1 ação 
ordinária integralizada e subscrita pela DilogPar - Distribuição, Logística e Participações Ltda. Em 17 de 
abril de 2019, foi aprovada a transformação da Companhia em sociedade limitada, com a conversão das 
252.623.987 ações ON, em 252.623.987 quotas, permanecendo inalterada sua distribuição entre os 
quotistas. Em 27 de dezembro de 2019, a Companhia incorporou suas controladoras DGB e Dipar e as 
quotas representativas do capital da Companhia foram transferidas para a Abril Mídia. No mesmo ato a 
sócia Dilogpar se retira da sociedade (nota 1.2). Nessa mesma data, a Abril Comunicações aumentou o 
capital da Companhia pelo montante de R$414.896, com a emissão de 414.895.586 novas quotas, no 
valor de R$1 (um real) cada, mediante a capitalização parcial da dívida assumida contra ela, pela Com-
panhia, quando da incorporação da Dipar. Dessa forma, o capital social da Companhia em 31 de dezem-
bro de 2019, no montante de R$667.520, está representado por 667.519.573 quotas, integralizadas e 
subscritas conforme abaixo:
Sócio Quotas % Participação
Abril Mídia Ltda. 252.623.987 37,85%
Abril Comunicações S.A. 414.895.586 62,15%
Total 667.519.573 100,00%
Em 24 de janeiro 2020, a Abril Comunicações e a Abril Mídia, cederam em aumento de capital da Total 
Express Holding LLC, a totalidade das quotas que detinham sobre o capital social da Companhia, pas-
sando a Total Express Holding LLC a ser a detentora da totalidade das quotas representativas do capital 
social da Companhia, conforme abaixo:
Sócio Quotas % Participação
Total Express Holding LLC 667.519.573 100,00%
Total 667.519.573 100,00%
Com o objetivo de sanear o patrimônio líquido da Companhia, em 02 de julho de 2021 a Administração 
realizou a absorção da totalidade do saldo de prejuízos acumulados de exercícios anteriores, no valor de 
R$838.700, para tanto, foram efetuados: (i) uma redução de capital no valor de R$667.510, (ii) utilização 
integral do saldo da conta de reservas de capital no valor de R$14.276, constituída durante o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020 e (iii) utilização de parte do lucro líquido do exercício, no valor de 
R$156.915. Nesta mesma data, aprova a constituição de reserva legal e a distribuição de dividendos ao 
sócio, do lucro excedente do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, no montante de R$20.665. Ato 
contínuo, a Administração aprova um aumento de capital no valor de R$5.570 com a totalidade do saldo 
das reservas de capital formadas entre 01 de janeiro de 2021 e 30 de abril de 2021, no valor de R$5.570. 
Na mesma data, aprova a transformação da Companhia de Ltda., para S.A. de capital fechado, conver-
tendo a integralidade de suas quotas, no montante de 5.580.293, em ações ON, no valor de R$1 real 
cada. 19.2. Reservas de capital: Subvenção para investimentos: Durante o ano de 2020, conforme 
previsto na LC 160/2017, a Companhia, deixou de computar na determinação da base de cálculo do 
lucro real, os créditos de benefício fiscais concedidos pelos estados na apuração do ICMS (créditos 
presumidos), destinando a parcela do resultado correspondente a este benefício para a constituição de 
reserva de capital, no montante de R$14.276. Adicionalmente durante o ano de 2021, além dos créditos 
constituídos sobre o ano base de 2021, no valor de R$18.532, a Companhia constituiu créditos sobre os 
anos base de 2016 a 2019, no montante de R$18.787, totalizando R$37.319 em 2021. 19.3. Lucro por 
ação: O lucro por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, 
pela quantidade média ponderada de  ações emitidas pela Companhia.

2021 2020
(reapresentado)

Lucro atribuível aos Acionistas da Companhia 97.898.027,47 181.907.681,88
Total de ações da Companhia 5.580.293 667.519.573
Lucro por ação 17,5435 0,2725
A Companhia não tem ações potenciais diluídas (por exemplo: dívida conversível ou opções de compra 
de ações), portanto o prejuízo por ação diluído é o mesmo que o prejuízo por ação básico. 
20. Receita operacional líquida: A receita líquida é composta como segue:

2021 2020 2019
Vendas brutas de serviços 1.218.104 1.020.359 600.811
Impostos sobre vendas (238.616) (167.858) (91.166)
Receita líquida 979.488 852.501 509.645
21. Despesas por natureza: O detalhamento das despesas por natureza é apresentado a seguir:

2021
Custo dos serviços  

prestados Vendas
Adminis- 

trativas Total
Depreciação (18.203) (8) (2.996) (21.207)
Amortização (168) (154) (1.080) (1.402)
Remuneração (113.472) (19.840) (19.704) (153.016)
Operação e logística (667.732) (12.017) (25.055) (704.804)
Vendas: (139) (406) (1.158) (1.703)
Outros (6.879) (1.324) (10.419) (18.622)

(806.593) (33.749) (60.412) (900.754)
2020

Custo dos serviços  
prestados Vendas

Adminis- 
trativas Total

Depreciação (15.278) – (1.906) (17.184)
Amortização (224) (47) (744) (1.015)
Remuneração (67.245) (12.243) (14.896) (94.384)
Operação e logística (569.624) (7.793) (29.338) (606.755)
Vendas: (113) (6.934) (284) (7.331)
Outros (5.831) (812) (2.574) (9.217)

(658.315) (27.829) (49.742) (735.886)

2019
Custo dos serviços  

prestados Vendas
Adminis- 

trativas Total
Depreciação (1.005) – (2.065) (3.070)
Amortização (261) (28) (643) (932)
Remuneração (52.165) (9.175) (12.636) (73.976)
Operação e logística (346.335) (3.409) (21.160) (370.904)
Vendas: – (7.269) (55) (7.324)
Outros (3.277) (752) (7.689) (11.718)

(403.043) (20.633) (44.248) (467.924)
22. Outras receitas (despesas), líquidas: 2021 2020 2019
Crédito presumido de ICMS (i) 37.319 14.276 –
Resultado líquido na venda de imobilizado 493 (157) (2.381)
Multas fiscais e contratuais (523) 12 (2.661)
Doações (954) (109) –
Impairment de ativos - imobilizado e intangível – (679) –
Despesa com warrants (165) (5.087) –
Outros 3.375 (610) 216

39.546 7.646 (4.826)
(i) Valor do ganho relativo ao benefício fiscal registrado no resultado do exercício, conforme citado na 
nota 19.2. 
23. Resultado financeiro: 2021 2020 2019
Receitas:
 Rendimentos de certificado de deposito interbancário 2.253 1.229 1.545
 Juros sobre mútuos – 4 3.056
 Atualização monetária sobre créditos tributários e depósitos judiciais 77 4.942 897
 Juros e descontos obtidos com clientes 6.212 835 898

8.542 7.010 6.396
Despesas:
 Juros sobre empréstimos e financiamentos (1.820) (61) –
 Juros sobre arrendamentos - CPC 06 (7.616) (3.722) –
 Juros sobre empréstimos de mútuos – – (2.212)
 Juros e multas sobre tributos (3.931) (11.612) (16.180)
 Desconto concedido e juros de outros passivos (5.802) (4.121) (1.810)
 Outras despesas financeiras (47) 200 (352)

(19.216) (19.316) (20.554)
Variações cambiais, líquidas:
 Oriundas de ativos indexados à moeda estrangeira 577 114 (1)
 Oriundas de passivos indexados à moeda estrangeira (7) (38) (1)

570 76 (2)
 Resultado financeiro, líquido (10.104) (12.230) (14.160)
24. Despesas de imposto de renda e contribuição social: 24.1. A conciliação da despesa de 
imposto de renda e contribuição social dos exercícios findos em 31 de dezembro, está assim 
apresentada:

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social
2021 2020 2019

108.176 112.031 22.735
Alíquotas nominais de imposto 34% 34% 34%
Encargos de imposto de renda e da contribuição social (36.780) (38.091) (7.730)
Amortização de ágio – – 1.623
Subvenção para investimentos 12.689 4.854 –
Diferenças permanentes (1.286) (324) (526)
Diferenças temporárias 185 536 (1.675)
Compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social 7.557 9.908 2.493
Benefício Fiscal 829 679 170
Outros 26 23 28
Total do imposto de renda e da contribuição social correntes (16.780) (22.414) (5.617)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 
 sobre diferenças temporárias (i) (182) 13.810 –
Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre 
 prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social (i) (7.557) 69.795 –
Total do imposto de renda e da contribuição social diferidos (7.739) 83.605 –
Total do imposto de renda e da contribuição social (24.519) 61.191 (5.617)
(i) No decorrer de 2020, a Administração da Companhia optou por o constituir impostos de renda e a 
contribuição social diferidos sobre prejuízos fiscais e base negativa em contribuição social, assim como 
sobre as diferenças temporárias, o detalhamento dos valores envolvidos está demonstrado na nota 17. 
25. Transações com partes relacionadas: 25.1. As transações e saldos que a Companhia efetuou 
e mantém com partes relacionadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, 2020 e 
2019, estão sumariados a seguir:

2021
Circulante Não circulante

Contas a Contas
Aquisição  
de partes

Aquisição  
de partes Gastos,

Despesas 
financeiras,

Partes relacionadas receber a pagar relacionadas relacionadas líquidos líquidas
Abril Comunicações S.A. 5.305 324 29.670 5.753 16.649 –
Treelog S.A. - Logística e
  Distribuição 389 41 – – 2.192 8

5.694 365 29.670 5.753 18.841 8
2020

Circulante Não circulante
Aquisição  
de partes

Empréstimos  
e outros Gastos, Despesas

Partes relacionadas
Contas a 
 receber

Contas a 
pagar (a) relacionadas

créditos 
 obtidos (c)

líquidos 
 (a)

financeiras, 
líquidas (d)

Abril Comunicações S.A. 2.061 249 44.000 33.258 515 (2.302)
Dilogpar – 4 – – – –
Treelog S.A. - Logística 
 e Distribuição 172 41 – – 138 4

2.233 294 44.000 33.258 653 (2.298)
2019

Circulante Não circulante
Empréstimos 

 e outros
Empréstimos  

e outros Gastos, Despesas

Partes relacionadas
Contas a 
 receber

Contas a 
pagar (a)

créditos  
concedido (b)

créditos  
obtidos (c)

líquidos 
 (a)

financeiras, 
líquidas (d)

Abril Comunicações S.A. – 44.544 – 86.449 10.648 3.043
Dilogpar – 4 23 – – –
Dinap – 3 – – – –
Editora Valongo – 6 – – – –
IBA Comercial e 
 Distribuição S.A. 162 30 – – – –
Treelog S.A. - Logística 
 e Distribuição 90 20 575 – – (2.212)

252 44.607 598 86.449 10.648 831
No ano de 2020 a Total Express Holding LLC celebrou acordo com a Amazon.com visando aumentar a 
parceria na Tex Courrier S.A. Em linha com esse acordo a companhia emitiu warrants de ações 
preferenciais. O valor justo dos warrants foi reconhecido como um ativo de R$19,7M em Fevereiro de 20, 
R$ 85 milhões em dezembro 2020 e R$ 87 milhões em dezembro 2021 com impacto correspondente ao 
percentual exercido do instrumento apresentado nas contas “Transações com Acionistas não 
controladores” e “Warrants a apropriar (diferido)” no balanço patrimonial. O ativo será amortizado como 
redutor da receita à medida que metas sobre volume de frete contratado forem atingidas, e está 
classificado na rubrica “Bônus Serviço de Logistica Distr. (Warrants)” a partir do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020. 25.2. Remuneração do pessoal chave da Administração: A remuneração paga ao 
pessoal chave da Administração está demonstrada a seguir:

2021 2020 2019
Salários e encargos 1.224 856 535
Bônus 926 376 34

2.150 1.232 569
Os honorários da diretoria foram contabilizados como despesas com pessoal. Além desses, não foram 
pagos outros valores ou benefícios adicionais aos administradores. 25.3. Outras informações 
relevantes sobre partes relacionadas: (a) As transações de vendas e gastos com partes relacionadas 
referem-se a vendas de produtos e serviços, custos e repasses de gastos gerais e administrativos, com 
valores e prazos de acordo com condições pactuadas entre as partes. 26. Seguros: A política da 
Companhia é a de manter cobertura de seguros por meio de apólice em montante considerado 
satisfatório pela Administração em face dos riscos que envolvem as operações da Companhia, as 
principais coberturas são as seguintes: 
Valores expressos em reais:
Natureza Cobertura
Desaparecimento de Carga - transporte rodoviário 5.500.000
Responsabilidade Civil - transporte rodoviário de Carga 5.500.000
Properties (Prédios e Conteúdos) 63.000.000
Frota - Resp. civil contra terceiros (danos materiais) 200.000
Frota - Resp. civil contra terceiros (danos corporais) 200.000
Frota - Resp. civil contra terceiros (danos morais) 5.000

Vida em grupo (funcionários)
Min. 30.000  

Max. 1.320.000
27. Plano de saúde: A Companhia participa do Plano de Saúde Abril, o qual foi criado para garantir a 
assistência médica e hospitalar aos funcionários e seus dependentes. Assim, as empresas da Compa-
nhia Abril e funcionários possuem a responsabilidade pela contribuição mensal à empresa gestora do 
plano. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram efetuadas pela Companhia contri-
buições no montante de R$6.968 (R$3.885 em 31 de dezembro de 2020 e R$4.200 em 31 de dezembro 
de 2019). 28. Eventos subsequentes: Em março de 2021, a Companhia obteve junto ao Banco BTG 
Pactual, um empréstimo bancário no valor de R$35.000, com prazo de pagamento de 48 meses, com 
juros de CDI + 6,0% a.a., destinado a aquisição de maquinário para automatização do processo de se-
paração e distribuição de encomendas (sorter), a ser utilizado em um novo centro de distribuição que 
está sendo instalado no município de Jundiaí-SP. Com o objetivo de sanear o patrimônio líquido da 
Companhia, em 02 de julho de 2021 a Administração realizou a absorção da totalidade do saldo de 
prejuízos acumulados de exercícios anteriores, no valor de R$838.700, para tanto, foram efetuados: (i) 
uma redução de capital no valor de R$667.510, (ii) utilização integral do saldo da conta de reservas de 
capital no valor de R$14.276, constituída durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e (iii) 
utilização de parte do lucro líquido do exercício, no valor de R$156.915. Nesta mesma data, aprova a 
constituição de reserva legal e a distribuição de dividendos ao sócio, do lucro excedente do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020, no montante de R$20.665. Ato contínuo, a Administração aprova um 
aumento de capital no valor de R$5.570 com a totalidade do saldo das reservas de capital formadas 
entre 01 de janeiro de 2021 e 30 de abril de 2021, no valor de R$5.570. 
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