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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Apresentamos aos nossos acionistas as Demonstrações Financeiras da WEG Equipamentos 
Elétricos S.A. relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
RECEITA OPERACIONAL
Em 2021, a Receita Operacional Líquida (ROL) atingiu R$ 11.692,5 milhões, apresentando 
crescimento de 48,8% em relação a 2020.
EBITDA
O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações), calculado de 
acordo com a metodologia estabelecida pela Instrução CVM nº 527/2012, atingiu R$ 3.659,0 
milhões, crescimento de 37,0% sobre o ano anterior e margem EBITDA 31,3% (34,0% em 
2020).
LUCRO LÍQUIDO
O Lucro Líquido atribuível aos acionistas da WEG Equipamentos Elétricos S.A. atingiu 
R$ 3.204,3 milhões, 39,6% acima dos R$ 2.295,3 milhões obtidos em 2020. O retorno sobre 
o patrimônio líquido foi de 32,7% em 2021 (32,1% em 2020) e a margem líquida atingiu 
27,4% (29,1% em 2020).
DISPONIBILIDADES E ENDIVIDAMENTO
A capacidade de identificar e aproveitar as oportunidades de investimentos com retornos 
atraentes é uma das principais características do modelo de negócios da WEG. Esta 
capacidade é dada pela flexibilidade financeira, que nos permite aproveitar as oportunidades 
de investimento quando estas se apresentam e que se evidencia pela sólida estrutura de 

capital e pela manutenção do acesso preferencial a recursos e fontes de financiamentos 
competitivos, junto às principais instituições financeiras, no Brasil e no exterior.
Em 31 de dezembro de 2021 as disponibilidades, aplicações financeiras e instrumentos 
financeiros derivativos totalizavam R$ 1.270,4 milhões, aplicados em bancos de primeira 
linha, enquanto a dívida financeira bruta totalizava R$ 1.502,9 milhões, sendo 63% em 
operações de curto prazo e 37% em operações de longo prazo. Ao final de 2021, a posição 
líquida de dívida era de R$ 232,5 milhões.

(R$ mil)
Descrição Dezembro/2021 Dezembro/2020 Dezembro/2019
Disponibilidades e Aplicações 1.270.396 1.925.061 1.370.749
 - Curto Prazo 1.270.396 1.606.770 1.203.680
 - Longo Prazo - 318.291 167.069
Financiamentos 1.502.917 100% 1.326.086 100% 1.458.901 100%
 - Curto Prazo 944.927 63% 455.019 34% 416.519 29%
 - Longo Prazo 557.990 37% 871.067 66% 1.042.382 71%
Caixa Líquido (232.521) 598.975 (88.152)

Jaraguá do Sul (SC), março de 2022.
A Administração

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)
Notas 31/12/21 31/12/20

Ativo
Ativo Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa ................................ 5 865.926 1.349.492
 Aplicações financeiras ........................................... 6 - 87.866
 Instrumentos financeiros derivativos ....................... 26 404.470 169.412
 Clientes .............................................................. 7 2.120.872 1.153.085
 Estoques ............................................................. 8 2.446.087 1.220.329
 Tributos a recuperar.............................................. 9 586.810 88.952
 Dividendos e juros sobre capital próprio a receber .... 48 8.947
 Outros ativos circulantes ....................................... 242.630 115.659

6.666.843 4.193.742
Ativo Não Circulante
 Instrumentos financeiros derivativos ....................... 26 - 318.291
 Depósitos judiciais ................................................ 17.d 59.837 45.014
 Tributos diferidos .................................................. 11 141.280 129.159
 Tributos a recuperar.............................................. 9 310.281 21.957
 Outros ativos não circulantes ................................. 37.771 48.190
 Investimentos ...................................................... 12 8.819.527 7.793.245
 Imobilizado ......................................................... 13 1.623.341 1.531.460
 Direito de uso em arrendamento ............................ 14 4.690 7.196
 Intangível............................................................ 15 317.461 274.267

11.314.188 10.168.779

   
Total do Ativo ..................................................... 17.981.031 14.362.521

Notas 31/12/21 31/12/20
Passivo
Passivo Circulante
 Fornecedores ....................................................... 1.084.582 599.275
 Empréstimos e financiamentos ............................... 16 939.329 448.963
 Instrumentos financeiros derivativos ....................... 26 5.598 6.056
 Obrigações sociais e tributárias .............................. 235.084 208.514
 Imposto de renda e contribuição social .................... 70.909 14.449
 Dividendos e juros sobre capital
  próprio a pagar ................................................... 549.244 353.202
 Adiantamento de clientes ...................................... 1.209.102 708.031
 Participação nos lucros .......................................... 222.839 200.634
 Arrendamento mercantil ........................................ 609 4.465
 Faturamento para entrega futura ............................ 247.162 212.866
 Provisão para garantia de produtos ......................... 101.975 115.853
 Outros passivos circulantes .................................... 186.158 226.388 

4.852.591 3.098.696
Passivo Não Circulante
 Empréstimos e financiamentos ............................... 16 557.990 871.067
 Provisão para contingências ................................... 17 509.337 487.532
 Arrendamento mercantil ........................................ 1.321 3.361
 Outros passivos não circulantes .............................. 288.548 106.926

1.357.196 1.468.886
Total do Passivo ................................................. 6.209.787 4.567.582
Patrimônio Líquido
 Capital social ....................................................... 19.a 5.000.000 3.346.857
 Reservas de capital ............................................... (145.650) (145.327)
 Reservas de lucros................................................ 3.553.746 3.627.897
 Ajuste de avaliação patrimonial .............................. 200.039 217.831
 Outros resultados abrangentes ............................... 2.553.109 2.330.883
 Dividendos adicionais propostos ............................. 19.b 610.000 416.798
Total do Patrimônio Líquido ................................ 11.771.244 9.794.939
Total do Passivo e Patrimônio Líquido ................ 17.981.031 14.362.521

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Notas 31/12/21 31/12/20
Receita líquida ..................................................... 20 11.692.522 7.857.778
 Custo dos produtos e serviços vendidos .................... 22 (9.455.756) (6.153.080)
Lucro bruto .......................................................... 2.236.766 1.704.698
 Despesas com vendas ............................................ 22 (395.541) (391.227)
 Despesas administrativas ....................................... 22 (299.846) (242.757)
 Outros resultados operacionais ................................ 23 (16.039) (297.665)
 Equivalência patrimonial ......................................... 12 1.973.263 1.744.528
Lucro antes do resultado financeiro e impostos ... 3.498.603 2.517.577
 Receitas financeiras ............................................... 24 636.220 515.770
 Despesas financeiras ............................................. 24 (530.675) (594.196)
Lucro antes dos impostos .................................... 3.604.148 2.439.151
 Impostos correntes ................................................ 25 (414.963) (240.920)
 Impostos diferidos ................................................. 25 15.145 97.096
Lucro líquido do exercício .................................... 3.204.330 2.295.327
Atribuível aos:
 Acionistas da Companhia ........................................ 3.204.330 2.295.327
Lucro por ação atribuível aos acionistas da Companhia
 Lucro básico por ação (Em R$) ................................ 28 2,8357 2,0313

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

31/12/21 31/12/20
Lucro líquido do exercício .................................................. 3.204.330 2.295.327
Valores que poderão ser reclassificados subsequentemente 
 para o resultado do exercício
 Hedge accounting (líquido de impostos) ................................. 4.058 16.360
 Ajustes acumulados de conversão de moedas ......................... 218.168 1.419.303
 Variação na participação societária ........................................ - 1.782
Total do resultado abrangente atribuível aos acionistas 
 da Companhia: ................................................................. 3.426.556 3.732.772

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

31/12/21 31/12/20
Atividades operacionais
Lucro antes dos impostos ................................................... 3.604.148 2.439.151
Depreciação e Amortização ................................................. 160.434 152.559
Remuneração variável administradores ................................. 7.610 12.027
Equivalência patrimonial ..................................................... (1.973.263) (1.744.528)
Provisão para risco de crédito .............................................. (2.723) 1.493
Provisão de passivos tributários, cíveis e trabalhistas .............. 21.805 41.023
Provisão para perdas nos estoques ...................................... 1.413 9.130
Provisão com garantia de produtos ...................................... (13.878) 29.668
Baixa de ativos não circulantes ............................................ 1.815 2.747
Juros provisionados de empréstimos e financiamentos ............ (2.550) 8.315
Rendimento s/ aplicações financeiras ................................... (1.005) (12.782)
Participação no resultado - colaboradores ............................. 335.351 255.951
Crédito tributário - Exclusão do ICMS na Base
 de Cálculo do PIS/COFINS ................................................. (481.863) -

1.657.294 1.194.754
(Aumento) nas contas a receber .......................................... (1.397.731) (19.314)
(Aumento) nos estoques..................................................... (1.227.172) (314.559)
Aumento nas contas a pagar ............................................... 1.117.126 430.047
Imposto de renda e contribuição social pagos ........................ (358.503) (231.223)
Pagamento da participação no resultado - colaboradores ........ (302.642) (174.131)
Fluxo de caixa líquido originado/(aplicado) em atividades
 operacionais ....................................................................... (511.628) 885.574
Atividades de investimento
Investimentos ................................................................... (720) (160.875)
Aquisição de imobilizado ..................................................... (234.017) (128.700)
Aquisição de intangível ....................................................... (98.170) (60.458)
Aplicações financeiras ........................................................ (50.000) (87.698)
Resgate de aplicações financeiras ........................................ 138.871 414.379
Recebimento na venda de ativo imobilizado e intangível ......... 39.404 8.746
Recebimento de dividendos/juros sobre capital próprio ........... 1.175.580 911.902
Fluxo de caixa líquido originado em atividades 
 de investimento............................................................. 970.948 897.296
Atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos obtidos ................................. 740.975 216.366
Pagamento de empréstimos e financiamentos ....................... (472.982) (627.943)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos .................. (1.322) (10.572)
Pagamento de dividendos/juros sobre capital próprio ............. (1.209.557) (802.782)
Fluxo de caixa líquido aplicado em atividades 
 de financiamento ........................................................... (942.886) (1.224.931)
Caixa proveniente de incorporação ....................................... - 12.893
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa (483.566) 570.832
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro ..................... 1.349.492 778.660
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro .......... 865.926 1.349.492

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

Reserva 
de Capital Reserva de Lucros

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial Outros Resultados Abrangentes

Capital 
Social

Reserva 
de Ágio

Reserva de 
Incentivos 

Fiscais
Reserva 

Legal

Reserva p/ 
Orçamento 
de Capital

Custo 
Atribuído

Dividendos 
Adicionais 
Propostos

Resultados 
Acumulados

Ajuste 
Conversão

Variação na 
Participação 
Societária

Hedge 
Accounting

Patrimônio 
Líquido

Em 1º de janeiro 
de 2020 ....................... 3.346.857 (116.054) 4.521 232.503 2.031.751 231.202 529.273 - 910.688 (6.070) (11.180) 7.153.491

Pagamento de dividendos . - - - - - - (529.273) - - - - (529.273)
Incentivos fiscais ............. - - 14.336 - - - - (14.336) - - - -
Ágio em transação 
de capital ...................... - (29.273) - - - - - - - - - (29.273)

Ajuste de avaliação 
patrimonial:

 Realização do custo 
atribuído líquido 
de impostos ................... - - - - - (13.371) - 29.771 - - - 16.400

Ajustes acumulados 
de conversão ................. - - - - - - - - 1.419.303 - - 1.419.303

Hedge Accounting - 
Fluxo de caixa líquido 
de impostos ................... - - - - - - - - - - 16.360 16.360

Variação na participação 
societária ...................... - - - - - - - - - 1.782 - 1.782

Lucro líquido do exercício.. - - - - - - - 2.295.327 - - - 2.295.327
Destinações propostas:
 Reserva Legal ................ - - - 114.050 - - - (114.050) - - - -
 Dividendos .................... - - - - - - 416.798 (698.017) - - - (281.219)
 Juros sobre capital 

próprio ......................... - - - - - - - (267.959) - - - (267.959)
 Reserva para orçamento 

de capital ..................... - - - - 1.230.736 - - (1.230.736) - - - -
Em 31 de dezembro 
de 2020 ....................... 3.346.857 (145.327) 18.857 346.553 3.262.487 217.831 416.798 - 2.329.991 (4.288) 5.180 9.794.939

Pagamento de dividendos . - - - - - - (416.798) - - - - (416.798)
Incentivos fiscais ............. - - 18.137 - - - - (18.137) - - - -
Ágio em transação de 
capital........................... - (323) - - - - - - - - - (323)

Aumento de capital .......... 1.653.143 - - (346.553) (1.306.590) - - - - - - -
Dividendos extraordinários - - - - (250.000) - - - - - - (250.000)
Ajuste de avaliação 
patrimonial:

 Realização do custo 
atribuído líquido de 
impostos ....................... - - - - - (17.792) - 22.663 - - - 4.871

Ajustes acumulados 
de conversão ................. - - - - - - - - 218.168 - - 218.168

Hedge Accounting - Fluxo de 
caixa líquido de impostos .... - - - - - - - - - - 4.058 4.058

Lucro líquido do exercício.. - - - - - - - 3.204.330 - - - 3.204.330
Destinações propostas:
 Reserva Legal (Nota 19.c) - - - 159.310 - - - (159.310) - - - -
 Dividendos (Nota 19.b) ... - - - - - - 610.000 (1.070.000) - - - (460.000)
 Juros sobre capital próprio 
  (Nota 19.b) .................. - - - - - - - (328.001) - - - (328.001)

 Reserva para orçamento 
  de capital ..................... - - - - 1.651.545 - - (1.651.545) - - - -

Em 31 de dezembro 
de 2021 ....................... 5.000.000 (145.650) 36.994 159.310 3.357.442 200.039 610.000 - 2.548.159 (4.288) 9.238 11.771.244

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA - A WEG Equipamentos Elétricos S.A. é uma 
sociedade anônima de capital fechado, com sede em Jaraguá do Sul - SC, Brasil, empresa 
integrante do Grupo WEG, e tem como atividade preponderante a produção, industrialização, 
comercialização, exportação e importação de: sistemas industriais, eletromecânicos e 
eletrônicos, máquinas elétricas girantes, máquinas e equipamentos em geral, aparelhos 
para produção, distribuição e conversão de energia elétrica, material elétrico, controladores 
programáveis, partes e componentes de máquinas, aparelhos e equipamentos em geral, 
através de parques fabris localizados no Brasil.
2. BASE DE PREPARAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações 
financeiras foram elaboradas considerando todas as informações relevantes da Companhia, 
que correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão, e preparadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), aprovadas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade (“CFC”). A Companhia optou pela apresentação das demonstrações 
financeiras individuais conforme permitido pelo CPC 36 (R3) – Demonstrações consolidadas. 
De acordo com a avaliação da Administração, a Companhia satisfaz todas as condições 
estabelecidas que permitem a apresentação das demonstrações financeiras individuais. As 
demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de 
valor, exceto pela avaliação a valor justo de certos instrumentos financeiros, quando 
requerida pela norma. A aprovação e autorização para emissão destas demonstrações 
financeiras ocorreu na reunião da diretoria realizada em 03 de março de 2022.
2.1. Equivalência patrimonial - Os investimentos em empresas controladas são avaliados 
pelo método da equivalência patrimonial. A participação da Companhia sobre os valores 
decorrentes do resultado do exercício, e dos acréscimos ou diminuições patrimoniais das 
controladas, estão mantidos no resultado operacional. A Companhia possui participação 
direta e indireta em controladas (Nota 12).
2.2. Combinações de negócios - Ao adquirir um negócio, a Companhia avalia os ativos e 
passivos assumidos com o objetivo de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos 
contratuais, as circunstâncias econômicas e as condições pertinentes, em até um ano após 
a data da aquisição. O ágio é inicialmente mensurado como sendo o excedente da 
contraprestação transferida em relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis 
e passivos assumidos). Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos 
líquidos adquiridos, a diferença é reconhecida como ganho na demonstração do resultado. 
Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer perdas 
acumuladas do valor recuperável, o qual é testado anualmente. Para fins de teste do valor 
recuperável, o ágio adquirido em uma combinação de negócios é, a partir da data de 
aquisição, alocado a cada uma das unidades geradoras de caixa da Companhia que se 
espera que sejam beneficiadas pelas sinergias da combinação, independentemente de 
outros ativos ou passivos da adquirida serem atribuídos a essas unidades. Nas demonstrações 

financeiras individuais da controladora as informações financeiras de controladas são 
reconhecidas através do método de equivalência patrimonial.
2.3. Conversão de moeda estrangeira
a) Moeda funcional - As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$), que 
é a moeda funcional da Companhia localizada no Brasil. A moeda funcional das controladas 
no exterior é determinada com base no país em que ela opera, e convertida para a moeda 
de apresentação (R$) na data das demonstrações financeiras.
b) Transações e saldos - As transações em moeda estrangeira são registradas à taxa de 
câmbio da moeda funcional em vigor na data da transação. Os ativos e passivos monetários 
denominados em moeda estrangeira são convertidos à taxa de câmbio da moeda funcional 
em vigor na data das demonstrações financeiras. Todas as diferenças são registradas na 
demonstração do resultado ou em outros resultados abrangentes. Itens não monetários 
mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos utilizando 
a taxa de câmbio em vigor nas datas das transações iniciais. Itens não monetários 
mensurados ao valor justo em moeda estrangeira são convertidos utilizando as taxas de 
câmbio em vigor na data em que o valor justo foi determinado.
c) Conversão de balanços das empresas controladas no exterior - Os ativos e 
passivos das controladas no exterior são convertidos para Reais (R$) pela taxa de câmbio 
na data das demonstrações financeiras, e as correspondentes demonstrações do resultado 
são convertidas pela taxa de câmbio média mensal. As diferenças cambiais resultantes da 
referida conversão são contabilizadas em outros resultados abrangentes como ajuste 
acumulado de conversão no patrimônio líquido. No momento da venda de uma controlada 
no exterior, o valor acumulado de conversão reconhecido no patrimônio líquido, referente a 
essa controlada no exterior, é reconhecido na demonstração do resultado.
2.4. Caixa e equivalentes de caixa - Incluem os saldos em conta movimento e aplicações 
financeiras de curto prazo com liquidez até 90 dias que são registradas aos valores de custo 
acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do encerramento do balanço, de acordo 
com as taxas pactuadas com as instituições financeiras e não excedem o seu valor de 
mercado ou de realização.
2.5. Aplicações financeiras - São aplicações com liquidez superior a 90 dias, classificadas 
como valor justo pelo resultado, considerando que é possível que sejam mantidas até o 
vencimento, no entanto podem ser utilizadas para outros propósitos. Essas aplicações 
financeiras são registradas aos valores de custo acrescidas dos rendimentos auferidos até a 
data do encerramento do balanço, de acordo com as taxas pactuadas com as instituições 
financeiras e representam seus valores justos.
2.6. Clientes - Correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias 
ou prestação de serviços no curso normal das atividades, demonstrados a valores presente 
e de realização. A provisão com perdas de créditos de clientes é calculada com base em 
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análise de risco dos créditos, a liquidez de mercado e o nível de crédito, sendo suficiente 
para cobrir perdas esperadas sobre os valores a receber.
2.7. Estoques - Os estoques são avaliados e demonstrados ao custo médio de aquisição ou 
de produção, que não excede ao seu valor realizável líquido. A Companhia custeia seus 
estoques por absorção, utilizando a média móvel ponderada. As provisões de estoques para: 
realização, baixa rotatividade e estoques obsoletos, são constituídas de acordo com as 
políticas da Companhia. As importações em andamento são demonstradas ao custo 
acumulado de cada importação.
2.8. Imobilizado - Os ativos imobilizados estão avaliados ao custo de aquisição e/ou 
construção, deduzidos das respectivas depreciações, com exceção de terrenos que não são 
depreciados. Os gastos com manutenção ou reparos, que não aumentam significativamente 
a vida útil dos bens, são contabilizados como despesas, quando ocorridos. Os ganhos e as 
perdas em alienações são apurados comparando-se o valor da venda com o valor contábil e 
são reconhecidos na demonstração do resultado. A depreciação é calculada pelo método 
linear e leva em consideração a vida útil econômica dos bens, sendo esta revisada 
periodicamente com objetivo de adequar as taxas de depreciação de acordo com a 
necessidade. Os valores contábeis do ativo imobilizado são revistos a cada data de balanço 
para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, a 
Companhia reconhece uma redução do saldo contábil deste ativo, se necessário.
2.9. Direito de uso em arrendamentos - Todos os arrendamentos em que a Companhia 
atua como arrendatária são reconhecidos no balanço na conta de ativo de direito de uso e 
contrapartida no passivo de arrendamento, exceto arrendamentos de curto prazo e de baixo 
valor, que são reconhecidos como despesa em uma base linear durante o prazo do 
arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado ao custo, deduzido da depreciação 
acumulada e perda por redução ao valor recuperável, ajustado para qualquer remensuração 
da obrigação de arrendamento. A depreciação é calculada com base na vida útil do bem ou 
pelo prazo do contrato. A obrigação de arrendamento é mensurada ao valor presente dos 
pagamentos de arrendamento do contrato, atualizados mensalmente pelos juros descontados 
e liquidados pelos pagamentos de arrendamento realizados.
2.10. Intangível - São avaliados ao custo de aquisição, deduzidos das amortizações. Os 
ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados levando em conta o prazo estimado 
de geração de benefícios econômicos futuros. O ágio por expectativa de rentabilidade futura, 
sem prazo de vida útil definida, foi amortizado até 31 de dezembro de 2008. A partir de 
2009 o ágio está sujeito a teste de recuperabilidade anualmente e sempre que houver 
indícios de eventual perda de valor econômico.
2.11. Pesquisa, desenvolvimento e inovação - Gastos em atividades de pesquisa são 
registrados no resultado quando incorridos, e os gastos com desenvolvimento e inovação 
que compreendem oportunidade de ganho de conhecimento científico, tecnológico ou 
melhorias em produtos são capitalizados e amortizados pelo período estimado de benefício.
2.12. Provisões para contingências - As provisões são reconhecidas quando a Companhia 
tem a obrigação presente como resultado de eventos passados, sendo provável que uma 
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com 
segurança. As provisões são revisadas periodicamente observadas as suas naturezas e 
fundamentadas por opinião de assessores legais.
2.13. Provisão para garantias - Provisão para garantias é reconhecida quando os produtos 
ou serviços a que se referem são vendidos, com base em dados históricos e períodos de 
garantia.
2.14. Participação nos resultados - A Companhia provisiona a participação nos resultados 
para os colaboradores e administradores com base em programas que estabelecem metas 
operacionais anualmente, e aprovadas pelo Conselho de Administração. O montante da 
participação é reconhecido no resultado do exercício de acordo com o atingimento das 
metas.
2.15. Dividendos e juros sobre o capital próprio - Os dividendos e os juros sobre capital 
próprio são reconhecidos no passivo com base nos dividendos mínimos definidos pelo 
Estatuto Social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é 
reconhecido no passivo quando aprovado pelo Conselho de Administração e ad referendum 
da Assembleia Geral Ordinária. Dividendos propostos ao Conselho de Administração 
permanecem registrados no patrimônio líquido na rubrica de dividendos adicionais.
2.16. Plano de pensão - A Companhia patrocina um plano de previdência complementar, 
que assegura benefícios de riscos e benefício de prazo programado. Os benefícios de riscos 
(invalidez, pensão por morte, auxílio-doença e pecúlio por morte) são estruturados na 
modalidade de benefício definido e custeados integralmente pela patrocinadora, pelo regime 
financeiro de Repartição. O benefício de prazo programado (renda mensal vitalícia reversível 
e renda mensal financeira permanente) são estruturados na modalidade de contribuição 
variável e custeados pelos participantes e patrocinadora, pelo regime financeiro de 
capitalização financeira. Os compromissos atuariais com o plano de benefícios são 
constituídos e provisionados com base em cálculos atuariais, elaborados periodicamente por 
atuário independente, sendo cobertos pelos ativos garantidores do plano de benefícios. Os 
cálculos atuariais são efetuados utilizando premissas atuariais, financeiras e econômicas, 
tais como, tábua de mortalidade, tábua de mortalidade de inválidos, taxa real anual de juros 
e dados históricos dos eventos, morte, invalidez e doença, ocorridos nos períodos anteriores 
à apuração dos custos correspondentes.
2.17. Instrumentos financeiros - Os principais instrumentos financeiros da Companhia 
incluem:
a) Caixa e equivalentes de caixa: Apresentados ao seu valor de custo acrescido de 
rendimento, que equivale ao valor justo;
b) Aplicações financeiras: O valor justo está refletido nos valores registrados nos balanços 
patrimoniais. As aplicações financeiras estão classificadas como valor justo pelo resultado, 
por terem característica de serem mantidas até o vencimento;
c) Empréstimos e financiamentos: O principal propósito desse instrumento financeiro é 
gerar recursos para financiar os programas de expansão da Companhia e eventualmente 
suprir as necessidades de seus fluxos de caixa no curto prazo: - Empréstimos e financiamentos 
em moeda nacional: são classificados como passivos financeiros mensurados ao custo 
amortizado e estão contabilizados pelos seus valores atualizados de acordo com as taxas 
contratadas. Os valores de mercado destes empréstimos são equivalentes aos seus valores 
contábeis por se tratarem de instrumentos financeiros com características exclusivas 
oriundas de fontes de financiamento específicas.
- Empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira: são financiamentos contratados 
para sustentar o capital de giro das operações comerciais no Brasil e nas controladas no 
exterior e estão atualizados de acordo com as taxas contratadas.
d) Derivativos:
- Operações com Non Deliverable Forwards (NDF) - reconhecidos a valor justo no ativo e/ou 
passivo com contrapartida no resultado financeiro na demonstração do resultado.
- Designados como Hedge accounting - São mantidos instrumentos financeiros derivativos 
para proteger as exposições a riscos de variação de moeda estrangeira.
Essa proteção, bem como a relação econômica, são documentadas na data da designação 
do hedge accounting. A porção efetiva das mudanças no valor justo desses referidos 
instrumentos financeiros derivativos é reconhecida em outros resultados abrangentes, 
enquanto a porção não efetiva é reconhecida imediatamente no resultado.

2.18. Subvenções e assistências governamentais - As subvenções governamentais são 
reconhecidas quando todas as correspondentes condições contratuais foram satisfeitas. 
Quando o benefício se refere a um item de despesa, a subvenção é reconhecida como 
receita ao longo do período do benefício de forma sistemática em relação aos custos cujo 
benefício objetiva compensar. Quando o benefício se referir a um ativo, é reconhecido como 
receita diferida e lançado no resultado em valores iguais ao longo da vida útil esperada do 
correspondente ativo.
2.19. Receita de contrato com cliente - A receita é reconhecida na extensão em que a 
empresa transfere o controle dos bens e serviços para o cliente, sendo geralmente no 
momento em que o cliente recebe o produto ou o serviço é prestado. É mensurada a valor 
justo da contraprestação recebida ou a receber, excluindo descontos, abatimentos e impostos 
ou encargos sobre vendas.
2.20. Receita de contrato com cliente - Contratos de construção - Quando os 
resultados de um contrato de construção são estimados com confiabilidade, as receitas e os 
custos são reconhecidos com base no estágio de conclusão do contrato no final do período, 
considerando a possibilidade legal de exigir o pagamento pelo cliente ou pela entrega do 
produto ao cliente (transferência de controle), e mensurados com base na proporção dos 
custos incorridos em relação aos custos totais estimados do contrato. Não há uso alternativo 
para os ativos vendidos.
2.21. Impostos e contribuições
a) Imposto de renda e contribuição social - corrente e diferido - O imposto de renda 
e a contribuição social corrente e diferido da Companhia são calculados com base nas 
alíquotas de 25% e 9%, respectivamente, e consideram a compensação de prejuízos fiscais 
e base negativa limitada a 30% do lucro real, exceto para as controladas localizadas no 
exterior, onde são observadas as alíquotas fiscais válidas nos países em que se situam essas 
controladas. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre 
os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os 
correspondentes valores usados para fins de tributação.
b) Demais impostos - Estão líquidos dos impostos, as receitas, despesas e ativos, exceto 
quando os impostos sobre as compras de bens ou serviços não forem recuperáveis junto às 
autoridades fiscais, hipótese em que o imposto é reconhecido como parte do custo de 
aquisição do ativo ou do item de despesa, conforme o caso.
2.22. Economia hiperinflacionária - Os itens não monetários são atualizados 
monetariamente desde a data de aquisição ou reavaliação até a data final das demonstrações 
financeiras, com exceção dos itens não monetários reconhecidos pelos valores correntes no 
final do período das demonstrações financeiras, os quais não são atualizados monetariamente. 
Os impostos diferidos são mensurados após a atualização dos itens não monetários, desde 
a data de aquisição ou reavaliação até a data dos saldos iniciais, e depois atualizados até a 
data final das demonstrações financeiras. Itens monetários não são atualizados, pois já são 
expressos em termos da unidade monetária corrente no final do período das demonstrações 
financeiras. Os ganhos e perdas na posição monetária líquida são reconhecidos no resultado. 
A Companhia adota estes procedimentos nos países considerados de economia 
hiperinflacionária.
2.23. Novos pronunciamentos em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021 - Em 2021 
foram emitidas as seguintes revisões de Pronunciamentos Contábeis, já vigentes para o 
exercício de 2021:
a) Revisão dos Pronunciamentos Técnicos nº 17/2021: Alterações nos Pronunciamentos 
Técnicos: CPC 06 (R2), CPC 11, CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48, em decorrência da Reforma 
da Taxa de Juros de Referência.
b) Revisão dos Pronunciamentos Técnicos nº 18/2021: Alterações no Pronunciamento 
Técnico CPC 06 (R2), referentes a benefícios relacionados à Covid-19 concedidos para 
arrendatários em contratos de arrendamentos que vão além de 30 de junho de 2021.
As alterações foram avaliadas pela Administração da Companhia, não havendo impactos nas 
Demonstrações Financeiras.
2.24. Novos pronunciamentos a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022 - A 
Administração vem acompanhando os pronunciamentos que já foram emitidos, porém terão 
vigência somente a partir de 1º de janeiro de 2022 e concluiu que não deverá trazer impactos 
significativos sobre as demonstrações financeiras da Companhia.
3. ESTIMATIVAS CONTÁBEIS - As demonstrações financeiras incluem a utilização de 
estimativas que levaram em consideração avaliações e julgamentos da Administração, 
experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos futuros, e 
outros fatores objetivos e subjetivos. Os itens significativos sujeitos a essas estimativas são:
a) análise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de liquidação 
duvidosa (nota 26);
b) análise da recuperabilidade de ativos não financeiros: principais premissas em relação a 
determinação dos valores em uso (nota 15); e
c) provisões para contingências (nota 17).
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões inerentes 
ao processo de estimativa. Essas estimativas são revisadas periodicamente.
4. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS - A Companhia 
possui ações no âmbito judicial para recuperação dos valores tributados na inclusão do ICMS 
na base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 15 de março de 2017 o Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do 
PIS e da COFINS. A Companhia obteve em seus processos, decisões favoráveis, com trânsito 
em julgado, os quais estabelecem que para o cálculo dos valores recolhidos indevidamente, 
deverá ser considerado a exclusão do valor do ICMS destacado nas notas fiscais de saída, 
para apuração do crédito do PIS e da COFINS. Após o julgamento dos embargos de 
declaração e modulação pelo STF realizado em 13 de maio de 2021, foi possível a Companhia 
ter elementos suficientes para a mensuração confiável do valor do crédito tributário a ser 
efetivamente recuperado e reconhecido. Neste sentido, a Companhia reconheceu até 31 de 
dezembro de 2021 R$ 362.927, sendo R$ 13.561 na rubrica de deduções da receita bruta 
(exercício de 2021), R$ 349.366 na rubrica de Outras Receitas Operacionais e R$ 143.995 
na rubrica Receitas Financeiras, totalizando R$ 506.922.
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

31/12/21 31/12/20
a) Caixa e bancos .............................................................. 73.163 115.332
b) Aplicações financeiras ................................................... 792.763 1.234.160
Certificado de Depósito Bancário (CDB) e Operações 
 Compromissadas ................................................................. 792.763 1.234.160
Total .................................................................................. 865.926 1.349.492
As aplicações financeiras estão representadas, substancialmente, por recursos aplicados em 
títulos privados de instituições de primeira linha.
São remuneradas por taxa média de 101,20% do CDI (101,18% do CDI em 31 de dezembro 
de 2020).
6. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

31/12/21 31/12/20
Certificado de Depósito Bancário (CDB), Operações 
 Compromissadas e Fundos ................................................... - 87.866
Total .................................................................................. - 87.866
As aplicações financeiras são remuneradas por taxa média pós-fixadas do CDI.
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WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.
www.weg.net

7. CLIENTES
31/12/21 31/12/20

a) Composição dos saldos:
  Mercado interno ................................................................. 1.296.102 996.694
  Mercado externo ................................................................ 849.473 183.817
 Subtotal ........................................................................... 2.145.575 1.180.511
  Provisão com perdas de créditos de clientes ........................... (24.703) (27.426)
 Total ................................................................................. 2.120.872 1.153.085
b) Perdas efetivas com créditos de clientes no exercício ... 1.494 6.467
c) Vencimento das duplicatas:
 A vencer ............................................................................ 2.074.101 1.128.383
 Vencidas: ........................................................................... 71.474 52.128
  Em até 30 dias .................................................................. 26.256 27.319
  De 31 até 90 dias ............................................................... 22.585 5.803
  De 91 até 180 dias ............................................................. 1.701 1.361
  Acima de 180 dias .............................................................. 20.932 17.645
Total .................................................................................. 2.145.575 1.180.511
A movimentação da provisão com perdas de créditos de clientes está demonstrada a seguir:
Saldo em 01/01/2020 ........................................................................... (25.933)
Perdas baixadas no exercício  ..................................................................... 6.467
Constituição de provisão no exercício .......................................................... (14.499)
Reversão de provisão no exercício............................................................... 6.539
Saldo em 31/12/2020 ........................................................................... (27.426)
Perdas baixadas no exercício  ..................................................................... 1.494
Constituição de provisão no exercício .......................................................... (3.261)
Reversão de provisão no exercício............................................................... 4.490
Saldo em 31/12/2021 ........................................................................... (24.703)
8. ESTOQUES

31/12/21 31/12/20
Produtos acabados................................................................ 603.813 464.589
Produtos em elaboração ........................................................ 722.509 397.734
Matérias-primas e outros ....................................................... 896.918 353.787
Importações em andamento .................................................. 259.193 39.152
Provisão para perdas com estoques de baixo giro ...................... (36.346) (34.933)
Total .................................................................................. 2.446.087 1.220.329
A movimentação da provisão para perdas com estoques de baixo giro está demonstrada a 
seguir:
Saldo em 01/01/2020 ........................................................................... (25.803)
Reversão de provisão no exercício............................................................... 9.059
Constituição de provisão no exercício .......................................................... (18.189)
Saldo em 31/12/2020 ........................................................................... (34.933)
Reversão de provisão no exercício............................................................... 10.699
Constituição de provisão no exercício .......................................................... (12.112)
Saldo em 31/12/2021 ........................................................................... (36.346)
Os estoques estão segurados e sua cobertura é determinada em função dos valores e grau 
de risco envolvido. As constituições e reversões de provisões para perda de estoque de baixo 
giro são registradas em custos dos produtos vendidos.
9. TRIBUTOS A RECUPERAR

31/12/21 31/12/20
ICMS sobre aquisições do ativo imobilizado .............................. 25.153 17.266
ICMS .................................................................................. 118.422 3.941
IPI ...................................................................................... 126.763 52.525
IRPJ/CSLL a compensar ......................................................... 15.177 6.804
IRF s/ Aplicações Financeiras ................................................. 2.420 1.439
PIS/COFINS ......................................................................... 107.615 12.474
Exclusão ICMS na Base do PIS/COFINS ................................... 488.369 -
REINTEGRA ......................................................................... 12.305 11.142
Outros ................................................................................ 867 5.318
Total .................................................................................. 897.091 110.909
 Ativo circulante ................................................................... 586.810 88.952
 Ativo não circulante  ............................................................ 310.281 21.957
Os créditos serão realizados pela Companhia, no decorrer do processo normal de apuração 
dos tributos, sendo que há também créditos passíveis de restituição e/ou compensação.
10. PARTES RELACIONADAS
Foram realizadas transações comerciais de compra e venda de produtos, matérias-primas e 
contratação de serviços, assim como as transações financeiras de empréstimos, captação de 
recursos entre as empresas do Grupo e remuneração da Administração.
Montante dos saldos existentes:
Contas Patrimoniais 31/12/21 31/12/20
Ativo circulante
 Clientes ............................................................................ 923.751 195.489
  WEG Linhares Equipamentos Elétricos S.A. ............................ 28.417 30.939
  WEG Drives & Controls - Automação Ltda .............................. 15.362 3.823
  WEG Amazonia S.A. ........................................................... 11.747 3.712
  WEG-Cestari Redutores e Motorredutores S.A. ....................... 11.761 4.007
  Geremia Redutores Ltda. ..................................................... - 5.213
  WEG International Trade GmbH ............................................ 667.940 77.847
  WEG Colombia S.A.S. ......................................................... 54.316 10.893
  WEGEuro Ind. Eléctrica S.A. ................................................ 15.012 10.496
  TGM Kanis Turbinen GmbH .................................................. - 7.708
  Watt Drive Antriebstechnik GmbH ......................................... 14.659 6.938
  WEG México S.A. de C.V. ..................................................... 15.912 5.813
  WEG Chile S.A. .................................................................. 22.501 4.970
  WEG Equipamientos Electricos S.A. ....................................... 12.495 4.397
  WEG (Jiangsu) Electric Equip. Co., Ltd. .................................. 8.052 2.391
  WEG Middle East Fze. ......................................................... 2.364 1.663
  WEG Peru S.A. ................................................................... 17.436 2.879
  Outras .............................................................................. 25.777 11.800
Ativo circulante
 Empréstimos e financiamentos ......................................... 3.968 3.285
  WEG Equipamientos Electricos S.A. ....................................... 3.968 3.285
Ativo não circulante
 Empréstimos e financiamentos ......................................... 3.741 2.023
  Hidráulica Industrial - Indústria e Comércio Ltda. ................... 2 126
  WEG Drives & Controls - Automação Ltda. ............................. 204 -
  WEG Amazônia S.A. ........................................................... 1 1
  WEG Linhares Equipamentos Elétricos S.A. ............................ 119 -
  WEG Cestari Redutores e Motorredutores S.A. ........................ 2.000 -
  RF Reflorestadora Ltda. ....................................................... 1 1
  Paumar S/A Indústria e Comércio ......................................... 514 -
  PPI Multitask Sistemas e Automação S.A. .............................. 900 1.895

Contas Patrimoniais 31/12/21 31/12/20
Passivo circulante
 Fornecedores ................................................................... 108.883 79.204
  Paumar S/A Indústria e Comércio ......................................... 13.036 7.121
  RF Reflorestadora Ltda. ....................................................... 5.494 2.329
  WEG Linhares Equipamentos Elétricos S.A. ............................ 40.436 32.731
  WEG Drives & Controls - Automação Ltda. ............................. 43.116 31.557
  Hidráulica Industrial - Indústria e Comércio Ltda. ................... 104 2.615
  WEG Equipamientos Electricos S.A. ....................................... 2.536 1.124
  Outras .............................................................................. 4.161 1.727
Contratos com administradores ......................................... 6.137 5.339
 Empréstimos e financiamentos ......................................... 938.282 445.032
  Watt Drive GmbH ............................................................... 412.875 195.858
  WEG Germany GmbH ......................................................... 375.275 177.959
  WEG France SAS ................................................................ 150.132 71.215
Passivo não circulante
 Empréstimos e financiamentos ......................................... - 866.069
  Watt Drive GmbH ............................................................... - 381.047
  WEG Germany GmbH ......................................................... - 346.407
  WEG France SAS ................................................................ - 138.563
  WEG Drives & Controls - Automação Ltda. ............................. - 19
  Paumar S/A Indústria e Comércio ......................................... - 1
  WEG Linhares Equipamentos Elétricos S.A. ............................ - 32
Contas de Resultado 31/12/21 31/12/20
Receitas de vendas ............................................................ 4.178.147 2.529.197
  WEG Linhares Equipamentos Elétricos S.A. ............................ 172.815 115.204
  WEG Drives & Controls - Automação Ltda. ............................. 95.443 47.598
  WEG-Cestari Redutores e Motorredutores S.A. ....................... 39.835 21.769
  Watt Drive Antriebstechnik GmbH ......................................... 57.726 66.077
  WEG Chile S.A. .................................................................. 153.996 155.299
  WEG Peru S.A. ................................................................... 60.327 48.674
  WEG Colombia S.A.S. ......................................................... 181.176 74.319
  WEG Equipamientos Electricos S.A. ....................................... 185.325 130.410
  WEG México S.A. de C.V. ..................................................... 49.743 32.929
  WEGEuro Ind. Eléctrica S.A. ................................................ 97.369 63.805
  WEG International Trade GmbH ............................................ 2.919.923 1.631.995
  Outras .............................................................................. 164.469 141.118
Remuneração da administração:
 a) Fixa (honorários) ......................................................... 19.770 20.034
  Conselho de Administração .................................................. 1.612 1.394
  Diretoria ........................................................................... 18.158 18.640
 b) Variável (participação nos lucros) ................................ 19.770 20.034
  Conselho de Administração .................................................. 1.612 1.394
  Diretoria ........................................................................... 18.158 18.640
Informações adicionais:
a) Operações comerciais: As transações de compra e venda de insumos e produtos são 
efetuadas em condições estabelecidas entre as partes;
b) Empréstimos e financiamentos: As operações financeiras e comerciais entre as 
empresas do Grupo são registradas e amparadas pela convenção de Grupo. Os contratos de 
empréstimos (Pré-pagamento de exportação) são remunerados pela Variação US$ (+) Libor 
(+) 3,5% ao ano. Os contratos celebrados com Administradores são remunerados em 95,0% 
da variação do CDI (95,0% da variação do CDI em 31 de dezembro de 2020);
c) Remuneração da Administração: Os membros do Conselho de Administração foram 
remunerados no montante de R$ 1.612 (R$ 1.394 em 31 de dezembro de 2020) e a Diretoria 
no montante de R$ 18.158 (R$ 18.640 em 31 de dezembro de 2020), por seus serviços, 
correspondendo o montante total de R$ 19.770 (R$ 20.034 em 31 de dezembro de 2020). 
Prevê-se a participação de 0% até 2,5% do lucro líquido consolidado a ser distribuído aos 
Administradores, desde que atingidas metas mínimas de desempenho operacional. As metas 
de desempenho referem-se ao Retorno sobre o Capital Investido (peso de 70%), com 
atingimento mínimo de 11%, e crescimento do Ebitda (peso de 30%), com atingimento 
mínimo de 5,6%. A correspondente provisão está reconhecida no resultado do exercício no 
montante de R$ 19.770 (R$ 20.034 em 31 de dezembro de 2020), sob a rubrica de outros 
resultados operacionais.
11. TRIBUTOS DIFERIDOS
Os créditos e débitos fiscais diferidos de Imposto de Renda e Contribuição Social foram 
apurados em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 32 - Tributos sobre o lucro.
a) Composição dos valores:

31/12/21 31/12/20
Diferenças temporárias:
 Provisões:
  Contingências trabalhistas e cíveis ........................................ 76.136 72.652
  Impostos em discussão judicial ............................................ 80.834 46.591
  Perdas com créditos de clientes ............................................ 8.399 9.325
  Perdas com estoques sem giro ............................................. 12.358 11.877
  Garantia de produtos .......................................................... 34.672 39.390
  Indenizações com rescisões trabalhistas e contratuais ............. 44.921 38.225
  Fretes e comissões sobre vendas .......................................... 7.522 6.511
  Serviços de terceiros .......................................................... 51.045 44.950
  Participação dos colaboradores no resultado .......................... 75.932 68.402
 Receitas a efetivar ............................................................... - 35.091
 Depreciação acelerada incentivada Lei nº 11.196/05 ................ (4.287) (4.363)
 Diferença de amortização de ágio fiscal x contábil .................... (27.162) (22.740)
 Diferença de depreciação fiscal x contábil (vida útil) ................. (142.808) (134.108)
 Outras ............................................................................... 275 2.407
Custo atribuído do ativo imobilizado ........................................ (76.557) (85.051)
Total .................................................................................. 141.280 129.159
Ativo não circulante .............................................................. 141.280 129.159
b) Prazo estimado de realização: A Administração estima que os impostos diferidos 
decorrentes das diferenças temporárias serão realizados na proporção da realização das 
contingências, perdas e das obrigações projetadas.

D
oc

um
en

to
 d

is
po

ní
ve

l p
ar

a 
do

w
nl

oa
d 

no
 s

ite
 h

ttp
s:

//o
cp

.n
ew

s/
pu

bl
ic

ac
oe

s-
le

ga
is

/ 0
8/

03
/2

02
2 

18
:4

4:
15

Jo
rn

al
 O

 C
or

re
io

 D
o 

P
ov

o 
LT

D
A

 -
 0

8.
94

5.
05

0/
00

01
-5

3 
a2

2d
fa

5a
49

80
1b

55
ed

71
16

90
2b

27
ab

12
6d

42
78

d7



continua

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.
www.weg.net

12. INVESTIMENTOS
12.1 Investimentos

País
Patrimônio 

Líquido
Resultado 

do Exercício Participação no Capital Social (%)
Equivalência 
Patrimonial

Valor Patrimonial 
do Investimento

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20
Direta Indireta Direta Indireta

RF Reflorestadora Ltda. ............................ Brasil 149.069 (832) 0,01 - 0,01 - - - - -
WEG Amazônia S.A. ................................. 85.821 43.558 99,98 - 99,98 - 43.551 26.055 85.807 74.451
WEG Administradora de Bens Ltda. ............ 14.842 663 20,12 - 0,25 - 279 1 3.125 33
WEG Logística Ltda. ................................. 217.085 24.942 99,99 0,01 99,99 0,01 24.942 15.308 217.081 192.140
WEG Linhares Equips. Elétricos S.A. ........... 542.620 168.148 99,99 - 99,99 - 168.147 140.567 542.618 441.293
WEG Partner Holding Ltda. ........................ 1 - - 99,90 - 99,90 - - - -
WEG-Cestari Redut. Motorredut. S.A. ......... 104.976 26.495 50,01 - 50,01 - 8.158 4.166 52.488 44.330
Hidráulica Industrial - Ind. e Com. Ltda. ..... 226.158 7.003 99,99 - 99,99 - 7.003 (1.097) 226.158 219.155
Agro Trafo Admin. de Bens Ltda. ................ 1.688 805 8,25 - 8,25 - 66 10 139 96
Paumar S/A Indústria e Comércio .............. 419.869 76.402 61,13 - 61,13 - 25.309 29.070 266.484 265.988
WEG-Jelec Oil and Gas Sol. Aut. Ltda. ........ 11 - 90,00 - 90,00 - - - 10 10
Transformadores do Nordeste Ltda ............. - - - - - - - (462) - -
Geremia Redutores Ltda. .......................... - 7.576 - - - 50,01 - - - -
PPI Multitask Sistemas e Automação S.A. ... 4.307 1.005 51,00 - 51,00 - 99 871 3.647 3.548
Multitask Soluções em Automação S.A. ....... 1.628 1.199 51,00 - 51,00 - 592 140 948 356
Multitask Automação Industrial S.A. ........... - - - - - - - (454) - -
V2COM Participações S.A. ......................... 34.971 9.003 51,00 - 51,00 - 2.533 (456) 25.680 24.112
V2 Tecnologia Ltda. .................................. 35.590 9.453 - 51,00 - 51,00 - - - -
V2 Ind. e Com. de Equip. Elet. Ltda. .......... - (423) - - - 51,00 - - - -
Mvisia Desenvolvimentos Inovadores S.A. ... 8.166 (1.256) 51,03 - 51,03 - (723) (244) 4.475 5.205
Birmind Automação e Serviços S.A. ............ 7.376 (1.680) 51,00 - 51,00 - (947) (120) 4.102 5.051
Zest WEG Group Africa (PTY) Ltd. .............. África do Sul 248.591 21.827 100,00 - 100,00 - 21.554 5.331 248.591 228.921
Zest Energy (Pty) Ltd. .............................. 270 - - 100,00 - 100,00 - - - -
Zest WEG Manufacturing (Pty) Ltd. ............ 877 (1.823) - 100,00 - 100,00 - - - -
Zest WEG Electric (Pty) Ltd. ...................... 194.322 21.652 - 74,80 - 74,80 - - - -
ENI Electric/Instrument. Eng. Cont.(Pty)..... 1.299 4.771 - 86,67 - 86,67 - - - -
Zest WEG Investment Company (Pty) Ltd. .. 145.353 16.185 - 64,70 - 64,70 - - - -
WEG Germany GmbH ............................... Alemanha 73.420 (512) - 100,00 - 100,00 - - - -
Watt Drive GmbH .................................... 6.786 (1.262) - 100,00 - 100,00 - - - -
Wurttembergische Elektromotoren GmbH ... 26.913 2.660 100,00 - 100,00 - 2.596 1.151 28.548 26.246
Antriebstechnik Katt Hessen GmbH ............ (39.109) (14.389) 100,00 - 100,00 - (14.514) (14.409) 479 609
TGM Kanis Turbinen GmbH ........................ 86.329 9.633 - 42,86 - 42,86 - - - -
WEG Equipamientos Electricos S.A. ............ Argentina 187.360 23.533 - 89,55 - 89,55 - - - -
Pulverlux S.A. ......................................... 29.746 10.415 - 100,00 - 100,00 - - - -
WEG Australia Pty Ltd. ............................. Austrália 78.556 6.483 - 100,00 - 100,00 - - - -
Watt Drive Antriebstechnik GmbH .............. Áustria 128.621 (3.975) 75,68 24,32 75,68 24,32 (3.024) 8.899 98.868 102.917
WEG International Trade GmbH ................. 1.123.117 1.130.567 - 100,00 - 100,00 - - - -
WEG Holding GmbH ................................. 5.891.379 1.610.848 100,00 - 100,00 - 1.652.604 1.521.896 5.891.380 5.130.515
WEG Benelux S.A. ................................... Bélgica 90.732 11.739 - 99,99 - 99,99 - - - -
WEG Central Asia LLP ............................... Cazaquistão 2.126 997 - 100,00 - 100,00 - - - -
WEG Chile S.A. ....................................... Chile 57.877 17.162 - 92,00 - 92,00 - - - -
WEG (Nantong) Electric Motor Co., Ltd. ...... China 458.384 30.323 - 100,00 - 100,00 - - - -
Changzhou Sinya Electromotor Co., Ltd. ..... (42.858) (29.751) 100,00 - 100,00 - (31.773) (36.687) 3.827 4.614
Changzhou Yatong Jiewei Elect., Ltd. .......... (36.327) (18.173) - 100,00 - 100,00 - - - -
Wuxi Ecovi Technology Co., Ltd. ................. 5.124 (572) - 100,00 - 100,00 - - - -
WEG (Changzhou) Aut. Equip. Co., Ltd. ...... (22.883) (9.190) - 100,00 - 100,00 - - - -
The First Drive Technology Co., Ltd. ........... - (4.092) - 100,00 - 100,00 - - - -
WEG (Jiangsu) Electric Equip. Co., Ltd. ....... 456.991 64.970 100,00 - 100,00 - 65.207 41.169 456.991 351.253
WEG Singapore Pte. Ltd. .......................... Cingapura 6.894 1.536 100,00 - 100,00 - 1.605 3.823 6.894 4.883
WEG Colombia S.A.S. ............................... Colômbia 170.725 27.129 - 100,00 - 100,00 - - - -
WEG Middle East Fze. ............................... Emirados Árabes (21.309) 6.726 - 100,00 - 100,00 - - - -
WEG Iberia Industrial S.L. ........................ Espanha 107.555 14.553 - 100,00 - 100,00 - - - -
Autrial S.L. ............................................. (12.609) 1.365 - 100,00 - 100,00 - - - -
WEG Electric Corp. ................................... Estados Unidos 1.254.841 158.942 - 100,00 - 100,00 - - - -
Electric Machinery Company LLC ................ 134.376 1.200 - 100,00 - 100,00 - - - -
FTC Energy Group Inc. ............................. - (9) - - - 100,00 - - - -
Bluffton Motor Works, LLC ........................ 436.105 6.862 - 100,00 - 100,00 - - - -
WEG Transformers USA LLC ...................... 279.632 48.219 - 72,00 - 72,00 - - - -
WEG France SAS ..................................... França 57.211 4.088 - 100,00 - 100,00 - - - -
Zest Electric Ghana Ltd. ........................... Gana 13.503 2.868 - 100,00 - 100,00 - - - -
E & I Electrical Ghana Ltd. ........................ (2.040) 39 - 90,00 - 90,00 - - - -
WEG Industries (India) Private Ltd. ............ Índia 260.575 (9.411) - 100,00 - 100,00 - - - -
WEG (UK) Ltd. ........................................ Inglaterra 45.235 8.193 - 100,00 - 100,00 - - - -
WEG Italia S.R.L. ..................................... Itália 76.188 3.762 - 100,00 - 100,00 - - - -
WEG Electric Motors Japan Co. Ltd. ............ Japão 5.241 266 - 95,00 - 95,00 - - - -
WEG South East Asia SDN BHD ................. Malásia (8.630) (7.840) - 100,00 - 100,00 - - - -
WEG México S.A. de C.V. .......................... México 1.109.624 77.233 - 99,99 - 99,99 - - - -
WEG Transform. México S.A. de C.V. .......... 160.080 61.325 - 72,00 - 72,00 - - - -
Voltran S.A. de C.V. ................................. 149.477 23.916 - 72,00 - 72,00 - - - -
WEG Equipos Eléctricos S.A. de C.V. ........... - 542 - - 0,01 99,99 (1) - - 2
WEG Power Systems S.A. de C.V. ............... - 927 - - - 72,00 - - - -
Zest WEG Group Mozambique, Lda ............ Moçambique (1.552) (396) - 100,00 - 100,00 - - - -
Zest WEG Group Namibia Limited .............. Namíbia 230 (36) - 100,00 - 100,00 - - - -
WEG Peru S.A. ........................................ Peru 25.086 (1.057) - 99,95 - 99,95 - - - -
WEG Poland Sp. z.o.o. .............................. Polônia 312 (510) - 100,00 - - - - - -
WEGEuro Ind. Eléctrica S.A. ...................... Portugal 194.205 43.568 - 100,00 - 100,00 - - - -
WEG Rus LLC .......................................... Rússia 27.357 11.583 - 100,00 - 100,00 - - - -
WEG Scandinavia AB. ............................... Suécia 31.813 4.377 - 100,00 - 100,00 - - - -
ENI Electrical Tanzania (Pty) Limited .......... Tanzânia (294) (94) - 100,00 - 100,00 - - - -
WEG Elektrík Sanayí Anonim Şírketi ........... Turquia 701 (551) - 100,00 - - - - -
WEG Industrias Venezuela C.A. ................. Venezuela (4) 3 - 99,99 - 99,99 - - - -
E & I Zambia Ltd. .................................... Zâmbia 2.138 3.670 - 50,00 - 50,00 - - - -
Total ..................................................... 1.973.263 1.744.528 8.168.340 7.125.728

Os dividendos e juros sobre capital próprio recebidos de controladas são considerados e 
avaliados como atividades de investimentos nas demonstrações financeiras individuais. As 
controladas que apresentam patrimônio líquido negativo são capitalizadas anualmente de 
acordo com a legislação de cada país.
12.2 Aquisição
Balteau Produtos Elétricos Ltda. - Em 14 de setembro de 2021, a Companhia anunciou 
contrato para aquisição da Balteau Produtos Elétricos Ltda., fabricante de transformadores para 
instrumentos e conjuntos de medição, localizada em Itajubá, Minas Gerais. A aquisição não 
integra as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 em razão da aprovação do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que ocorreu em 24 de janeiro de 2022.
12.3 Eventos Societários 2021
V2 Tecnologia Ltda. - Em fevereiro de 2021 foi realizada a incorporação da empresa V2 
Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. na empresa V2 Tecnologia Ltda.. O 
objetivo desta reestruturação é a simplificação e sinergia dos serviços técnicos e 

administrativos, e diminuição de custos operacionais e despesas administrativas.
WEG-Cestari Redutores e Motorredutores S.A. - Em novembro de 2021 foi realizada a 
incorporação da empresa Geremia Redutores Ltda. na empresa WEG-Cestari Redutores e 
Motorredutores S.A., objetivando reduzir a estrutura societária e melhorar a organização 
operacional.
Incorporações no México - Em outubro de 2021 foi realizada a incorporação das empresas 
WEG Equipos Eléctricos S.A. de C.V. e WEG Power Systems S.A. de C.V. nas empresas WEG 
México S.A. de C.V. e Voltran S.A. de C.V. respectivamente, objetivando simplificar a 
estrutura societária.
12.4 Ágio: A Companhia tem registrado ágio, mensurado como excedente em relação às 
aquisições de controladas no montante de R$ 651.187 em 31 de dezembro de 2021 
(R$ 667.517 em 31 de dezembro de 2020).
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a) Composição do saldo do ágio gerado por unidade geradora de caixa:
31/12/21 31/12/20

Electric Machinery Company LLC 273.178 254.390
Zest WEG Group Africa (PTY) Ltd. 105.455 106.722
Grupo China 117.087 142.345
Redutores (WATT + WCES) 91.044 91.430
Paumar S/A Indústria e Comércio 22.096 22.096
Outros 42.327 50.534
TOTAL 651.187 667.517
b) Teste de recuperabilidade: Em 2021, a Companhia realizou os testes de recuperabilidade 
dos ativos. Os testes são efetuados anualmente, sendo antecipado se eventos ou 
circunstâncias indicarem a necessidade. A apuração do valor recuperável é realizada através 
do método de fluxo de caixa descontado, de acordo com as informações existentes sobre o 
mercado de atuação de cada negócio, que possuem metas e objetivos específicos baseados 
em condições de se atingir as premissas de forma que apresentem melhora de performance 
gradual consistente. As principais premissas utilizadas pela Companhia para o cálculo do 
valor em uso estão descritas abaixo: - Período de avaliação: a avaliação da unidade 
geradora de caixa (UGC) é efetuada por um período de 5 anos sendo a partir de então 
considerado a perpetuidade da operação. - Taxa de crescimento: a taxa de crescimento 
das receitas, custos e despesas foi projetada considerando o orçamento para o primeiro ano, 
e a partir do segundo ano a previsão do PIB e inflação específicos de cada mercado. - Taxa 
de desconto: a taxa de desconto utilizada tomou como base o custo ponderado de capital 
(WACC - Weighted Average Cost of Capital) de cada país, da média de empresas do mesmo 
ramo de atividade, sendo nas Américas a variação de 7,72% a 50,02%, Europa de 7,05% a 
8,84%, Ásia de 9,37% a 13,23% e África de 15,91%. - Perpetuidade: consideradas as 
mesmas taxas de crescimento (PIB e inflação) utilizadas na projeção de receitas, custos e 
despesas. - Investimento: as estimativas de investimento foram elaboradas conforme a 
realização (depreciação) dos ativos em operação e objetivando a manutenção do parque 
fabril atualizado. - Análise de sensibilidade: foram considerados cenários de variação de 
10% para taxa de desconto, taxa de crescimento e perpetuidade, sendo que em todos os 
casos o valor em uso excede os valores contábeis da unidade geradora de caixa.
Os testes de recuperabilidade dos ativos da Companhia e suas controladas não resultaram 
na necessidade de reconhecimento de perda no exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
13. IMOBILIZADO

31/12/21 31/12/20
Terrenos ............................ 150.340 150.966
Construções e instalações .... 784.755 773.583
Equipamentos .................... 2.571.496 2.452.446
Móveis e utensílios .............. 70.906 62.715
Hardware .......................... 90.512 80.545
Imobilizações em curso ....... 99.287 58.946
Outros .............................. 35.382 19.464
Total imobilizado ............. 3.802.678 3.598.665
Depreciação acumulada Taxa de deprec. Anual (%) (2.179.337) (2.067.205)
 Construções e instalações ... 02 a 03 (275.494) (259.317)
 Equipamentos ................... 05 a 20 (1.795.295) (1.708.357)
 Móveis e utensílios ............ 07 a 10 (43.782) (41.103)
 Hardware ......................... 20 a 50 (57.591) (51.999)
 Outros ............................. - (7.175) (6.429)
Total Imobilizado Líquido 1.623.341 1.531.460
a) Síntese da movimentação do ativo imobilizado:
Classe do 
Imobilizado 31/12/20

Transferência 
entre Classes

Aqui- 
sições

Baixas 
Líquidas

Depre- 
ciações 31/12/21

Terrenos .......... 150.966 - - (626) - 150.340
Construções e 
 instalações ..... 514.266 1.235 8.301 (6) (14.535) 509.261
Equipamentos .. 744.089 26.691 120.585 (3.150) (112.014) 776.201
Móveis e 
 utensílios ....... 21.612 82 8.610 (46) (3.134) 27.124
Hardware ........ 28.546 5 11.419 (70) (6.979) 32.921
Imobilizações 
 em curso ........ 58.946 (41.581) 81.922 - - 99.287
Outros ............ 13.035 13.568 3.180 (297) (1.279) 28.207
Total .............. 1.531.460 - 234.017 (4.195) (137.941) 1.623.341

Ano Anterior 31/12/19
Transferência 
entre Classes

Aqui- 
sições

Baixas 
Líquidas

Depre- 
ciações 31/12/20

Total .............. 1.367.428 - 293.553 (4.965) (124.556) 1.531.460
b) Valores oferecidos em garantia - foram oferecidos bens do ativo imobilizado em 
garantia de empréstimos, financiamentos, processos trabalhistas e tributários no montante 
de R$ 14.779 (R$ 12.968 em 31 de dezembro de 2020).
c) Teste de recuperabilidade - A avaliação dos indicadores de recuperabilidade do ativo 
imobilizado da Companhia e suas controladas não resultam na necessidade de reconhecimento 
de perda no exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
14. DIREITO DE USO EM ARRENDAMENTOS
A Companhia adota o Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) (IFRS 16) Arrendamentos, o 
qual introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial 
de arrendatários.

31/12/21 31/12/20
Imóveis ............................................................................... 15.709 13.169
Máquinas e equipamentos...................................................... 142 142
Total de arrendamento mercantil ....................................... 15.851 13.311
Depreciação acumulada ..................................................... (11.161) (6.115)
Imóveis ............................................................................... (11.029) (6.026)
Máquinas e equipamentos...................................................... (132) (89)
Total Líquido ..................................................................... 4.690 7.196
a) Síntese da movimentação do arrendamento mercantil:

Classe 31/12/20 Arrendamentos
Depre- 
ciação

Baixas 
Líquidas 31/12/21

Imóveis ........................ 7.143 2.055 (4.498) (20) 4.680
Máquinas e equipamentos 53 - (43) - 10
Total ........................... 7.196 2.055 (4.541) (20) 4.690

Ano Anterior 31/12/19 Arrendamentos
Depre- 
ciação

Baixas 
Líquidas 31/12/20

Total ........................... 10.721 401 (3.926) - 7.196
15. INTANGÍVEL

Amortização/ 
Nº de Anos Custo

Amortização 
Acumulada 31/12/21 31/12/20

Licença de software .. 5 151.507 (104.822) 46.685 40.866
Marcas e patentes .... 1 248 - 248 248
Projetos em andamento 5 79.282 (37.528) 41.754 45.035
Outros .................... 5 151.408 (150.417) 991 8.775
Subtotal................. 382.445 (292.767) 89.678 94.924
Ágio aquisição con- 
 troladas incorporadas 241.284 (13.501) 227.783 179.343
Total ...................... 623.729 (306.268) 317.461 274.267

a) Síntese da movimentação do ativo intangível:

31/12/20 Adições
Baixas 

Líquidas
Amor- 

tização 31/12/21
Licença de software ................ 40.866 15.797 - (9.978) 46.685
Marcas e patentes .................. 248 - - - 248
Projetos em andamento .......... 45.035 33.933 (37.024) (190) 41.754
Outros .................................. 8.775 - - (7.784) 991
Subtotal............................... 94.924 49.730 (37.024) (17.952) 89.678
Ágio aquisição controladas 
 incorporadas ......................... 179.343 48.440 - - 227.783
Total .................................... 274.267 98.170 (37.024) (17.952) 317.461

Ano Anterior ........................ 31/12/19 Adições
Baixas 

Líquidas
Amor- 

tização 31/12/20
Total .................................... 242.087 62.785 (6.528) (24.077) 274.267
b) Cronograma de amortização do ativo intangível (exceto ágio):

31/12/21
2022 ..................................................................................................... 20.614
2023 ..................................................................................................... 19.574
2024 ..................................................................................................... 18.196
2025 ..................................................................................................... 15.809
2026 em diante ...................................................................................... 15.485
Total  ................................................................................................... 89.678
16. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
As operações diretas contratadas junto ao BNDES são garantidas por avais da controladora 
WEG S.A.. As operações de FINAME são garantidas por avais e alienação fiduciária. As 
cláusulas de covenants, que são exclusivas aos contratos com o BNDES, relacionadas a 
indicadores de capitalização, liquidez corrente e relação da dívida líquida/EBITDA, estão 
sendo atendidas.

Modalidade
Encargos Anuais 

em 31/12/21 31/12/21 31/12/20
Circulante ....................................... 939.329 448.963
Em Reais, taxa pré-fixada
Capital de giro .................................. 3,5% a 5,25% a.a. - 3.931
Em Dólares EUA
Pré-Pagamento de
  Exportação (PPE) ............................

Variação US$ 
(+) Libor (+) 3,5% a.a. 939.329 445.032

Não Circulante ................................ 557.990 871.067
Em Reais, taxa pré-fixada
Capital de giro .................................. 3,5% a 5,25% a.a. - 5.050
Em Dólares EUA
Pré-Pagamento de 
 Exportação (PPE) .............................

Variação US$ 
(+) Libor (+) 3,5% a.a. 557.990 866.017

Total de Circulante ......................... 939.329 448.963
Total de Não Circulante .................. 557.990 871.067
a) Vencimento dos empréstimos e financiamentos de longo prazo:

31/12/21 31/12/20
2022 ................................................................................... - -
2023 ................................................................................... 557.990 870.088
2024 ................................................................................... - 979
Total .................................................................................. 557.990 871.067
b) A movimentação dos empréstimos e financiamentos está demonstrada a seguir:
Saldo em 01/01/2020 ......................................................................... 1.455.240
Captações ............................................................................................. 216.366
Provisão de juros .................................................................................... 8.315
Amortização .......................................................................................... (627.943)
Pagamento de juros ................................................................................ (10.572)
Variação cambial .................................................................................... 278.624
Saldo em 31/12/2020 ......................................................................... 1.320.030
Captações ............................................................................................. 740.975
Provisão de juros .................................................................................... (2.550)
Amortização .......................................................................................... (472.982)
Pagamento de juros ................................................................................ (1.322)
Variação cambial .................................................................................... (86.832)
Saldo em 31/12/2021 ......................................................................... 1.497.319
17. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS
A Companhia é parte em ações administrativas e judiciais de natureza tributária, trabalhista 
e cível, decorrentes das atividades normais de seus negócios. As respectivas provisões 
foram constituídas para os processos cuja possibilidade de perda foi avaliada como “provável” 
tendo por base a estimativa de valor em risco determinada pelos assessores jurídicos da 
Companhia. A Administração da Companhia estima que as provisões para contingências 
constituídas são suficientes para cobrir eventuais perdas com os processos em andamento.
a) Saldo das provisões para contingências:

31/12/21 31/12/20
(i) Tributárias: .......................................................... 236.611 227.491
 - IRPJ e CSLL ............................................................. (a.1) 117.659 111.652
 - INSS ...................................................................... (a.2) 51.043 50.872
 - PIS e COFINS .......................................................... (a.3) 59.689 56.995
 - Outras .................................................................... 8.220 7.972
(ii) Trabalhistas ........................................................ 171.013 162.409
(iii) Cíveis ................................................................. 99.468 95.287
(iv) Outras ............................................................... 2.245 2.345
Total ......................................................................... 509.337 487.532
b) Demonstrativo da movimentação do exercício:

31/12/20 Adições Juros Baixas Reversões 31/12/21
(i) Tributárias ........... 227.491 9.922 1.550 - (2.352) 236.611
(ii) Trabalhistas ........ 162.409 22.782 1.566 (9.834) (5.910) 171.013
(iii) Cíveis ................ 95.287 22.459 2.313 (13.098) (7.493) 99.468
(iv) Outras .............. 2.345 - - - (100) 2.245
Total ...................... 487.532 55.163 5.429 (22.932) (15.855) 509.337
Ano Anterior 31/12/19 Adições Juros Baixas Reversões 31/12/20
Total ...................... 446.177 85.377 6.091 (41.699) (8.414) 487.532
c) As provisões constituídas referem-se principalmente a:
(i) Contingências tributárias - (a.1) Refere-se ao processo da diferença do IPC de janeiro 
de 1989 (Plano Verão) sobre correção monetária de 16,24% e processo sobre a exclusão na 
base de cálculo de dispêndios com projetos de PD&I 2011 (Lei do Bem). (a.2) Refere-se as 
Contribuições devidas à Previdência Social. As discussões judiciais referem-se a encargos 
previdenciários incidentes sobre a previdência privada, participação nos lucros, salário 
educação e outros. (a.3) Refere-se a não homologação pela Receita Federal do Brasil do 
pedido de compensação do saldo credor do PIS e COFINS com débitos de tributos federais.
(ii) Contingências trabalhistas - A Companhia é acionada em reclamatórias trabalhistas 
envolvendo principalmente discussões sobre insalubridade, periculosidade, entre outros.
(iii) Contingências cíveis - Correspondem principalmente a processos de natureza cível, 
incluindo danos morais, estéticos, doenças ocupacionais e indenizações oriundas de 
acidentes de trabalho.
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d) Depósitos judiciais 31/12/21 31/12/20
Tributárias  .......................................................................... 43.120 21.681
Trabalhistas e Cíveis ............................................................. 10.094 19.389
Total dos Depósitos Vinculados ......................................... 53.214 41.070
- Depósitos judiciais não vinculados  ....................................... 6.623 3.944
Total dos Depósitos Judiciais ............................................. 59.837 45.014
Os depósitos judiciais não vinculados às contingências estão no aguardo de alvará de 
levantamento judicial.
e) Contingências possíveis - A Companhia é parte de outras discussões judiciais, cujas 
probabilidades de perdas estão classificadas como “possível”, e para as quais não foram 
constituídas provisões para contingências. Em 31 de dezembro de 2021, os valores estimados 
de tais discussões referem-se aos processos tributários e cíveis no montante de R$ 902.665 
(R$ 401.843 em 31 de dezembro de 2020).
(i) Tributárias
- Tributação sobre os lucros auferidos do exterior: Referem-se a autuações pela Receita 
Federal do Brasil relativas aos exercícios de 2007, 2008, 2013, 2015, 2016 e 2017, no 
montante estimado de R$ 751,5 milhões. A Companhia está contestando tais autuações 
administrativa e judicialmente, sendo que as decisões intermediárias na esfera judicial 
obtidas até o momento convalidaram o tratamento tributário aplicado, levando a Companhia 
a manter a mesma prática tributária para os exercícios de 2018 até 2021, mantendo mesmo 
nível de exposição a esse assunto. A Companhia entende que é provável que a autoridade 
fiscal seja judicialmente levada a aceitar o tratamento tributário adotado;
- Incidência de ICMS-ST sobre operações de compra de matéria-prima no montante de 
R$ 27,0 milhões (R$ 26,4 milhões em 31 de dezembro de 2020);
- Não homologação de créditos de IPI no montante de R$ 15,1 milhões (R$ 14,8 milhões em 
31 de dezembro de 2020);
- Demais contingências tributárias no montante de R$ 41,1 milhões (R$ 32,2 milhões em 31 
de dezembro de 2020).
(ii) Cíveis
- 3Z Movimentação Inteligente Ltda. no montante estimado de R$ 33,4 milhões (R$ 29,2 
milhões em 31 de dezembro de 2020);
- Saraiva Equipamentos Ltda. e Saraiva Engenharia Ltda. no montante estimado de R$ 17,1 
milhões (R$ 17,1 milhões em 31 de dezembro de 2020);
- Demais contingências cíveis no montante de R$ 17,5 milhões (R$ 5,5 milhões em 31 de 
dezembro de 2020).
18. PLANO DE PENSÃO
A Companhia é patrocinadora da WEG Seguridade Social, que tem como objetivo principal 
suplementar os benefícios de aposentadoria fornecidos pelo sistema oficial da Previdência 
Social. O Plano, administrado pela WEG Seguridade Social, contempla os benefícios de 
renda mensal (aposentadoria), abono anual, suplementação de auxílio-doença, 
suplementação de aposentadoria por invalidez, suplementação da pensão por morte, 
suplementação do abono anual e pecúlio por morte. O número de participantes é de 16.070 
(14.162 em 31 de dezembro de 2020). A Companhia efetuou contribuições no montante de 
R$ 34.162 (R$ 35.436 em 31 de dezembro de 2020). Com base em cálculos atuariais 
realizados por atuários independentes, objetivando definir o valor líquido passivo entre a 
obrigação do benefício definido e o valor justo dos ativos do plano, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos pelo CPC 33 (R1) Benefícios a Empregados, não identificamos 
passivos relevantes de pós-emprego a serem reconhecidos pela Companhia.
19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social - O capital social da Companhia é de R$ 5.000.000 (R$ 3.346.857 em 31 
de dezembro de 2020), representado por 1.130.003.523 ações ordinárias escriturais 
nominativas, sem valor nominal, todas com direito a voto. 
Na Assembleia Geral Extraordinária de 10 de maio de 2021 foi aprovado o aumento de 
capital social da Companhia de R$ 3.346.857 para R$ 5.000.000, com utilização de saldo de 
reserva legal (R$ 346.552) e de reserva para orçamento de capital (R$ 1.306.591), 
mantendo-se inalterado o número de ações e o percentual de participação dos acionistas.
b) Dividendos e juros sobre o capital próprio - O Estatuto Social prevê a distribuição 
de, no mínimo, 25% do lucro líquido ajustado, sendo que a Administração propôs o seguinte:

31/12/21 31/12/20
Lucro Líquido do Exercício Atribuível aos Acionistas 
 da Companhia ................................................................... 3.204.330 2.295.327
( -) Incentivos fiscais ............................................................. (18.137) (14.336)
( -) Reserva legal  ................................................................. (159.310) (114.050)
(+) Realização do custo atribuído (2010) .................................. 22.663 29.771
Base de Cálculo dos Dividendos .......................................... 3.049.546 2.196.712
Dividendos do 1º semestre R$ 0,407/ação (R$ 0,035 em 2020) ... 460.000 40.000
Juros s/ capital próprio do 1º semestre R$ 0,135/ação (R$ 0,121
 em 2020), IRRF R$ 22.863 (R$ 20.432 em 2020) ..................... 152.419 136.214
Dividendos do 2º semestre R$ 0,540/ação (R$ 0,582 em 2020) ... 610.000 658.017
Juros s/ capital próprio do 2º semestre R$ 0,155/ação (R$ 0,117
 em 2020), IRRF R$ 26.337 (R$ 19.762 em 2020) ..................... 175.582 131.745
Total dividendos/juros s/ capital próprio do exercício ........ 1.398.001 965.976
Os Juros sobre o Capital Próprio, nos termos do artigo 37° do Estatuto Social e artigo 9º da 
Lei nº 9.249/95, serão imputados aos dividendos obrigatórios e serão pagos, a partir de 16 
de março de 2022.
c) Constituição de reservas de lucros
- Reserva legal - Constituída no montante de R$ 159.310 (R$ 114.050 em 31 de dezembro 
de 2020) equivalente a 5% do lucro líquido do exercício obedecendo o limite de 20% do 
capital social;
- Reserva para orçamento de capital - Corresponde ao valor remanescente do lucro 
líquido do exercício R$ 1.647.019, mais o saldo de lucros acumulados R$ 4.526 (decorrente 
do resultado de incentivos fiscais e da realização do custo atribuído (2010)) que se destinam 
a reserva para orçamento de capital ao plano de investimento para 2022.
20. RECEITA LÍQUIDA
Composição da Receita Líquida 31/12/21 31/12/20
Receita bruta ............................................................... 13.278.954 9.042.976
 Mercado interno ............................................................ 9.214.470 6.534.757
 Mercado externo ........................................................... 4.064.484 2.508.219
Deduções ..................................................................... (1.586.432) (1.185.198)
 Impostos ...................................................................... (1.459.481) (1.073.750)
 Devoluções/Abatimentos ................................................ (126.951) (111.448)
Receita líquida ............................................................. 11.692.522 7.857.778
 Mercado interno ............................................................ 7.648.159 5.363.135
 Mercado externo ........................................................... 4.044.363 2.494.643
21. CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO
As receitas e custos dos contratos de construção são reconhecidos de acordo com a execução 
de cada projeto pelo método de percentual de custos incorridos, considerando a possibilidade 
legal de exigir o pagamento pelo cliente ou pela entrega do produto ao cliente (transferência 
de controle).

31/12/21 31/12/20
Receitas operacionais brutas reconhecidas .............................. 1.920.533 1.211.417
Custos incorridos ................................................................. (1.664.165) (970.338)

31/12/21 31/12/20
Adiantamentos recebidos ...................................................... 936.664 176.178
22. DESPESAS OPERACIONAIS POR NATUREZA E FUNÇÃO

31/12/21 31/12/20
Natureza da Despesa ................................................... (8.193.919) (5.340.201)
 Depreciação e amortização  ............................................ (160.434) (152.559)
 Despesas com pessoal ................................................... (1.479.905) (1.278.349)
 Matérias-primas e material de uso e consumo ................... (7.556.283) (4.626.831)
 Despesas e seguros com fretes ....................................... (272.270) (173.086)
 Participação no resultado ................................................ (377.702) (287.653)
 Resultado da equivalência patrimonial .............................. 1.973.263 1.744.528
 Outras despesas ............................................................ (320.588) (566.251)
Função da Despesa ...................................................... (8.193.919) (5.340.201)
 Custo dos produtos e serviços vendidos ............................ (9.455.756) (6.153.080)
 Despesas com vendas .................................................... (395.541) (391.227)
 Despesas gerais e administrativas ................................... (299.846) (242.757)
 Outras despesas operacionais ......................................... (16.039) (297.665)
 Resultado da equivalência patrimonial .............................. 1.973.263 1.744.528
23. OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
Os valores registrados referem-se a participação no resultado, reversão/provisão de 
processos tributários e outros, conforme demonstrado abaixo:

31/12/21 31/12/20
Outras Receitas Operacionais ............................................ 377.657 18.512
 Reconhecimento Crédito Tributário - Exclusão do ICMS na 
  Base de cálculo do PIS/COFINS ............................................ 349.366 -
 Outras ............................................................................... 28.291 18.512
Outras Despesas Operacionais ........................................... (393.696) (316.177)
 Participação no resultado - colaboradores ............................... (335.351) (255.951)
 Participação dos Administradores ........................................... (19.770) (20.034)
 Provisão/Reversão de processos tributários ............................. (6) 304
 Perdas c/ Processos Tributários/Outros ................................... - (374)
 Incentivos fiscais da Lei Rouanet ������������������������������������������� (7.210) (6.222)
 Outras ............................................................................... (31.359) (33.900)
Total Líquido ..................................................................... (16.039) (297.665)
24. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

31/12/21 31/12/20
RECEITAS FINANCEIRAS .................................................... 636.220 515.770
 Rendimento de aplicações financeiras .............................. 34.761 28.693
 Variação cambial .............................................................. 394.221 372.995
  Variação cambial - Fornecedores .......................................... 21.734 16.473
  Variação cambial - Clientes  ................................................. 283.121 201.451
  Variação cambial - Empréstimos ........................................... 46.336 45.685
  Variação cambial - Outras ................................................... 43.030 109.386
 Derivativos ....................................................................... 55.999 103.268
 Juros auferidos................................................................. 21.878 13.900
 Juros auferidos s/ Crédito Tributário – Exclusão do ICMS 
  na base de cálculo do PIS/COFINS 143.995 -
 PIS e COFINS s/ Receitas Financeiras .............................. (14.759) (3.722)
 Outras receitas ................................................................. 125 636
DESPESAS FINANCEIRAS ................................................... (530.675) (594.196)
 Juros s/ empréstimos e financiamentos ........................... (67.634) (87.115)
 Variação cambial .............................................................. (338.829) (403.925)
  Variação cambial - Fornecedores .......................................... (14.682) (83.403)
  Variação cambial - Clientes .................................................. (239.915) (143.426)
  Variação cambial - Empréstimos ........................................... (53.283) (135.141)
  Variação cambial - Outras ................................................... (30.949) (41.955)
 Derivativos ....................................................................... (109.222) (87.188)
 Outras despesas ............................................................... (14.990) (15.968)
 Resultado Financeiro Líquido ............................................ 105.545 (78.426)
25. PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A Companhia apura o imposto de renda e a contribuição social pelo lucro real. A provisão 
para imposto de renda foi constituída com alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10%, 
e da contribuição social com alíquota de 9%.
Conciliação do imposto de renda e contribuição social:

31/12/21 31/12/20
Lucro antes dos impostos sobre o lucro .................................. 3.604.148 2.439.151
 Alíquota nominal  ............................................................ 34% 34%
IRPJ e CSLL calculados a alíquota nominal .............................. (1.225.410) (829.311)
Ajustes para apuração do imposto de renda 
 e contribuição social efetivos:
Resultado de investimentos em controladas ............................ 670.910 593.140
Incentivos fiscais  ................................................................ 67.505 46.534
Juros sobre o capital próprio ................................................. 111.520 91.106
Provisão Lei de Inovação Tecnológica de exercícios anteriores .... (5.912) (28.242)
Outros ajustes .................................................................... (18.431) (17.051)
IRPJ e CSLL no resultado .................................................. (399.818) (143.824)
 Imposto corrente ............................................................... (414.963) (240.920)
 Imposto diferido ................................................................. 15.145 97.096
Alíquota Efetiva - % ......................................................... 11,09% 5,90%
26. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
A Companhia efetuou avaliação de seus instrumentos financeiros, inclusive os derivativos, 
registrados nas demonstrações financeiras, apresentando os seguintes valores:

Valor Contábil
31/12/21 31/12/20

Caixa e equivalentes de caixa ............................................ 865.926 1.349.492
 Caixa e bancos ................................................................. 73.163 115.332
 Aplicações financeiras: ..................................................... 792.763 1.234.160
  - Em moeda nacional .......................................................... 792.763 1.234.160
Aplicações financeiras ....................................................... - 87.866
Derivativos ........................................................................ 404.470 487.703
 - Non Deliverable Forwards - NDF  ......................................... 10.458 152
 - Designados como Hedge accounting .................................... 394.012 487.551
Total - Ativos ..................................................................... 1.270.396 1.925.061
Empréstimos e financiamentos: ......................................... 1.497.319 1.320.030
 - Em moeda nacional ........................................................... - 8.981
 - Em moeda estrangeira ....................................................... 1.497.319 1.311.049
Derivativos ........................................................................ 5.598 6.056
 - Non Deliverable Forwards - NDF .......................................... 123 2.501
 - Designados como Hedge accounting .................................... 5.475 3.555
Total - Passivos ................................................................. 1.502.917 1.326.086
Todos os instrumentos financeiros reconhecidos nas Demonstrações Financeiras pelo seu 
valor contábil, são substancialmente similares aos valores mensurados pelo valor justo.
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Categoria dos instrumentos financeiros - As aplicações financeiras e derivativos foram 
classificados como valor justo pelo resultado, demais instrumentos financeiros foram 
classificados como custo amortizado.
Hierarquia de valor justo - Caixa, bancos e as aplicações financeiras foram classificadas no nível 
1 da hierarquia, enquanto os demais ativos e passivos financeiros foram classificados no nível 2.
26.1 Fatores de risco - Os fatores de risco dos instrumentos financeiros basicamente 
estão relacionados com:
a) Riscos de crédito - Advém da possibilidade das controladas da Companhia não 
receberem valores decorrentes de operações de vendas ou de créditos detidos junto às 
instituições financeiras, gerados por aplicações financeiras. Para atenuar o risco decorrente 
das operações de vendas, as controladas da Companhia adotam como prática a análise da 
situação patrimonial e financeira de seus clientes, estabelecem um limite de crédito e 
acompanham permanentemente o seu saldo devedor. Com relação às aplicações financeiras, 
a Companhia e suas controladas realizam aplicações em instituições com baixo risco de 
crédito. A exposição máxima de risco de crédito são os valores contábeis dos ativos 
apresentados no quadro acima, em adição do montante de R$ 2.145.575 classificados como 
contas a receber de clientes. A Companhia entende que para os ativos derivados das contas 
a receber de clientes, há riscos alto de perda no montante de R$ 24.146 e risco médio de 
perda de R$ 557, considerando as avaliações internas realizadas sob a perspectiva de risco 
de não recebimento desses ativos.
b) Riscos de moeda estrangeira - A Companhia e suas controladas, exportam e importam 
em diversas moedas, gerenciam e monitoram a exposição cambial procurando equilibrar os 
seus ativos e passivos financeiros dentro de limites estabelecidos pela Administração. O 
limite de exposição cambial vendida/comprada (net) pode ser até o equivalente a 1 mês de 
exportações em moedas estrangeiras conforme definido pelo Conselho de Administração da 
Companhia. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia efetuou exportações no montante 
de USD 753,1 milhões (USD 485,0 milhões em 31 de dezembro de 2020), representando 
hedge natural para parte do endividamento e outros custos atrelados a outras moedas, 
principalmente em dólares norte-americanos.
c) Riscos de encargos da dívida - Estes riscos são oriundos da possibilidade das 
controladas virem a incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de juros ou outros 
indexadores de dívida, que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e 
financiamentos captados no mercado, ou diminuam as receitas financeiras relativas às 
aplicações financeiras das controladas. A Companhia monitora continuamente as taxas de 
juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de se proteger contra o 
risco de volatilidade dessas taxas.
d) Risco de liquidez - Refere-se ao risco de a Companhia não ter recursos líquidos 
suficientes para honrar seus compromissos financeiros, decorrente de descasamento de 
prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. A tabela a seguir resume 
as obrigações contratuais que podem impactar a liquidez da Companhia:
Obrigações contratuais Menos de 1 ano 1-5 anos Total em 31/12/21
Empréstimos e financiamentos 939.329 557.990 1.497.319
Derivativos 5.598 - 5.598
Total - Passivos 944.927 557.990 1.502.917
26.2 Instrumentos financeiros derivativos - A Companhia possui as seguintes operações 
com instrumentos financeiros derivativos:
Operação Moeda Valor Nocional Propósito (Proteção)

Non Deliverable Forwards NDF
USD/BRL 73.000 Flutuação nas taxas de câmbio 

em exportações
EUR/BRL 42.500 Flutuação nas taxas de câmbio 

em exportações

A Administração da Companhia mantém, por meio dos seus controles internos, monitoramento 
permanente sobre os instrumentos financeiros derivativos contratados. O quadro 
demonstrativo de análise de sensibilidade (item 26.3) deve ser lido em conjunto com os 
demais ativos e passivos financeiros expressos em moeda estrangeira existentes em 31 de 
dezembro de 2021, pois o efeito dos impactos estimados das taxas de câmbio sobre as NDFs 
apresentadas, serão compensadas, se efetivadas, no todo ou em parte, com as 
desvalorizações sobre todos ativos e passivos. A Administração definiu que, para o cenário 
provável (valor de mercado) devem ser consideradas as taxas cambiais utilizadas para a 
marcação a mercado dos instrumentos financeiros, válidas em 31 de dezembro de 2021. 
Estas taxas representam a melhor estimativa para o comportamento futuro dos preços 
destes e representam o valor pelo qual as posições poderiam ser liquidadas no seu 
vencimento. A Companhia efetuou o registro contábil com base em seu preço de mercado 
em 31 de dezembro de 2021 ao valor justo e pelo regime de competência. Essas operações 
tiveram impacto negativo líquido de R$ 53.223 (R$ 16.080 positivo em 2020) as quais foram 
reconhecidas como resultado financeiro. A Companhia não possui margens dadas em 
garantia para os instrumentos financeiros derivativos em aberto em 31 de dezembro de 
2021.
a) Instrumentos financeiros derivativos designados para contabilização de 
proteção (Hedge accounting) - A Companhia efetuou a designação formal de suas 
operações sujeitas à contabilização de proteção (hedge accounting) para os instrumentos 
financeiros derivativos de proteção de compra de insumos e despesas denominados em 
moeda estrangeira, documentando:
− Data de designação e identificação da relação de hedge;
− Descrição do objetivo da estratégia de hedge e de gestão de riscos;
− Declaração de conformidade do hedge e de gestão de riscos;
− Descrição e identificação do instrumento derivativo e do item objeto de hedge;
− Descrição dos riscos cobertos e riscos excluídos;
− Descrição do método de avaliação da eficácia real do hedge;
− Frequência de avaliação da eficácia prospectiva e retrospectiva; e
− Descrição da política de contabilização de hedge�
A Companhia possui as seguintes operações com instrumentos financeiros derivativos 
designados para contabilização de proteção (hedge accounting):

Operação Moeda
Valor 

Nocional Propósito (Proteção)

Non Deliverable Forwards NDF USD/BRL 43.177 Flutuação nas taxas de câmbio 
em importaçãoEUR/BRL 3.959

SWAP USD 266.667
Flutuações nas taxas de câmbio 
em financiamentos de pré-
pagamento de exportação (PPE)

A Companhia efetuou o registro contábil com base no valor justo em 31 de dezembro de 
2021 e pelo regime de competência. O valor acumulado líquido de impostos registrado como 
outros resultados abrangentes no patrimônio líquido é de R$ 9.238 positivo (R$ 5.180 
positivo em 31 de dezembro de 2020).
26.3 Análise de sensibilidade - Os quadros a seguir apresentam em reais os efeitos 
“caixa e despesa” dos resultados dos instrumentos financeiros em cada um dos cenários.

a) Operações de Non Deliverable Forwards - NDF:
Moeda/ Valor Nocional Valor de mercado em 31/12/2021 Cenário Possível 25% Cenário Remoto 50%

Operação Risco Cotação (Em milhares) Cotação média Em R$ Mil Cotação média Em R$ Mil Cotação média Em R$ Mil
Non Deliverable Forwards - NDF Alta do Dólar USD/BRL 73.000 5,7803 5.901 7,2254 (99.589) 8,6705 (205.080)

Alta do Euro EUR/BRL 42.500 6,2816 4.434 7,8520 (62.308) 9,4224 (129.050)
Total 10.335

b) Operações de Hedge accounting:
Moeda/ Valor Nocional Valor de mercado em 31/12/2021 Cenário Possível 25% Cenário Remoto 50%

Operação Risco Cotação (Em milhares) Cotação média Em R$ Mil Cotação média Em R$ Mil Cotação média Em R$ Mil
NDF Queda do Dólar USD/BRL 43.177 5,6629 3.594 4,2472 (57.532) 2,8315 (118.659)

Queda do Euro EUR/BRL 3.959 6,5246 (699) 4,8935 (7.157) 3,2623 (13.615)
Total 2.895

SWAP Queda do Dólar USD/BRL 266.667 5,5805 385.641 4,1854 (231.280) 2,7903 (462.736)
Total 385.641

c) Operações de empréstimos e financiamentos:
(i) Variação cambial:

Moeda/ Valor Nocional Valor em 31/12/2021 Cenário Possível 25% Cenário Remoto 50%
Operação Risco Cotação (Em milhares) Cotação média Em R$ Mil Cotação média Em R$ Mil Cotação média Em R$ Mil
Capital de Giro Alta do Dólar BRL/USD 166.667 5,5799 938.282 6,9749 (234.570) 8,3699 (469.141)

Total 938.282
PPE Alta do Dólar BRL/USD 100.000 5,5799 559.037 6,9749 (139.759) 8,3699 (279.519)

Total 559.037
(ii) Juros:

Moeda/ Valor Nocional Valor em 31/12/2021 Cenário Possível 25% Cenário Remoto 50%
Operação Risco Cotação (Em milhares) Taxa média Em R$ Mil Taxa média Em R$ Mil Taxa média Em R$ Mil
Capital de Giro Alta da Libor USD 83.333

3,6796% 
Libor + 3,5% a.a. 468.176

3,7245% 
Libor + 3,5% a.a. (3.223)

3,7694% 
Libor + 3,5% a.a. (3.262)

Total 468.176

PPE Alta da Libor USD 50.000
0,8541% 

Libor + 0,65% a.a. 278.995
0,9052% 

Libor + 0,65% a.a. (2.907)
0,9562% 

Libor + 0,65% a.a. (3.017)
Total 278.995

27. SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS
A Companhia obteve subvenções no montante de R$ 18.138 (R$ 14.336 em 31 de dezembro 
de 2020) decorrentes de incentivos fiscais, reconhecidas no resultado do exercício:

31/12/21 31/12/20
Total subvenções e assistências governamentais .............. 18.138 14.336
- Crédito estímulo ICMS ........................................................ 17.459 13.330
- Redução do IPTU ................................................................ 679 1.006

28. LUCRO POR AÇÃO - BÁSICO E DILUÍDO
A Companhia apresenta o mesmo valor do lucro básico e diluído por não possuir ações 
ordinárias potenciais diluidoras:

31/12/21 31/12/20
Lucro atribuível aos acionistas da Companhia ........................... 3.204.330 2.295.327
Média ponderada de ações ordinárias em poder dos acionistas
 (ações/mil) ......................................................................... 1.130.004 1.130.004
Lucro básico e diluído por ação - R$ ........................................ 2,8357 2,0313

DIRETORIA
Harry Schmelzer Junior - Diretor Presidente Executivo

André Menegueti Salgueiro - Diretor de Relações com Investidores
Alberto Yoshikazu Kuba - Diretor - Motores Industrial

André Luis Rodrigues - Diretor Administrativo Financeiro
Carlos Diether Prinz - Diretor - Transmissão e Distribuição

Daniel Marteleto Godinho - Diretor de Relações Institucionais e Marketing
Eduardo de Nóbrega - Diretor - China

Elder Stringari - Diretor Internacional
Hilton José da Veiga Faria - Diretor de Recursos Humanos e Sustentabilidade

João Paulo Gualberto da Silva - Diretor - Energia
Julio Cesar Ramires - Diretor - Motores Comercial

Manfred Peter Johann - Diretor - Automação
Wilson José Watzko - Diretor de Controladoria

CONTADOR
Marcelo Peters - CRC/SC 039928/O-0

D
oc

um
en

to
 d

is
po

ní
ve

l p
ar

a 
do

w
nl

oa
d 

no
 s

ite
 h

ttp
s:

//o
cp

.n
ew

s/
pu

bl
ic

ac
oe

s-
le

ga
is

/ 0
8/

03
/2

02
2 

18
:4

4:
15

Jo
rn

al
 O

 C
or

re
io

 D
o 

P
ov

o 
LT

D
A

 -
 0

8.
94

5.
05

0/
00

01
-5

3 
a2

2d
fa

5a
49

80
1b

55
ed

71
16

90
2b

27
ab

12
6d

42
78

d7

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		contato@ocpnews.com.br
	2022-03-09T11:02:59-0300
	Jaraguá do Sul, SC - BR
	Jornal O Correio Do Povo LTDA




