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PAUMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
www.weg.netCNPJ Nº 60.621.141/0001-53

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Apresentamos aos nossos acionistas as Demonstrações Financeiras da Paumar S/A Indústria 
e Comércio 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$ 959,6 milhões, apresentando 
crescimento de 47,7% 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$ 89,4 
milhões (R$ 72,8 milhões em 2020) e margem EBITDA 9,3% (11,2% em 2020).

LUCRO LÍQUIDO
O Lucro Líquido atribuível aos acionistas da Paumar S/A Indústria e Comércio atingiu R$ 76,4 
milhões (R$ 47,5 milhões em 2020). O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 18,2% em 
2021 (11,3% em 2020) e a margem líquida atingiu 8,0% (7,3% em 2020).
DISPONIBILIDADES E ENDIVIDAMENTO
Em 31 de dezembro de 2021 as disponibilidades e aplicações financeiras totalizavam 
R$ 80,7 milhões (R$ 156,0 milhões em 2020), aplicados em bancos de primeira linha. Não 
há dívida financeira bruta em 2021 (totalizava R$ 0,8 milhões em 2020). Ao final de 2021, 
a posição líquida de caixa era de R$ 80,7 milhões (R$ 155,3 milhões em 2020).

Guaramirim (SC), março de 2022.
A Administração.

PAUMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
www.weg.netCNPJ Nº 60.621.141/0001-53

BALANÇO PATRIMONIAL 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

Ativo
Ativo Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa .................................... 4 80.692 156.057
 Clientes .................................................................. 5 129.343 100.257
 Estoques ................................................................. 6 193.016 111.245
 Tributos a recuperar.................................................. 7 15.044 2.009
 Outros ativos circulantes ........................................... 45.232 9.699

463.327 379.267
Ativo Não Circulante
 Depósitos judiciais .................................................... 14.d 1.449 1.508
 Tributos diferidos ...................................................... 9 2.384 5.313
 Tributos a recuperar.................................................. 7 1.401 746
 Outros ativos não circulantes ..................................... - 879
 Investimentos .......................................................... 10 28.508 14.004
 Imobilizado ............................................................. 11 104.360 99.867
 Direito de uso em arrendamento ................................ 12 113 118
 Intangível................................................................ 13 43.561 43.510

181.776 165.945

  
TOTAL DO ATIVO .................................................... 645.103 545.212

Notas 31/12/21 31/12/20
Passivo
Passivo Circulante
 Fornecedores ........................................................... 127.833 61.696
 Empréstimos e financiamentos ................................... - 783
 Obrigações sociais e tributárias .................................. 11.083 11.615
 Imposto de renda e contribuição social ........................ - 1.186
 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar ........... 29.750 1.546
 Adiantamento de clientes .......................................... 6.230 3.625
 Participação nos lucros .............................................. 12.065 10.477
 Arrendamento mercantil ............................................ 97 125
 Outros passivos circulantes ........................................ 11.182 8.070

198.240 99.123
Passivo Não Circulante
 Partes relacionadas ................................................... 8 514 -
 Provisão para contingências ....................................... 14 23.472 24.466
 Outros passivos não circulantes .................................. 3.008 2.567

26.994 27.033
Total do Passivo ..................................................... 225.234 126.156
Patrimônio Líquido
 Capital social ........................................................... 16.a 360.304 360.304
 Reservas de Lucros ................................................... 49.174 41.866
 Ajuste de avaliação patrimonial .................................. 9.319 10.225
 Outros resultados abrangentes ................................... (13.928) (11.793)
 Dividendos Adicionais Propostos ................................. 15.000 18.454
Total do Patrimônio Líquido .................................... 419.869 419.056
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ... 645.103 545.212

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 ..................................................................................................................................................................................... 17 959.568 649.661
 Custo dos produtos e serviços vendidos .................................................................................................................................................... 18 (789.110) (514.413)
Lucro bruto .......................................................................................................................................................................................... 170.458 135.248
 Despesas com vendas ............................................................................................................................................................................ 18 (65.173) (50.198)
 Despesas administrativas ....................................................................................................................................................................... 18 (21.463) (16.083)
 Outros resultados operacionais ................................................................................................................................................................ 19 (18.777) (11.798)
 Equivalência patrimonial ......................................................................................................................................................................... 10 16.639 8.014
Lucro antes do resultado financeiro e impostos ................................................................................................................................... 81.684 65.183
 Receitas financeiras ............................................................................................................................................................................... 20 12.983 14.528
 Despesas financeiras ............................................................................................................................................................................. 20 (11.168) (15.527)
Lucro antes dos impostos .................................................................................................................................................................... 83.499 64.184
 Impostos correntes ................................................................................................................................................................................ 21 (4.168) (11.820)
 Impostos diferidos ................................................................................................................................................................................. 21 (2.929) (4.818)
Lucro líquido do exercício .................................................................................................................................................................... 76.402 47.546
Atribuível aos:
 Acionistas da Companhia ........................................................................................................................................................................ 76.402 47.546
Lucro por ação atribuível aos acionistas da Companhia
 Lucro básico e diluído por ação (Em R$) ................................................................................................................................................... 23 0,1734 0,1079

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..................................................................................................................................................................................................... 76.402 47.546
Valores que poderão ser reclassificados subsequentemente para o resultado do exercício
 Ajustes acumulados de conversão de moedas ........................................................................................................................................................ (2.135) (1.891)
Total do resultado abrangente atribuível aos acionistas da Companhia: ........................................................................................................... 74.267 45.655

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

Reserva de Lucros
Ajuste de Avaliação  

Patrimonial
Outros Resultados  

Acumulados
Patrimônio  

Líquido

Capital  
Social

Reserva  
Legal

Reserva p/  
Orçamento  
de Capital

Incentivos  
Fiscais

Custo  
Atribuído

Dividendos  
Adicionais  
Propostos

Resultados  
Acumulados

Ajuste  
Conversão Total

Em 1º de janeiro de 2020 ................................... 360.304 1.617 21.684 5 11.232 - - (9.902) 384.940
 Ajustes acumulados de conversão........................... - - - - - - - (1.891) (1.891)
 Ajuste de avaliação patrimonial:
  Realização do custo atribuído líquido de impostos .... - - - - (1.007) - 1.014 - 7
 Lucro líquido do exercício ...................................... - - - - - - 47.546 - 47.546
 Destinações propostas:
  Reserva Legal ..................................................... - 2.377 - - - - (2.377) - -
  Dividendos ......................................................... - - - - - 18.454 (30.000) - (11.546)
  Reserva para orçamento de capital ........................ - - 16.183 - - - (16.183) - -
Em 31 de dezembro de 2020............................... 360.304 3.994 37.867 5 10.225 18.454 - (11.793) 419.056
 Pagamento de Dividendos...................................... - - - - - (18.454) - - (18.454)
 Ajustes acumulados de conversão........................... - - - - - - - (2.135) (2.135)
 Ajuste de avaliação patrimonial:
  Realização do custo atribuído líquido de impostos .... - - - - (906) - 906 - -
 Lucro líquido do exercício ...................................... - - - - - - 76.402 - 76.402
 Destinações propostas:
  Reserva Legal (16.c) ............................................ - 3.820 - - - - (3.820) - -
  Dividendos (16.b) ............................................... - - - - - 15.000 (35.000) - (20.000)
  Juros sobre Capital Próprio (16.b) ......................... - - - - - - (35.000) - (35.000)
  Reserva para orçamento de capital ........................ - - 3.488 - - - (3.488) - -
Em 31 de dezembro de 2021............................... 360.304 7.814 41.355 5 9.319 15.000 - (13.928) 419.869

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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PAUMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
www.weg.netCNPJ Nº 60.621.141/0001-53

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 ...................................................... 83.499 64.184
Depreciação e amortização .................................................... 7.757 7.578
Remuneração variável administradores .................................... 615 288
Equivalência patrimonial ........................................................ (16.639) (8.014)
Provisão para risco de crédito ................................................. 88 (636)
Provisão de passivos tributários, cíveis e trabalhistas ................. (994) 1.813
Provisão para perdas nos estoques ......................................... 357 (218)
Provisão com garantia de produtos ......................................... 1.692 510
Baixa de ativos não circulantes ............................................... 107 95
Juros provisionados de empréstimos e financiamentos ............... 9 288
Rendimento s/ aplicações financeiras ...................................... (14) (256)
Participação no resultado - colaboradores ................................ 18.538 13.702

95.015 79.334
Aumento nas contas a receber ............................................... (77.458) (24.130)
Aumento nos estoques .......................................................... (82.128) (26.884)
Aumento/(Redução) nas contas a pagar .................................. 63.389 29.236
Imposto de renda e contribuição social pagos ........................... (5.354) (10.702)
Pagamento da participação no resultado - colaboradores ........... (15.823) (9.835)

31/12/21 31/12/20
Fluxo de caixa líquido (aplicado)/originado 
 em atividades operacionais (22.359) 37.019
Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado ........................................................ (12.379) (4.032)
Aquisição de intangível .......................................................... (90) (43)
Aplicações financeiras ........................................................... (1.796) (16.487)
Resgate de aplicações financeiras ........................................... 1.810 107.632
Recebimento na venda de ativo imobilizado e intangível ............ 241 39
Fluxo de caixa líquido (aplicado)/originado 
 em atividades de investimento ......................................... (12.214) 87.109
Atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos obtidos .................................... - 418
Pagamento de empréstimos e financiamentos .......................... (782) (7.632)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos ..................... (10) (357)
Pagamento de dividendos/juros sobre capital próprio ................ (40.000) (17.228)
Fluxo de caixa líquido aplicado em atividades 
 de financiamento .............................................................. (40.792) (24.799)
Aumento/(Redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa (75.365) 99.329
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro ........................ 156.057 56.728
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro ............. 80.692 156.057

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 Paumar S/A Indústria e Comércio é uma 
sociedade anônima de capital fechado com sede em Guaramirim - SC, Brasil e tem como 
atividade preponderante a pesquisa, desenvolvimento, produção/industrialização, comércio, 
exportação, importação, representação e locação de corantes, pigmentos e outros materiais 
tintoriais, como: tintas em geral, vernizes, lacas, impermeabilizantes, solventes, resinas 
naturais e artificiais, produtos químicos para fins industriais e materiais destinados à 
construção civil, inclusive para demarcação viária.
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, aprovadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (“CFC”). 
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 autorização para emissão destas demonstrações financeiras ocorreu 
na reunião de diretoria realizada em 03 de março de 2022.
2.1 Equivalência patrimonial - O investimento na empresa controlada é avaliado pelo 
método da equivalência patrimonial. A participação da Companhia sobre os valores 
decorrentes do resultado do exercício, e dos acréscimos ou diminuições patrimoniais da 
controlada, está mantido no resultado operacional. A Companhia possui participação direta 
em controlada (Nota 10).
2.2 Conversão de moeda estrangeira
a) Moeda funcional - As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$), que 
é a moeda funcional da Companhia localizada no Brasil. A moeda funcional da controlada no 
exterior é determinada com base no país em que ela opera, e convertida para a moeda de 
apresentação (R$) 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. 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 da controlada 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.
2.3 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.
2.4 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 depósitos. 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.
2.5 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 
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.
2.6 Estoques - Os estoques são avaliados e demonstrados ao custo médio de aquisição ou 
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.
2.7 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.

2.8 Direito de uso em arrendamento - 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.
2.9 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 ou sempre que houver 
indícios de eventual perda de valor econômico.
2.10 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.
2.11 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.
2.12 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.
2.13 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.
2.14 Dividendos e juros sobre 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.
2.15 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.
2.16 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 a 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.
2.17 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.
2.18 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. 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.
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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.
2.19 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.
2.20 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.
2.21 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 22); b) análise da recuperabilidade de ativos não financeiros: principais 
premissas em relação a determinação dos valores em uso (Nota 13); c) imposto de renda e 
contribuição social diferidos: considerando disponibilidade de lucro tributável futuro contra 
o qual diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais possam ser utilizados (Nota 9); 
e d) provisões para contingências (Nota 14). 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. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

31/12/21 31/12/20
a) Caixa e bancos .............................................................. 2.806 1.144
b) Aplicações financeiras ................................................... 77.886 154.913
 Certificado de Depósito Bancário (CDB) 
  e Operações Compromissadas .............................................. 77.886 154.913
TOTAL ................................................................................ 80.692 156.057
As aplicações financeiras estão representadas, substancialmente, por recursos aplicados em 
títulos privados de instituições de primeira linha. São remuneradas por taxa média de 
101,13% do CDI (102,38% do CDI em 31 de dezembro de 2020).
5. CLIENTES

31/12/21 31/12/20
a) Composição dos saldos:
 Mercado interno .................................................................. 128.934 99.187
 Mercado externo ................................................................. 2.223 2.796
SUBTOTAL ......................................................................... 131.157 101.983
 Provisão com perdas de créditos de clientes ............................ (1.814) (1.726)
TOTAL ................................................................................ 129.343 100.257
b) Vencimento das duplicatas:
 A vencer ............................................................................ 122.700 95.014
 Vencidas: ........................................................................... 8.457 6.969
   Em até 30 dias ................................................................. 4.878 4.447
   De 31 a 90 dias ................................................................ 1.330 572
   De 91 a 180 dias .............................................................. 267 237
   Acima de 180 dias ............................................................. 1.982 1.713
TOTAL ................................................................................ 131.157 101.983
A movimentação da provisão com perdas de créditos de clientes está demonstrada a seguir:
Saldo em 01/01/2020 ......................................................................... (2.362)
Constituição de provisão no exercício ........................................................ (1.501)
Reversão de provisão no exercício............................................................. 2.137
Saldo em 31/12/2020 ......................................................................... (1.726)
Constituição de provisão no exercício ........................................................ (1.031)
Reversão de provisão no exercício............................................................. 943
Saldo em 31/12/2021 ......................................................................... (1.814)
6. ESTOQUES .....................................................................

31/12/21 31/12/20
Produtos acabados................................................................ 56.129 34.770
Produtos em elaboração ........................................................ 21.900 12.315
Matérias-primas e outros ....................................................... 94.375 58.531
Importações em andamento .................................................. 21.220 5.880
Provisão para perdas com estoques de baixo giro ...................... (608) (251)
TOTAL ................................................................................ 193.016 111.245
A movimentação da provisão para perdas com estoques de baixo giro está demonstrada a 
seguir:
Saldo em 01/01/2020 ................................................................................ (469)
Constituição de provisão no exercício ............................................................... (206)
Reversão de provisão no exercício.................................................................... 424
Saldo em 31/12/2020 ................................................................................ (251)
Constituição de provisão no exercício ............................................................... (567)
Reversão de provisão no exercício.................................................................... 210
Saldo em 31/12/2021 ................................................................................ (608)

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.
7. TRIBUTOS A RECUPERAR

31/12/21 31/12/20
ICMS s/ aquisições do ativo imobilizado ................................... 2.132 1.487
ICMS .................................................................................. 3.146 140
IPI ...................................................................................... 106 175
IRPJ/CSLL a compensar ......................................................... 6.891 -
IRF sobre aplicações financeiras ............................................. 205 267
PIS/COFINS ......................................................................... 3.927 645
REINTEGRA ......................................................................... 15 18
Outros ................................................................................ 23 23
TOTAL ................................................................................ 16.445 2.755
 Ativo circulante ................................................................... 15.044 2.009
 Ativo não circulante ............................................................. 1.401 746
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.
8. 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 ............................................................................ 15.210 8.822
  WEG Equipamentos Elétricos S.A. ......................................... 14.526 7.594
  WEG Linhares Equipamentos Elétricos S.A. ............................ 221 814
  WEG Drives & Controls - Automação Ltda. ............................. 403 257
  WEG Amazônia S.A. ........................................................... - 98
  Hidráulica Industrial - Indústria e Comércio Ltda. ................... 21 19
  WEG-Cestari Redutores e Motorredutores S.A. ....................... 39 40
Passivo circulante
 Fornecedores ................................................................... 3.586 1.613
  WEG Logística Ltda. ............................................................ 3.280 1.384
  WEG Equipamentos Elétricos S.A. ......................................... 265 214
  WEG Drives & Controls - Automação Ltda. ............................. 30 14
  RF Reflorestadora Ltda. ....................................................... 11 1
Passivo não circulante
 Empréstimos e Financiamentos ........................................ 514 -
  WEG Equipamentos Elétricos S.A. ......................................... 514 -
CONTAS DO RESULTADO
 Receitas de vendas ........................................................... 191.929 116.026
  WEG Equipamentos Elétricos S.A. ......................................... 182.032 109.207
  WEG Linhares Equipamentos Elétricos S.A. ............................ 5.412 4.147
  WEG Drives & Controls - Automação Ltda. ............................. 3.102 1.796
  WEG Amazônia S.A. ........................................................... 881 486
  WEG-Cestari Redutores e Motorredutores S.A. ....................... 288 253
  Hidráulica Industrial - Indústria e Comércio Ltda. ................... 213 135
  RF Reflorestadora Ltda. ....................................................... 1 2
Informações adicionais:
a) Operações comerciais - As transações de compra e venda de insumos e produtos são 
efetuadas em condições estabelecidas entre as partes.
b) Administração dos recursos financeiros - As operações financeiras e comerciais 
entre as empresas do Grupo são registradas e amparadas pela convenção de Grupo.
9. TRIBUTOS DIFERIDOS - Os créditos e débitos fiscais diferidos de Imposto de Renda e 
Contribuição Social foram apurados em conformidade com a Deliberação CVM nº 599/09 a 
qual aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 32 (IAS 12) - Tributos sobre o lucro.
a) Composição dos valores:

31/12/21 31/12/20
Prejuízos fiscais de IRPJ ........................................................ 8.602 10.324
Base de cálculo negativa de CSLL ........................................... 3.192 3.786
Diferenças temporárias:
 Provisões:
  Contingências trabalhistas e cíveis ........................................ 1.725 1.506
  Tributos em discussão judicial .............................................. 2.472 2.362
  Perdas com créditos de clientes ............................................ 617 587
  Perdas com estoques sem giro ............................................. 207 85
  Indenizações com rescisões trabalhistas e contratuais ............. 4.569 4.851
  Fretes e comissões sobre vendas .......................................... 1.520 1.137
  Serviços de terceiros .......................................................... 995 399
  Participação dos colaboradores no resultado .......................... 4.288 3.643
 Depreciação acelerada incentivada ......................................... (1.004) (598)
 Diferença de amortização de ágio fiscal x contábil .................... (13.281) (11.805)
 Diferença de depreciação fiscal x contábil (vida útil) ................. (6.711) (5.936)
 Outras ............................................................................... (6) 240
Custo atribuído do ativo imobilizado ........................................ (4.801) (5.268)
TOTAL ................................................................................ 2.384 5.313
 Ativo não circulante ............................................................. 2.384 5.313
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. Com relação aos créditos fiscais diferidos, 
constituídos sobre prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, a Administração 
estima que deverão ser realizados nos próximos 5 anos, tendo em vista a projeção de lucros 
futuros.

10. INVESTIMENTOS
10.1 Investimentos:

Empresa 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 31/12/20Direta Indireta Direta Indireta
WEG Logística Ltda. ............ Brasil 217.085 24.942 0,01 - 0,01 - - - 3 3
Pulverlux S.A. .................... Argentina 29.746 10.415 94,99 - 94,99 - 16.639 8.014 28.259 13.722
TOTAL .............................. 16.639 8.014 28.262 13.725
10.2 Ágio - A Companhia tem registrado ágio, mensurado como excedente em relação às aquisições de controlada no montante de R$ 246 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 279 em 31 
de dezembro de 2020).
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11. IMOBILIZADO
31/12/21 31/12/20

Terrenos ...................................................... 2.545 2.545
Construções e instalações .............................. 79.964 79.860
Equipamentos .............................................. 108.527 101.063
Móveis e utensílios ........................................ 4.673 4.332
Hardware .................................................... 2.356 2.096
Imobilizações em curso ................................. 6.989 4.354
Outros ........................................................ 1.479 1.472
Total imobilizado ....................................... 206.533 195.722

Depreciação acumulada
Taxa de deprec.  

anual (%) (102.173) (95.855)
 Construções e instalações ............................. 02 a 03 (24.785) (22.691)
 Equipamentos ............................................. 05 a 20 (72.418) (68.511)
 Móveis e utensílios ...................................... 07 a 10 (2.682) (2.477)
 Hardware ................................................... 20 a 50 (1.673) (1.494)
 Outros ....................................................... - (615) (682)
TOTAL IMOBILIZADO LÍQUIDO .................. 104.360 99.867
a) Síntese da movimentação do ativo imobilizado:

Classe 31/12/20
Transferência  
entre Classes

Aquisi- 
ções Baixas Deprec. 31/12/21

Terrenos ...................... 2.545 - - - - 2.545
Construções e instalações 57.169 (203) 104 - (1.891) 55.179
Equipamentos .............. 32.552 1.559 7.144 (67) (5.079) 36.109
Móveis e utensílios ........ 1.855 - 390 (10) (244) 1.991
Hardware .................... 602 - 300 (3) (216) 683
Imobilizações em curso . 4.354 (1.356) 3.991 - - 6.989
Outros ........................ 790 - 450 (268) (108) 864
TOTAL ........................ 99.867 - 12.379 (348) (7.538) 104.360

Ano Anterior 31/12/19
Transferência  
entre Classes

Aquisi- 
ções Baixas Deprec. 31/12/20

TOTAL ........................ 103.347 - 4.032 (134) (7.378) 99.867
b) Valores oferecidos em garantia - foram oferecidos bens do ativo imobilizado em 
garantia de empréstimos, financiamentos, processos trabalhistas e tributários no montante 
de R$ 1.050 (R$ 1.050 em 31 de dezembro de 2020).
c) Teste de recuperabilidade - A avaliação dos indicadores de recuperabilidade do ativo 
imobilizado da Companhia não resultaram na necessidade de reconhecimento de perda no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
12. 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 ............................................................................... 714 520
Total de arrendamento mercantil ....................................... 714 520
Depreciação acumulada ..................................................... (601) (402)
Imóveis ............................................................................... (601) (402)
TOTAL LÍQUIDO ................................................................. 113 118
a) Síntese da movimentação do direito de uso em arrendamentos:
Classe 31/12/20 Arrendamentos Baixas Depreciação 31/12/21
Imóveis ................... 118 175 - (180) 113
TOTAL .................... 118 175 - (180) 113
Ano Anterior 31/12/19 Arrendamentos Baixas Depreciação 31/12/20
TOTAL .................... 322 - (9) (195) 118
13. INTANGÍVEL

Amortização/ 
Nº de Anos Custo

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

Licença de software .... 5 9.522 (9.369) 153 102
Marcas e Patentes ...... 5 6 - 6 6
Subtotal................... 9.528 (9.369) 159 108
Ágio aquisição 
 controlada incorporada 43.402 - 43.402 43.402
TOTAL ...................... 52.930 (9.369) 43.561 43.510
a) Síntese da movimentação do ativo intangível:

Classe 31/12/20 Adições Amortização 31/12/21
Licença de software .......................... 102 90 (39) 153
Marcas e Patentes ............................ 6 - - 6
Subtotal......................................... 108 90 (39) 159
Ágio aquisição controlada incorporada . 43.402 - - 43.402
TOTAL ............................................ 43.510 90 (39) 43.561
Ano Anterior 31/12/19 Adições Amortização 31/12/20
TOTAL ............................................ 43.472 43 (5) 43.510
b) Cronograma de amortização do ativo intangível (exceto ágio):

31/12/21
2022 ..................................................................................................... 53
2023 ..................................................................................................... 40
2024 ..................................................................................................... 37
2025 em diante ...................................................................................... 29
TOTAL .................................................................................................. 159
c) 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 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 na Argentina a taxa de 50,02%.
- 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 sua controlada não resultaram na necessidade de reconhecimento 
de perda no exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
14. 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 ....................................................................... 8.165 8.390
(ii) Trabalhistas .................................................................... 2.726 2.192
(iii) Cíveis ............................................................................ 12.086 13.389
Outras ................................................................................ 495 495
TOTAL ................................................................................ 23.472 24.466
b) Demonstrativo da movimentação do exercício:

31/12/20 Adições Juros Baixas Reversões 31/12/21
(i) Tributárias .............. 8.390 544 160 - (929) 8.165
(ii) Trabalhistas ........... 2.192 1.558 148 (1.170) (2) 2.726
(iii) Cíveis ................... 13.389 3.623 96 (4.647) (375) 12.086
Outras ....................... 495 - - - - 495
TOTAL ....................... 24.466 5.725 404 (5.817) (1.306) 23.472
Ano Anterior 31/12/19 Adições Juros Baixas Reversões 31/12/20
TOTAL ...................... 22.653 4.426 75 (1.632) (1.056) 24.466
c) As provisões constituídas referem-se principalmente a:
(i) Contingências tributárias - Refere-se principalmente 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.
d) Depósitos judiciais

31/12/21 31/12/20
Tributárias ........................................................................... 107 151
Trabalhistas e Cíveis ............................................................. 1.342 1.357
TOTAL DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS ................................... 1.449 1.508
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. Os valores estimados de tais discussões referem-
se aos processos tributários e cíveis no montante de R$ 1.210 (R$ 1.210 em 31 de dezembro 
de 2020).
15. 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 801 (747 em 31 de dezembro de 2020). A Companhia efetuou contribuições no 
montante de R$ 1.602 (R$ 1.555 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 pela Deliberação CVM nº 695/12 - CPC 33 (R1) (IAS 19) 
Benefícios a Empregados, não identificamos passivos relevantes de pós-emprego a serem 
reconhecidos pela Companhia.
16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social - O capital social da Companhia é de R$ 360.304 (R$ 360.304 em 31 de 
dezembro de 2020), formado por 440.516.954 ações ordinárias, escriturais nominativas, 
sem valor nominal, todas com direito a voto.
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 .................................... 76.402 47.546
(-) Reserva legal .................................................................. (3.820) (2.377)
(+) Realização do custo atribuído (2010) ................................. 906 1.014
BASE DE CÁLCULO DOS DIVIDENDOS ................................ 73.488 46.183
Dividendos do 1º semestre pagos R$ 0,0454/ação 
 (R$ 0,0227 em 2020) .......................................................... 20.000 10.000
Dividendos do 2º semestre R$ 0,0341/ação (R$ 0,0454 em 2020) 15.000 20.000
Juros s/ capital próprio do 2º semestre R$ 0,0795/ação, 
 IRRF R$ 5.250 .................................................................... 35.000 -
Total dividendos/juros s/ capital próprio do exercício ....... 70.000 30.000
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
- Reserva Legal - constituída no montante de R$ 3.820 (R$ 2.377 em 2020) equivalente a 
5% do lucro líquido do exercício obedecendo o limite de 20% do capital social, conforme 
previsto no estatuto social;
- Reserva para Orçamento de Capital - corresponde ao valor remanescente do lucro 
líquido do exercício R$ 2.582, menos o saldo de lucros acumulados R$ 906 (decorrente da 
realização do custo atribuído (2010)) que se destinam ao plano de investimento para 2022.
17. RECEITA LÍQUIDA
COMPOSIÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA

31/12/21 31/12/20
Receita bruta ..................................................................... 1.270.734 866.089
 Mercado interno .................................................................. 1.209.868 828.294
 Mercado externo ................................................................. 60.866 37.795
Deduções ........................................................................... (311.166) (216.428)
 Impostos ............................................................................ (286.778) (204.208)
 Devoluções/Abatimentos ...................................................... (24.388) (12.220)
Receita líquida ................................................................... 959.568 649.661
 Mercado interno .................................................................. 899.244 612.159
 Mercado externo ................................................................. 60.324 37.502
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18. DESPESAS OPERACIONAIS POR NATUREZA E FUNÇÃO
31/12/21 31/12/20

NATUREZA DA DESPESA..................................................... (877.884) (584.478)
 Depreciação e amortização ................................................... (7.757) (7.578)
 Despesas com pessoal ......................................................... (80.824) (65.718)
 Matérias-primas e material de uso e consumo ......................... (694.419) (437.622)
 Participação no resultado colaboradores ................................. (18.538) (13.702)
 Comissões .......................................................................... (23.709) (16.327)
 Despesas e seguros com fretes ............................................. (14.360) (10.844)
 Resultado da equivalência patrimonial .................................... 16.639 8.014
 Outras despesas/receitas...................................................... (54.916) (40.701)
FUNÇÃO DA DESPESA ........................................................ (877.884) (584.478)
 Custo dos produtos e serviços vendidos .................................. (789.110) (514.413)
 Despesas com vendas .......................................................... (65.173) (50.198)
 Despesas gerais e administrativas ......................................... (21.463) (16.083)
 Outros resultados operacionais .............................................. (18.777) (11.798)
 Resultado da equivalência patrimonial .................................... 16.639 8.014
19. OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS - Os valores registrados referem-
se à participação nos resultados, reversão/provisão de processos tributários e outros, 
conforme demonstrado abaixo:

31/12/21 31/12/20
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ................................... 1.238 3.535
 Ressarcimento com sinistro .................................................. 142 188
 Recuperação de despesas de exercícios anteriores ................... 757 3.014
 Outras ............................................................................... 339 333
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ................................... (20.015) (15.333)
 Despesas com sinistro .......................................................... (69) (166)
 Participação no resultado ...................................................... (20.027) (14.710)
 Outras ............................................................................... 81 (457)
TOTAL LÍQUIDO ................................................................. (18.777) (11.798)
20. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

31/12/21 31/12/20
RECEITAS FINANCEIRAS .................................................... 12.983 14.528
 Rendimento de aplicações financeiras ..................................... 3.924 3.786
 Variação cambial ................................................................. 6.804 9.897
 Juros auferidos ................................................................... 2.662 1.240
 PIS/COFINS s/ receitas financeiras ........................................ (408) (398)
 Outras receitas ................................................................... 1 3
DESPESAS FINANCEIRAS ................................................... (11.168) (15.527)
 Juros s/ empréstimos e financiamentos .................................. (9) (334)
 Variação cambial ................................................................. (9.516) (14.350)
 Despesas bancárias ............................................................. (226) (285)
 Descontos financeiros s/ vendas ............................................ (1.001) (482)
 Outras despesas .................................................................. (416) (76)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO ................................... 1.815 (999)
21. 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 ................................... 83.499 64.184
 Alíquota nominal .............................................................. 34% 34%
IRPJ e CSLL calculados a alíquota nominal ............................... (28.390) (21.823)
Ajustes para apuração do imposto de renda 
 e contribuição social efetivos:
Resultado de investimentos em controladas ............................. 5.657 2.725
Incentivos fiscais .................................................................. 3.073 2.717
Juros sobre o capital próprio .................................................. 11.900 -
Outros ajustes ..................................................................... 663 (257)
IRPJ e CSLL no resultado ................................................... (7.097) (16.638)
 Imposto corrente ................................................................ (4.168) (11.820)
 Imposto diferido .................................................................. (2.929) (4.818)
Alíquota Efetiva - % .......................................................... 8,50% 25,92%

22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS - A Companhia efetuou avaliação de seus 
instrumentos financeiros, registrados nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 
2021, apresentando os seguintes valores:

VALOR CONTÁBIL
31/12/21 31/12/20

Caixa e equivalentes de caixa ............................................ 80.592 156.057
 Caixa e bancos .................................................................... 2.806 1.144
 Aplicações financeiras .......................................................... 77.786 154.913
Total - Ativos ..................................................................... 80.592 156.057
Empréstimos e financiamentos .......................................... - 783
Total - Passivos ................................................................. - 783
Todos os instrumentos financeiros reconhecidos nas Demonstrações Financeiras pelo seu 
valor contábil, são substancialmente similares aos valores mensurados pelo valor justo.
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 classificados 
no nível 1 da hierarquia, a Companhia não operou com instrumentos derivativos durante o 
ano de 2021.
24.1 Fatores de risco - Os fatores de risco dos instrumentos financeiros basicamente 
estão relacionados com:
a) Riscos de crédito - Advém da possibilidade da Companhia não receber 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, a Companhia adota como prática a análise da situação patrimonial e financeira de 
seus clientes, estabelece um limite de crédito e acompanha permanentemente o seu saldo 
devedor. Com relação às aplicações financeiras, a Companhia realiza 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$ 
129.343 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$ 1.432 e risco médio de perda de R$ 382, considerando as avaliações internas realizadas 
sob a perspectiva de risco de não recebimento desses ativos.
b) Riscos de moeda estrangeira - A Companhia exporta e importa em diversas moedas, 
gerencia e monitora 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 US$ 11,1 milhões 
(US$ 7,4 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 da Companhia 
vir 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 
da Companhia. 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.
23. 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
Resultado atribuível aos acionistas da Companhia ..................... 76.402 47.546
Média ponderada de ações ordinárias em poder 
 dos acionistas (ações/mil) .................................................... 440.517 440.517
Lucro/Prejuízo básico e diluído por ação - R$ ............................ 0,1734 0,1079

Diretoria
Reinaldo Richter

Clécio Fábio Zucco
Hilton José da Veiga Faria

Wilson José Watzko

Contador
Marcelo Peters

CRC/SC 039928/O-0
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