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O Grupo Maringá no ano de 2021  

O excelente desempenho do Grupo Maringá em 2021 se materializou em um momento especial da vida do Grupo: os 

seus 10 anos de existência. O Grupo surgiu em janeiro de 2012 com a conclusão das negociações entre os Acionistas 

da Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná CMNP, empresa longeva, de muitas décadas de sucesso. Este 

realinhamento dos interesses de cada bloco acionário com a consequente cisão de ativos operacionais ocorreu em um 

momento difícil para os negócios em geral no País, o que antepôs uma grande responsabilidade para a nova 

Administração. Originalmente, o Grupo Maringá foi constituído pela incorporação pela holding São Eutiquiano 

Participações S.A., da Companhia Canavieira de Jacarezinho, da Companhia Agrícola Usina Jacarezinho e da Maringá 

Ferro Liga S.A.. Os resultados de 2021 decorrem de uma década de muito trabalho conjunto com nossos colaboradores 

e parceiros de negócios, forte disciplina de capitais, adoção de um modelo de gestão profissional e meritocrático e de 

uma governança seguindo as melhores práticas, com um conselho de administração formado primordialmente por 

conselheiros independentes.  

O ano de 2021 se iniciou com expectativas melhores em relação ao ano anterior motivadas pelo cenário potencialmente 

positivo principalmente em função dos avanços observados no tratamento dos pacientes acometidos da SARS-CoV-

2. Em 2020 pouco se conhecia da doença, que já se transformara em pandemia. Merecem destaque a mobilização 

científica em larga escala focada em pesquisa e produção de vacinas, o suporte financeiro para os cidadãos em 

dificuldade e o financiamento para as empresas afetadas pela queda dos negócios. As empresas buscaram ampliar a 

assistência a sua força de trabalho e implementaram novas formas de atendimento aos Clientes. 

Os demais países do mundo adotaram políticas semelhantes e viram a recuperação de suas economias em 2021. A 

comunidade internacional, entretanto, está convivendo com a desorganização das cadeias mundiais de produção 

gerando escassez de produtos em toda parte e alimentando a inflação, hoje disseminada em todo o planeta. A grande 

expansão monetária resultante dos programas governamentais de assistência tem alimentado este clima inflacionário. 

Outra consequência foi o realinhamento dos preços das diversas moedas internacionais alterando correlação das taxas 

de câmbio de forma significativa. 

Neste cenário desafiador, a economia brasileira conseguiu se recuperar das perdas de 2020 e há expectativa de que o 

PIB retorne aos níveis de 2019 ou até cresça marginalmente. Apesar da forte inflação que nos atingiu pelas razões já 

explicitadas, do aumento acelerado da taxa básica de juros pelas autoridades monetárias e do ainda elevado índice de 

desemprego, 2021 mostrou uma economia resiliente e com grande capacidade de recuperação. Como grande produtor 

de commodities agrícolas e industriais, o país se beneficiou com forte desvalorização do real e contabilizou recordes 

de volumes e de valores das transações internacionais. 
 

Desempenho do Grupo Maringá em 2021 

A São Eutiquiano Participações S.A., holding do Grupo Maringá, desde a sua fundação, controla empresas produtoras 

de commodities (açúcar bruto e branco, etanol anidro e hidratado e ligas de manganês) e desenvolve seus planos de 

negócio focando em formas para conviver da melhor maneira possível com a volatilidade de preços de seus produtos. 

Os mercados oferecem diversas formas de proteção contra oscilações de preços e temos nos utilizado destes 

mecanismos com a necessária prudência. Mas estas operações só contribuem para prover a sustentabilidade financeira 

que desejamos se associadas ao sucesso no grande desafio de ter custos de produção baixos.  

Outra forma de dar maior previsibilidade é diversificar as receitas vindas de produtos com menor volatilidade de 

preços. Assim, a partir do momento em que a Administração identificou estar o Grupo preparado para acelerar seus 

investimentos mantida a disciplina de capital, decidiu pela diversificação para produtos com preços menos voláteis. 

Nesta linha, foi escolhido para primeiro investimento a implantação de cogeração de energia elétrica a partir de 

biomassa de cana de açúcar, cujas operações foram iniciadas em abril de 2021, com investimentos de R$ 70 milhões 

e capacidade instalada de 25 MW, a maior parte para venda no mercado livre de energia elétrica. O desempenho da 

Maringá Energia Ltda está acima das nossas previsões, estando em curso o desenvolvimento de projeto de ampliação 

da capacidade de geração. 

Também na área de produção de ligas de manganês há diversos projetos em implantação visando redução de custos 

através de melhor eficiência e da obtenção de economias de escala decorrentes do aumento de produção. Continuamos 

investindo na busca de incorporar jazidas de manganês aos nossos ativos de forma a garantir nosso abastecimento 

futuro. A recente criação da Mineração Moema Ltda. é um vigoroso passo neste sentido e as primeiras pesquisas 

sinalizam boas perspectivas de acessarmos jazidas com volumes importantes de nossa principal matéria prima. Ao 

longo de 2022 concluiremos a implantação de modernos e eficientes fornos de produção de biorredutor que atendem 

às exigências ambientais e aos nossos valores de ASG. Investiremos na repotenciação do nosso segundo maior forno 

elétrico de produção de ligas com adoção de novas tecnologias de processo buscando uma a operação mais econômica 

e ampliando sua produção. Os demais fornos elétricos serão repotenciados a partir de 2023. Nossa expectativa é 
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aumentar a produção de ligas de manganês em 20% até 2024. Uma unidade de sinterização está em instalação e vai 

nos permitir melhorar o mix de minérios nos nossos fornos, com a consequente redução de custos de matérias primas. 

Também estamos em avançados estudos para nos tornarmos autossuficientes em energia elétrica de fonte renovável 

através da ampliação do nosso atual parque de PCHs e implantação de uma geradora eólica em regime de 

autoprodução.  

Nossas empresas têm fortes compromissos com a agenda ASG (ambiental, social e governança) desde o início de 

nossa existência quando instituímos um Conselho de Administração de 4 membros onde pelo menos 3 devem ser 

independentes. Também buscamos criar um ambiente de confiança, fraternidade e integração entre os nossos 1.871 

colaboradores e suas famílias, facilitando a boa acolhida de todos e respeitando a individualidade de cada um. Temos 

buscado atuar junto às comunidades onde nossas unidades de produção estão instaladas para apoiá-las nas suas 

demandas. Nossa agenda ambiental é ambiciosa e estamos investindo na redução das pegadas de carbono de nossos 

produtos na cadeia de ferro liga e no negócio sucroenergético. 

Nossas iniciativas para minimizar os efeitos da SARS-CoV-2 foram bastante amplas, buscando proteger não apenas 

nossos colaboradores e suas famílias através de programas de prevenção específicos, mas também as comunidades 

onde nossas empresas estão inseridas. A gravidade da pandemia fez com que as empresas se mobilizassem para apoiar 

a sociedade através da alocação de recursos financeiros e humanos, complementando os esforços do Poder Público. 

Em 2021, a Receita Líquida consolidada do Grupo atingiu R$ 1.595 milhões, evidenciando que passamos a integrar 

o seleto nicho de grandes organizações empresariais nacionais sustentáveis no longo prazo, financeiramente sólidas e 

operacionalmente eficientes. 

As demonstrações financeiras da São Eutiquiano S.A. mostram um Patrimônio Líquido Contábil atingindo R$ R$ 575 

milhões, um avanço de 90% sobre o ano anterior. Houve uma significativa redução dos passivos financeiros. O Índice 

Dívida Líquida sobre EBITDA Ajustado consolidado alcançou 0,06 contra 0,64 em 2020. Nos últimos 10 anos, o 

Patrimônio Líquido Contábil evoluiu a uma taxa média anual de 11%. O Lucro Líquido consolidado em 2021 foi de 

R$ 496 milhões e a geração de caixa medida pelo EBITDA Ajustado no mesmo período atingiu R$ 842 milhões. 

Nossa estratégia financeira busca uma estrutura de capitais aderente às características dos nossos negócios através da 

redução do endividamento líquido e do alongamento das dívidas bancárias. As disponibilidades de caixa neste 

momento são suficientes para atender todos os compromissos de curto prazo. 

A evolução dos indicadores financeiros mais relevantes do nosso Grupo está retratada no quadro abaixo: 
 

Consolidado 2021 2020 Variação 

Receita líquida (R$ mil) 1.594.549 944.106 69% 

Resultado Líquido 495.868 186.640 166% 

EBITDA (R$ mil) 841.601   373.724 125% 

Dívida Líquida (R$ mil) 49.521 240.621 (386%) 

Dívida Líquida menos Estoques (R$ mil) (179.569) 70.792 (354%) 

Caixa e equivalentes de caixa (R$ mil) 430.904 181.846 137% 

Dívida Líquida/EBITDA Ajustado 0,06 0,64 (91%) 
 

A próxima década trará novos e grandes desafios para nossas empresas que serão enfrentados persistindo na busca de 

melhores padrões de gestão, incorporando inovações, qualificando melhor nossos colaboradores e investindo no 

aperfeiçoamento de nossos processos de produção. Também é fundamental manter a solidez financeira e a disciplina 

de capital. 

Siderurgia (Maringá Ferro-Liga) 

A Maringá Ferro Liga melhorou significativamente seu desempenho operacional em 2021, apesar dos grandes desafios 

enfrentados tanto na geração própria de energia elétrica em nossas PCHs prejudicada pela falta de chuvas, como pelas 

dificuldades na área de suprimentos ocasionadas por problemas vividos por nossos fornecedores. Sendo a maior 

produtora de ferro liga de manganês do país, dedicou grandes esforços para atender seus Clientes também afetados 

pelos problemas de cadeia de suprimentos. Ampliar a importação de ligas foi o caminho encontrado para manter os 

clientes atendidos. No quadro abaixo está evidenciado que o aumento de produção própria em 5% foi insuficiente para 

atender a demanda exigindo, a importação de mais de 10 mil/t de ligas. 

Nossa produção de energia ficou abaixo das expectativas, bem como a de biorredutores. Este último foi afetado pelos 

trabalhos de substituição dos fornos circulares ultrapassados por fornos retangulares mais eficientes e ambientalmente 

mais neutros. Concluiremos em 2022 a implantação destes fornos e a produção de biorredutores voltará aos níveis 

anteriores. 

A Receita Líquida praticamente dobrou no exercício de 2021 face ao avanço dos preços internacionais e da 

estabilidade do dólar americano em patamares altos durante todo o período. 
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Principais indicadores 2021 2020 Variação 

Produção (t) 99.786 94.847 5% 

Vendas Totais (t) 111.613 98.571 13% 

Receita líquida ajustada (R$ mil) 935.700 473.434 98% 

Resultado líquido (R$ mil) 330.037 106.977 208% 

EBITDA Ajustado (R$ mil) 492.588 164.327 200% 

Margem EBITDA ajustada 52,65% 34,71% 52% 

Autoprodução de energia renovável (MWh) 50.119 51.361 (2%) 

Produção de biorredutor (t) 32.057 38.712 (21%) 

Produção de minério de manganês (t) 5.573 6.803 (22%) 

 

O resultado líquido e o EBITDA Ajustado evoluíram na casa de 200%. 

O cenário mais provável para 2022 é de preços internacionais das ligas de manganês experimentando alguma queda, 

como também que a cotação do dólar apresente maior volatilidade. A repetição dos resultados tão expressivos como 

em 2021 é desafiante e a administração está implementando uma série de iniciativas para melhorar a eficiência dos 

processos produtivos e a redução de custos de produção. 
  

Sucroenergético (Usina, Canavieira Jacarezinho e Maringá Energia) 

As empresas do setor sucroenergético viveram no último ano um período bastante conturbado. De um lado uma 

conjuntura favorável que manteve os preços internacionais do açúcar em patamares elevados e uma valorização do 

etanol a reboque da forte alta dos preços do petróleo. De outro lado, um clima desfavorável caracterizado pela falta 

de chuvas e ocorrência de geadas, provocou uma importante redução do volume e da qualidade da cana de açúcar e, 

consequentemente, da produção de açúcar e etanol. O volume de cana colhido no Centro-Sul de acordo com a Conab 

na safra 21/22 foi de 521 milhões de toneladas, contra 603 milhões de toneladas da safra anterior, uma quebra de 16%. 

O impacto destes fatores no desempenho do setor acabou sendo positivo graças ao avanço dos preços. De um modo 

geral, as usinas brasileiras conseguiram recuperar os níveis de lucratividade e avançaram na obtenção de melhores 

indicadores de solidez financeira. 

Os indicadores do setor sucroenergético do Grupo Maringá reproduzidos abaixo evidenciam uma safra rentável. 

Apesar da menor quantidade produzida, a Receita Líquida cresceu 22% sobre o ano anterior. O Resultado Líquido 

Consolidado avançou 111% sobre o ano de 2020 afetado não apenas pelo cenário global, mas também pelos 

significativos investimentos realizados nos últimos anos. 
 

Principais indicadores 2021 2020 Variação 

Cana-de-açúcar processada (mil t) 2.425 2.526 (4)% 

Produção de açúcar bruto (t) 132.813 156.757 (15%) 

Produção de açúcar branco (t) 35.080 34.964 0,5% 

Produção de etanol anidro (m³) 65.095 50.006 30% 

Produção de etanol hidratado (m³) 29.604 38.750 (31%) 

ATR (kg/t de cana de açúcar) 135,5 136,1 (0,5%) 

Receita líquida (R$ mil) 643.766 447.169 22% 

Toneladas de cana por hectare 85,1 83,1 2% 

Resultado líquido consolidado (R$ mil) 182.882 86.515 111% 

EBITDA Ajustado consolidado (R$ mil) 353.357 209.556 57 % 

Margem EBITDA Ajustado 54,88% 46,86% 17% 

Dívida Líquida (R$ mil) 296.054 328.090 (11%) 

Dívida Líquida menos estoques (R$ mil) 144.111 218.747 (52%) 

Dívida Líquida sobre EBITDA Ajustado 0,8 1,6 (50%) 

Patrimônio Líquido Usina (R$ mil) 288.301 178.269 62% 

Patrimônio Líquido Maringa Energia (R$ mil) 51.121 19.893 157% 
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O negócio de cogeração de energia (Maringá Energia Ltda.) entrou em operação em abril de 2021 e vem produzindo 

resultados acima das expectativas. Planos de expansão da atividade estão em avaliação e devem se materializar na 

safra de 2023/24. 

O crescimento de 57% no EBITDA Ajustado do sucroenergético permitiu reduzir o endividamento global deste 

negócio, reforçando sua solidez financeira. A relação Dívida Líquida sobre EBITDA Ajustado foi reduzida para 0,8. 

 

Comentários Finais 

No encerramento de um ano tão conturbado para a sociedade brasileira e internacional, a Administração do Grupo 

Maringá comemora a expressiva performance obtida pelas suas empresas, o que tornou possível que o Grupo passe a 

integrar o seleto conjunto de empresas de grande porte, sólidas e produtivas. 

Observando o cenário brasileiro e internacional podemos visualizar o ano de 2022 com importantes desafios. As 

perspectivas de crescimento econômico são modestas, a inflação elevada, juros altos, a pandemia ainda presente, o 

desemprego, embora em queda, expressivo e as eleições que se avizinham sugerem um período de alta volatilidade 

dos mercados. No plano internacional, às perspectivas de razoável crescimento econômico mundial, se contrapõem a 

elevada tensão geopolítica resultante da crise na Ucrânia, a inflação alta e disseminada, taxas de juros crescentes e a 

persistente pandemia do SARS-CoV-2. 

Apesar destes cenários desafiadores, a Administração do Grupo Maringá está confiante de que obterá boa performance 

nos seus diversos negócios. 

Como em anos anteriores, o Grupo Maringá foi apoiado pelo seus Fornecedores, Produtores Integrados, Investidores, 

Assessores e Consultores aos quais somos gratos. Uma especial menção de agradecimento aos nossos Colaboradores 

e suas famílias, que sempre mantêm a confiança e a força de continuar lutando pelas suas realizações, enquanto 

indivíduo e enquanto coletividade. 

Os Membros do Conselho de Administração foram muito demandados em 2021 e forneceram consistentes orientações 

estratégicas aos nossos gestores, merecendo os agradecimentos de toda a organização.  

Os Acionistas estão confiantes na Administração do Grupo, e continuarão apoiando a estratégia de nos manter como 

um conjunto de empresas sólidas e produtivas. 

 

 

 

 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 



 

KPMG Auditores Independentes Ltda., uma sociedade simples brasileira, de 
responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de 
firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma 
empresa inglesa privada de responsabilidade limitada. 

KPMG Auditores Independentes Ltda., a Brazilian limited liability company 
and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company 
limited by guarantee. 

7 

KPMG Auditores Independentes Ltda. 

Avenida Presidente Vargas, 2.121  

Salas 1401 a 1405, 1409 e 1410 - Jardim América 

Edifício Times Square Business  

14020-260 - Ribeirão Preto/SP - Brasil 

Caixa Postal 457 - CEP 14001-970 - Ribeirão Preto/SP - Brasil 

Telefone +55 (16) 3323-6650 

kpmg.com.br 
 
 

Relatório dos auditores independentes sobre as 

demonstrações financeiras individuais e consolidadas  
 
Aos Diretores e Acionistas  
São Eutiquiano Participações S.A. (Grupo Maringá) 
São Paulo - SP 
 

Opinião com ressalva 

 
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da São Eutiquiano 
Participações S.A. (“Grupo Maringá” ou “Companhia”), identificadas como Controladora e 
Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras 
informações elucidativas. 

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “base para 
opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas 
apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, 
individual e consolidada, da São Eutiquiano Participações S.A. em 31 de dezembro de 2021, o 
desempenho, individual e consolidado, de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa 
individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 

Base para opinião com ressalva   

 

Em 12 de fevereiro de 2021, emitimos um relatório de auditoria, sobre as demonstrações 
financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020,  contendo modificação sobre o não 
reconhecimento, nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019, do ativo relacionado 
aos créditos tributários resultantes da decisão favorável em trânsito em julgado que determinou a 
exclusão do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS da base de cálculo dos 
tributos de Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS por uma controlada da Companhia, cuja decisão compreende o 
período de apuração de tributos de setembro de 2001 a fevereiro de 2017. Conforme divulgado 
nas notas explicativas nº 30 e 31, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a 
controlada mensurou e reconheceu o correspondente ativo relacionado a esses créditos tributários 
no montante de R$ 26.654 mil, sendo R$ 13.546 mil referente ao principal na rubrica de outras 
receitas operacionais e R$ 13.108 mil referente à atualização monetária, na rubrica de receitas 
financeiras. Consequentemente, o lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 
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individual e consolidado, estava apresentado a maior em R$ 10.150 mil e R$ 17.591 mil, 
respectivamente, líquidos dos efeitos tributários, e os investimentos e o resultado de equivalência 
patrimonial apresentados a maior em R$ 10.150. Nossa opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas do exercício corrente também inclui modificação em 
decorrência dos efeitos desse assunto sobre a comparabilidade dos valores do exercício corrente 
e valores correspondentes. 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. 

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e 

relatório dos auditores  

 
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. 

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o 
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório 
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Em decorrência do assunto descrito na 
Seção “Base para opinião com ressalva”, concluímos que as outras informações também 
apresentam distorção relevante pela mesma razão, com relação aos valores e outros aspectos 
descritos na referida seção. 

Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas  

 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
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Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas 

 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. 
 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: 
 
– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. 
 
– Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 
 
– Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
 
– Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. 
 
– Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada. 
 
- Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho 
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 



KPMG Auditores Independentes Ltda., uma sociedade simples brasileira, de 
responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de 
firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma 
empresa inglesa privada de responsabilidade limitada. 

KPMG Auditores Independentes Ltda., a Brazilian limited liability company 
and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company 
limited by guarantee. 
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Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.  

Ribeirão Preto, 11 de fevereiro de 2022 

KPMG Auditores Independentes Ltda. 
CRC SP 027666/F 

Gustavo de Souza Matthiesen 
Contador CRC SP-293539/O-8 



São Eutiquiano Participações S.A.

Balanço Patrimonial
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em milhares de reais)

Ativo NE 2021 2020 2021 2020 Passivo NE 2021 2020 2021 2020

Caixa e equivalentes de caixa 5 430.904       181.846       1.333       417          Fornecedores 16 132.337         86.646           2              22            

Clientes 6 215.899       97.887         -           -           Empréstimos e financiamentos 17 121.416         83.383           -           -           

Instrumentos derivativos 18 6.674           6.116           -           -           Instrumentos derivativos 18 3.788             7.696             -           -           

Contas correntes-Cooperativa 7 68.947         47.456         -           -           Arrendamentos 13 16.609           13.451           -           -           

Estoques 8 229.090       169.829       -           -           Adiantamento de produção - Cooperativa 19 -                 18.959           -           -           

Adiantamento a fornecedores 40.685         16.786         -           -           Mútuo - Cooperativa 20 531                531                -           -           

Dividendos antecipados 11.723         75                205          -           Remuneração e encargos 14.411           12.168           -           -           

IRPJ e CSLL a recuperar 23 1.910           2.470           1.059       2.470       IRPJ e CSLL a recolher 23 46.822           10.497           362          369          

Outros impostos a recuperar 9 13.423         14.229         -           -           Outros impostos a recolher 22 13.884           2.938             1.018       482          

Ativo biológico 12 25.126         19.646         -           -           Dividendos e juros sobre capital próprio 57.747           33.138           56.478     32.178     

Outros créditos 10.845         10.518         220          -           Outras contas 10.432           8.248             2              1              

Ativo Circulante 1.055.226   566.858       2.817       2.887       Passivo Circulante 417.977         277.655         57.862     33.052     

Impostos a recuperar 9 15.432         10.904         -           -           Empréstimos e financiamentos 17 427.890         367.515         -           -           

Impostos diferidos 23 9.885           17.653         9.522       10.490     Instrumentos derivativos 18 2.197             -                 -           -           

Depósitos judiciais 24 48.193         32.832         143          143          Arrendamentos 13 137.429         71.563           -           -           

Instrumentos derivativos 18 460              -               -           -           Adiantamento de produção - Cooperativa 19 66                  66                  -           -           

Outros créditos 10.403         9.626           -           5.988       Repasse contingências - Cooperativa 21 19.504           20.885           -           -           

Realizavel a longo prazo 84.373         71.015         9.665       16.621     Mútuo - Cooperativa 20 5.741             5.741             -           -           

Outros impostos a recolher 22 182                182                -           -           

Impostos diferidos 23 26.611           7.003             -           -           

Investimentos 10 45.752         29.711         711.743   448.629   Provisões para contingências 24 48.822           32.559           -           -           

Outros investimentos 11 4.170           4.170           -           -           Empresas ligadas 25 -                 -                 87.446     129.089   

Ativo biológico 12 64.911         61.983         -           -           Outras contas 5.651             4.933             2.228       2.592       

Direito de Uso 13 144.230       79.846         -           -           Passivo não Circulante 674.093         510.447         89.674     131.681   

Imobilizado 14 543.279       460.337       -           -           

Intangível 15 31.030         16.390         -           -           

Ativo não Circulante 917.745       723.452       721.408   465.250   Capital social 115.000         93.532           115.000   93.532     

Ações em tesouraria (9.235)            (9.235)            (9.235)      (9.235)      

Reserva de reavaliação reflexa 35.900           36.164           35.900     36.164     

Reservas de lucros 435.799         182.233         437.544   183.223   

Resultados abrangentes (2.725)            (280)               (2.725)      (280)         

Dividendos adicionais aos mínimos obrigatórios 205                -                 205          -           

Patrimônio líquido controladores 574.944         302.414         -           -           

Participação não controladores 305.956         199.795         -           -           

Patrimônio Líquido 26 880.900         502.209         576.689   303.404   

Total do Ativo 1.972.971   1.290.310   724.225   468.137   Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.972.971      1.290.310      724.225   468.137   

(0)                   (0,36)        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Consolidado Controladora Consolidado Controladora
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São Eutiquiano Participações S.A.

Demonstração do Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em milhares de reais)

NE 2021 2020 2021 2020

Receita Operacional Líquida 27 1.594.549    944.106     -             -             

Variação valor justo ativo biológico 12 2.193           288            -             -             

Custo das vendas 28 (847.022)     (638.930)    -             -             

Resultado Bruto 749.720       305.465     -             -             

Despesas com vendas 28 (29.150)       (25.164)      -             -             

Despesas administrativas 28 (38.507)       (31.527)      (255)           (178)           

Outras receitas e despesas 29 44.577         34.666       -             -             

Resultado antes de Equivalência,

 Resultado Financeiro e Impostos
726.640       283.440     (255)           (178)           

Resultado de equivalência patrimonial 10 22.005         7.157         370.282     147.149     

Resultado antes de Resultado Financeiro 

e Impostos
748.645       290.597     370.027     146.971     

Resultado financeiro 30 (29.653)       (18.289)      (7.362)        (4.710)        

Receitas financeiras 36.303         23.691       67              73              

Despesas financeiras (65.956)       (41.980)      (7.429)        (4.783)        

Resultado antes de Impostos 718.991       272.308     362.665     142.261     

Imposto de renda e contribuição social 23 (223.123)     (85.668)      (3.205)        (1.983)        

Correntes (196.676)     (70.296)      (2.237)        (1.381)        

Diferidos (26.447)       (15.372)      (968)           (602)           

Resultado Líquido do Exercício 495.868       186.640     359.460     140.278     

Acionistas controladores 358.704       140.874     -             -             

Acionistas não controladores 137.164       45.766       -             -             

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Consolidado Controladora
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São Eutiquiano Participações S.A.

Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em milhares de reais)

2021 2020 2021 2020

Resultado Líquido do Exercício          495.868          186.640          359.460          140.278 

Ajustes de Avaliação Patrimonial

(Copersucar S.A.)
(2.553)           (703)              (2.547)           (699)              

Derivativos 2.728             (7.110)           (763)              (4.112)           

Impostos Diferidos (Derivativos) (1.800)           2.418             503                1.395             

Resultado Abrangente 494.243        181.245        356.654        136.861        

Acionistas controladores 356.654        136.861        - -

Acionistas não controladores 137.589        44.384          - -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Consolidado Controladora
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São Eutiquiano Participações S.A.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em milhares reais)

Saldo em 01/01/2020 50.000               (9.235)        36.541              8.578        24.060     14.000      79.036        3.137              -                 -                       204.533             171.236              375.769      

Aumento de Capital AGOE 24/03/20 43.532               -             -                   -           19.555     (14.000)    (49.087)       -                  -                 -                       -                        -                      -                 

Grupamento de ações AGOE 24/03/20 26 -                     -             -                   -           -           -           -              -                  (7.426)            -                       (7.426)                   -                      (7.426)            

Dividendos Prescritos Não reclamados (3 anos) -                     -             -                   -           -           -           -              -                  126                -                       126                        -                      126                

Ajuste paticipação reflexa de suas controladas  -                     -             -                   -           -           -           -              -                  97                  -                       97                          -                      97                  

Ajuste avaliação patrimonial coligada Coper  -                     -             -                   -           -           -           -              (699)                -                 -                       (699)                      (4)                        (703)               

Instrumentos Derivativos reflexo -                     -             -                   -           -           -           -              (2.718)             -                 -                       (2.718)                   (1.975)                 (4.693)            

Realização da reserva de reavaliação -                     -             (377)                 -           -           -           -              -                  377                -                       -                        -                      -                 

Resultado líquido do exercício 26 -                     -             -                   -           -           -           -              -                  140.279         -                       140.874                 45.766                186.640         

Constituição de reserva legal 26 -                     -             -                   7.014        -           -           -              -                  (7.014)            -                       -                        -                      -                 

Lucros a realizar -                     -             -                   -           3.773       -           -              -                  (3.773)            -                       -                        -                      -                 

Dividendos deliberados -                     -             -                   -           -           -           -              -                  (32.373)          -                       (32.373)                 (14.695)               (47.068)          

Variação de participação não controladores -                     -             -                   -           -           -           -              -                  -                 -                       -                        (533)                    (533)               

Reserva Estatutária -                     -             -                   -           -           -           90.294        -                  (90.294)          -                       -                        -                      -                 

Saldo em 31/12/2020 93.532               (9.235)        36.164              15.592      47.387     -           120.243      (280)                -                 -                       302.414             199.795              502.209      

Aumento de Capital AGOE 27/04/21 21.468               -             -                   -           -           -           (21.468)       -                  -                 -                       -                        -                      -                 

Lucros e Prejuízos acumulados reflexo - Copersucar -                     -             -                   -           -           -           -              -                  (1.328)            -                       (1.328)                   -                      (1.328)            

Ajuste paticipação reflexa de suas controladas  -                     -             -                   -           -           -           -              -                  (680)               -                       (680)                      -                      (680)               

Ajuste avaliação patrimonial coligada Coper  -                     -             -                   -           -           -           -              (2.547)             -                 -                       (2.547)                   -                      (2.547)            

Instrumentos Derivativos reflexo -                     -             -                   -           -           -           -              102                 -                 -                       102                        2.304                  2.406             

Realização da reserva de reavaliação -                     -             (264)                 -           -           -           -              -                  264                -                       -                        -                      -                 

Resultado líquido do exercício 26 -                     -             -                   -           -           -           -              -                  359.460         -                       358.704                 137.164              495.868         

Constituição de reserva legal 26 -                     -             -                   7.408        -           -           -              -                  (7.408)            -                       -                        -                      -                 

Lucros a realizar -                     -             -                   -           25.168     -           -              -                  (25.168)          -                       -                        -                      -                 

Variação de participação não controladores -                     -             -                   -           -           -           -              -                  -                 -                       -                        1.462                  1.462             

Dividendos 25% minimo obrigatórios -                     -             -                   -           -           -           -              -                  (81.721)          -                       (81.721)                 (34.769)               (116.490)        

Dividendos adicionais propostas -                     -             -                   -           -           -           -              -                  (205)               205                      -                        -                      -                 

Reserva Estatutária -                     -             -                   -           -           -           243.214      -                  (243.214)        -                       -                        -                      -                 

Saldo em 31/12/2021 115.000             (9.235)        35.900              23.000      72.555     -           341.989      (2.725)             -                 205                      574.944             305.956              880.900      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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São Eutiquiano Participações S.A. U (0)             0              

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em milhares de reais)

2021 2020 2021 2020

Atividades operacionais

Resultado líquido do exercício 495.868    186.640    359.459    140.278    

Itens que não representam movimentação no caixa operacional 340.624    209.774    (359.714)   (140.564)   

Depreciação e amortização 103.106    80.618      -            -            

Biológico 12 21.915      19.588      -            -            

Imobilizado 14 47.829      40.345      -            -            

         Amortização Direito de Uso 13 31.863      20.031      -            -            

Intangível 15 1.499        655           -            -            

Ativo baixado 6.898        3.363        -            -            

Biológico 12 1.786        1.356        -            -            

Imobilizado 14 4.632        2.007        -            -            

Intangível 15 480           -            -            -            

Resultado de equivalência patrimonial (22.005)     (7.157)       (370.282)   (147.256)   

Variação no valor justo de ativo biológico 12 (2.193)       (288)          -            -            

Provisão para contingências 24 2.042        29.282      -            -            

Resultado financeiro 30 29.653      18.288      7.362        4.710        

 Despesa  Imposto de renda e contribuição social 223.123    85.668      3.205        1.983        

(Aumento) redução no ativo operacional (192.222)   (62.006)     1.197        (4.734)       

Clientes 6 (118.012)   (70.994)     -            -            

Adiantamento a fornecedores (23.899)     (4.446)       -            -            

Estoques 8 (59.261)     8.969        -            -            

Impostos a recuperar (exceto IR e CS) 21.702      39.076      3.388        1.255        

Outros créditos (12.752)     (34.611)     (2.191)       (5.990)       

Aumento (redução) no passivo operacional 42.899      6.986        2.123        (1.223)       

Fornecedores 16 47.142      30.550      (20)            14             

Impostos a pagar (exceto IR e CS) 23 (9.389)       (24.866)     2.305        (1.082)       

Remuneração e encargos 2.243        264           -            -            

Outras contas 2.903        1.038        (163)          (155)          

Fluxo de Caixa Operacional antes Resultado Financeiro, I.R. e C.S. 687.169    341.393    3.064        (6.243)       

Outros itens operacionais (166.782)   (92.110)     111.785    45.269      

Juros sobre empréstimos e financiamentos  pagos 17 (42.594)     (22.206)     -            -            

Outras resultados financeiros 22.949      (3.351)       (211)          (842)          

Impostos (155.477)   (70.088)     -            -            

Dividendos e JCP recebidos 8.340        3.534        111.995    46.111      

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 520.387    249.283    114.849    39.026      

Atividades de investimento

Imobilizado 14 (135.403)   (109.082)   -            - 

Formação de Cana (26.048)     (23.087) - -            - 

Outros Ativos (109.355)   (85.995) -            - 

Intangível 15 (16.619)     (6.531)       -            -            

Ativo Biológico 12 (29.915)     (25.571)     -            -            

Plantio (3.519)       (3.694)       -            -            

Tratos culturais (26.396)     (21.877)     -            -            

Fomento Plantio Cana (1.451)       (2.452)       -            -            

Partes relacionadas (6.200)       (2.402)       (26.403)     (9.231)       

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento (189.588)   (146.037)   (26.403)     (9.231)       

Atividades de financiamento

Empréstimos e financiamentos tomados 17 311.119    230.286    -            -            

Amortização de empréstimos e financiamentos 17 (211.818)   (176.803)   -            -            

Financiamentos Cooperativa (40.326)     (47.853)     -            -            

Amortização Arrendamento 13 (37.363)     (22.919)     -            -            

Transações partes relacionadas -            -            (30.870)     (573)          

Dividendos/JCP e grupamento de ações (103.353)   (39.670)     (56.660)     (29.296)     

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento (81.741)     (56.959)     (87.530)     (29.869)     

Aumento (Redução) Líquida em Caixa 249.058    46.287      917           (73)            

No início do exercício 181.846    135.559    417           490           

No fim do exercício 430.904    181.846    1.333        417           

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NE
Consolidado Controladora
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais) 

1. Contexto Operacional 

São Eutiquiano Participações S.A. (“Grupo Maringá”, ou, “Grupo”) é uma Companhia constituída na forma de 

sociedade anônima de capital fechado localizada no Brasil, com sede na capital do Estado de São Paulo. Tem por 

objeto social a participação em outras empresas constituídas sob qualquer tipo societário. 

O Grupo Maringá atua nos segmentos Siderúrgico e Sucroenergético. Produz ferroliga de manganês, cana-de-açúcar, 

açúcar, etanol e energia, contribuindo para o provimento de aço, alimentos, biocombustível e energia. 

a. Atividades operacionais do Grupo Maringá  

Empresa Sociedade Sede 
Unidade 

Operacional 
Atividade Preponderante 

Maringá Ferro-Liga 

(“MFL”) 
Anônima São Paulo 

Itapeva 

SP 
Produção e comercialização de liga de manganês 

Mineração Morro do 

Guerreiro (“MG”) 
Limitada 

Minas 

Gerais 

Jacutinga 

MG 

Pesquisa, lavra, beneficiamento, industrialização, 

comercialização e transporte de minérios 

Companhia Agrícola 

Usina Jacarezinho (“UJ”) 
Anônima São Paulo 

Jacarezinho               

PR 

Industrialização de cana-de-açúcar para produção de 

açúcar e etanol, e sua comercialização pela Copersucar 

Companhia Canavieira de 

Jacarezinho (“CJ”) 
Anônima São Paulo 

Jacarezinho                

PR 

Exploração agrícola do plantio de cana-de-açúcar e 

venda para UJ 

Maringá Energia Ltda 

(“ME”) 
Limitada Paraná 

Jacarezinho                   

PR 
Produção independente de Energia Elétrica 

Mineração Moema Ltda 

(“MO”) 
Limitada São Paulo 

Marabá                  

PA 

Pesquisa, lavra, beneficiamento, industrialização, 

comercialização e transporte de minérios 

b. Participação (%) empresas Controladas e Coligada: 

Investimento Empresa 
  Direta  Direta e Indireta 

  2021 2020   2021 2020 

Controlada 

MFL   57,71 57,70   57,71 57,70 

MG   - -   100,00 100,00 

UJ   100,00 99,44   100,00 99,44 

CJ   - -   100,00 99,94 

ME  60,00 60,00  100,00 100,00 

MO  100,00 -  100,00 - 

Coligada Copersucar  - -  2,48 2,46 

c. Pandemia Covid-19 

Em 2021 o Grupo Maringá prosseguiu nos cuidados para contenção dos efeitos da Pandemia do Covid-19, mantendo 

os protocolos de segurança e saúde de seus colaboradores diretos, indiretos e da comunidade, bem como assegurar a 

manutenção de suas atividades nas diversas frentes no campo, indústria e escritórios administrativos. Entre as ações 

pode-se citar o distanciamento no transporte até às fábricas, nos refeitórios e demais ambientes, o trabalho remoto nas 

equipes administrativas, a intensa comunicação com prestadores de serviços, a realização de grupo de trabalho para 

monitoramento e adequação de planos. No final de 2021 houve uma intensificação na quantidade de pessoas infectadas 

no Brasil pelo Covid-19 e também pela gripe, levando a empresa a reforçar os cuidados com as pessoas. 

O impacto da Pandemia nos resultados do Grupo foi irrelevante, limitando-se a despesas adicionais com transporte, 

higiene, equipamentos e outros materiais e serviços para segurança e saúde das pessoas. Conseguiu-se assim, 

prosseguir com as operações do negócio, sem impacto significativo da Covid-19 em sua rentabilidade e posição 

patrimonial. 

2. Base de Preparação 

a. Declaração de conformidade (normas do CPC e CFC) 

A elaboração e apresentação das demonstrações financeiras (DFs) consolidadas e individuais seguem as práticas 

contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), abrangendo a legislação societária, direcionamentos do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC) e normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A Administração do 

Grupo autorizou a emissão das DFs em 28/01/2022. Após isto, apenas os acionistas têm o poder de alterá-las. 

b. Base de mensuração, moeda funcional e moeda de apresentação 

As DFs foram preparadas com base no conceito de custo histórico, exceto substancialmente os ativos biológicos, 

derivativos, direitos de uso e arrendamentos. Consideram o Real como moeda funcional e de apresentação, 

arredondando para o milhar mais próximo (exceto quando indicado de outra forma). Transações em moeda estrangeira 

são convertidas para moeda funcional pelas taxas de câmbio em suas respectivas datas.  
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c. Uso de estimativas e julgamentos 

A contabilização de alguns elementos das DFs considera premissas, estimativas e julgamentos, com efeitos 

significativos, os quais são revisados continuamente, reconhecendo eventuais adequações no exercício de sua 

ocorrência.  

NE 12 NE 13 NE 14 NE 15 NE 18 NE 23 NE 24 

Ativo Biológico 
Direito de Uso e 
Arrendamentos 

Imobilizado Intangível 
Instrumentos 
Financeiros 

IR e CS Diferido 
Contingências e 

Depósitos Judiciais 

d. Mensuração do valor justo 

Os valores justos são mensurados utilizando sempre que possível dados observáveis de mercado. 
Classificação dos valores justos, conforme informações (inputs) utilizadas 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 

preços cotados (não ajustados) 

em mercados observáveis para 
ativos e passivos idênticos. 

inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, 

que são observáveis, diretamente (preços) ou 
indiretamente (derivado de preços). 

inputs, para o ativo ou passivo, que não 

são baseados em dados observáveis de 
mercado (inputs não observáveis). 

- Aplicação Financeira/Derivativos/Arrendamentos Ativo Biológico 

3. Principais Políticas Contábeis 

As políticas contábeis descritas têm sido aplicadas de maneira consistente nos exercícios apresentados.  

a. Base de consolidação 

As DFs consolidadas incluem as DFs da controladora e suas controladas MFL, MG, UJ, CJ, ME e MO. Na 

consolidação elimina-se o impacto das transações intragrupo. 

b. Estoques 

Considera-se o menor valor entre custo (média ponderada móvel) e o valor realizável líquido, que é o preço de venda 

estimado deduzido dos respectivos custos e despesas. Os estoques são avaliados periodicamente, e quando 

confirmada sua obsolescência pela Administração é provisionada a perda. 

c. CBIO (Crédito de Descarbonização - Renovabio) 

A Lei 13.576, de 26/12/2017 estabelece a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), que busca entre outros 

objetivos contribuir para eficiência energética e para um impacto positivo na mudança climática. Os produtores 

certificados de Biocombustíveis são habilitados a emitir Créditos de Descarbonização (CBIOs). 1 CBIO equivale a 

1 tonelada de emissão de CO2 evitada, que equivale a 7 árvores em termos de captura de carbono. Há 2 principais 

etapas de contabilização dos CBIOs na UJ: (i) reconhecimento dos CBIOs escriturados na B3, à medida que a 

Copersucar comercializa etanol no mercado interno. Este reconhecimento impacta Estoque e Outras Receitas 

Operacionais; (ii) na comercialização dos CBIOs, registra-se a Receita Operacional e baixa-se o Estoque de CBio no 

Custo do Produto Vendido. 

d. Ativos biológicos 

São apurados pelo valor justo, reconhecendo-se qualquer alteração no resultado. No Ativo Circulante compreende a 

cana-de-açúcar da CJ, e no Ativo não Circulante as florestas de eucalipto da MFL.     

e. Imobilizado 

(i) Reconhecimento e mensuração: são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 

acumulada. Gastos subsequentes são capitalizados quando é provável que respectivos benefícios econômicos serão auferidos. 

Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.  

(ii) Depreciação: considera-se anualmente a expectativa de vida útil dos bens, seu custo e valor residual. 

Taxas médias Ponderadas anuais (em %) 

Ativos 2021 2020 Ativos 2021 2020 Ativos 2021 2020 

Equipamentos de escritório 14 14 Edificações e instalações 6 6 Formação de cana 15 14 

Equipamentos de produção 7 9 Equipamentos de Transporte 12 13    

f. Investimentos 

Investimento Método 

Controlada ou Influenciada significativamente 
Equivalência Patrimonial 

Coligada 

Outros Custo 

g. Arrendamento e Direito de Uso  

Arrendamento é um contrato que transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de 

tempo em troca de contraprestação. O arrendatário reconhece no ativo o direito de uso dos contratos de arrendamento, 

bem como o respectivo passivo mensurado a valor presente. O passivo de arrendamento é ajustado a valor presente 

pela taxa de desconto (base CDI) no início do contrato e a amortização do direito de uso é apropriada de acordo com 

a vida útil (NE 13). 

h. Ativos intangíveis 

(i) Direitos Minerários: são amortizados de acordo com a exaustão das minas.   

(ii) Software e outros: adquiridos e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização 
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acumulada. 

i. Redução ao Valor Recuperável (Impairment) 

Ativos não financeiros (exceto os ativos biológicos, estoques e imposto de renda e contribuição social diferidos) têm sua 

recuperabilidade avaliada anualmente, com o consequente registro de eventuais valores não recuperáveis como perda 

no resultado. De maneira geral, o Grupo reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre ativos financeiros: 

(i) custo amortizado, (ii) valor justo por meio do resultado e (iii) valor justo - instrumentos de hedge. Essa provisão 

para perda é feita em um montante igual à perda de crédito esperada para o ativo.  

j. Instrumentos Financeiros 

O s instrumentos financeiros são classificados e mensurados em: 

Custo Amortizado (CA): reflete estimativas de  fluxos  de  caixa  futuros,  descontados  a uma  taxa  determinada  no  

reconhecimento  inicial de um ativo ou passivo  financeiro.  

Valor Justo por meio do resultado (VJR) e valor justo instrumento de hedge (VJH): é o  preço  que  seria  recebido  

pela  venda  de  ativo  ou  que  seria  pago  pela transferência  de  passivo  em  transação  ordenada  entre  participantes  

do  mercado  na  data  de mensuração. O reconhecimento é no resultado para VJR e no patrimônio líquido para VJH. 

O Grupo utiliza instrumentos financeiros, tais como Non-Deliverable Forward  (NDF) e SWAP, para fornecer 

proteção contra os riscos de variações das taxas de câmbio e juros. São reconhecidos ao valor justo a partir do conceito 

de hedge accounting. Este reconhecimento ocorre no patrimônio líquido enquanto não é vigente o período de 

realização da operação e, após isto, no resultado do exercício 

k. Capital Social 

Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Os dividendos mínimos obrigatórios conforme definidos 

em estatuto são reconhecidos como passivo. 

l. Receita operacional 

É medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber e é reconhecida, entre outros pontos, quando existe 

evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos produtos foram 

transferidos para o comprador. Na UJ, de acordo com o Parecer Normativo nº.66/1986, as receitas são reconhecidas 

quando os produtos são comercializados pela Copersucar. 

m. Receitas financeiras e despesas financeiras 

As receitas financeiras abrangem substancialmente receitas de juros sobre aplicações, receita de juros sobre partes 

relacionadas e variações monetárias. Despesas financeiras abrangem substancialmente juros sobre empréstimos. Os 

juros são reconhecidos no resultado, pelo método dos juros efetivos.  

n. Imposto de renda e contribuição social 

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 

15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre 

o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. 

o. Benefícios a empregados 

(i) Planos de contribuição definida: benefícios pós-emprego pelo qual o Grupo paga contribuições fixas para uma 

entidade separada (Fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valores 

adicionais. As obrigações desses planos são reconhecidas como despesas de benefícios no resultado dos períodos 

que os serviços são prestados. 

(ii) Benefícios de curto prazo a empregados: considerados como despesas conforme o serviço seja prestado. O passivo 

é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou participação nos lucros 

de curto prazo se o Grupo tem uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em função de serviço prestado 

pelo empregado. 

p. Provisões 

São reconhecidas em função de um evento passado, se é provável que um recurso econômico seja exigido, que possa 

ser estimado de maneira confiável. A provisão para recuperação ambiental devido exploração do solo será mensurada 

quando do início da sua atividade. 

q. Aspectos Ambientais  

O Grupo está sujeito às regulamentações ambientais, buscando a diminuição dos riscos por meio de procedimentos 

operacionais, controles, equipamentos de controle de poluição e sistemas. Entende-se que nenhuma provisão para 

perdas relacionadas a aspectos ambientais seja requerida, baseada nas atuais leis e regulamentos em vigor. 

r. Novas normas e interpretações ainda não adotadas 

Novas normas que serão efetivas para exercícios a partir de 01/01/22 não devem ter impacto significativo. 
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4. Gestão de Risco Financeiro 

a. Estrutura da gestão de risco 

Busca-se continuamente intensificar a integração da Gestão de Risco ao processo de Gestão Estratégica do Grupo. 

Seguem algumas principais características da estrutura de gestão de risco:  

 Diagnóstico: por meio da auditoria contábil e auditoria interna realizadas anualmente por empresas 

especializadas atualizamos nossa matriz de riscos; 

 Plano de Ação: após priorização dos riscos diagnosticados, definem-se as ações (detalhamento, responsáveis e 

principais recursos necessários); 

 Controle: periodicamente publica-se para a Administração o Relatório de Riscos com status do plano de ação. 

 Aspectos

(i) : o Grupo possui Política de Crédito para avaliação dos clientes, atendo-se a aspectos como análise 

econômico-financeira, histórico de relacionamento comercial e operacional, e credibilidade no mercado. Busca-se 

desta maneira equilibrar as necessidades de vendas e fluxo de caixa com uma carteira a receber de alta qualidade.  

(ii) Risco de liquidez: garante-se adequado equilíbrio por meio de processos operacionais e financeiros eficientes, 

minimizando riscos associados ao pagamento de passivos. Monitora-se continuamente o nível de alavancagem e 

perfil de dívida. 

(iii) Risco de mercado: riscos associados à demanda de mercado são monitorados continuamente, buscando-se nível 

adequado de produção. Na MFL este risco é objeto das reuniões mensais de S&OP, além de, como mencionado na 

NE 3 (i) utilizar-se de instrumentos financeiros para proteger-se do impacto da volatividade do câmbio na receita. 

(iv) Risco operacional: no processo de planejamento estratégico e operacional, atribui-se indicadores e metas para os 

gestores, de maneira a garantir segurança, produtividade, cuidado ao meio ambiente e desenvolvimento das equipes 

e colaboradores. 

(v) Riscos regulatórios e ambientais: análises periódicas são realizadas para identificar os riscos ambientais e para 

garantir que seus sistemas são suficientes para gerir esses riscos. 

(vi) Riscos climáticos e outras: o cultivo de eucalipto e cana-de-açúcar pode sofrer danos decorrentes das mudanças 

climáticas, pragas e doenças, incêndios e outras forças naturais. Para mitigar estes riscos realizam-se inspeções e 

outras ações preventivas. 

Segue classificação dos riscos que o Grupo está exposto: 

 Riscos  Crédito  Liquidez  Mercado  Climático 

Aplicações Financeiras (NE 5)   x    x   

Derivativos (NE 18)       x   

Clientes ( NE 6)  x    x   

Ativo Biológico (NE 12)      x  x 
Empréstimos e financiamentos (17)    x  x   

c. Gestão de capital e indicadores financeiros 

O Grupo busca gerir seus recursos a fim de assegurar adequado equilíbrio financeiro e remuneração de seu capital. 

Para tal é realizado o planejamento e controle financeiro, analisando-se investimentos, despesas, receitas, resultados, 

dívidas, entre outras variáveis. Destacam-se os seguintes indicadores para análise acerca da gestão de capital: 

(i) EBITDA ajustado 

EBITDA, do inglês Earnings, before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que em português significa 

Lucro antes dos Juros, Impostos (sobre a renda), Depreciação e Amortização é um indicador que busca apontar a 

potencial geração de caixa operacional do negócio. O EBITDA ajustado considera outras variáveis além daquelas que 

compõem a própria sigla, tais como: equivalência patrimonial, outros resultados não operacionais e variação do valor 

justo do ativo biológico. Assim como outros indicadores de desempenho, sua comparabilidade deve ser ponderada 

pelo contexto de cada organização. 

  Consolidado  Controladora 

    2021 2020   2021 2020 

Resultado líquido do exercício   495.868 186.640   359.460 140.278 

(+) Imposto de renda e contribuição social   223.123 85.668   3.205 1.983 

(+/-) Resultado financeiro   29.653 18.289   7.362 4.710 

(+) Depreciação   49.328 40.999   - - 

(+) Amortização direito de uso arrendamento  13.704 9.927  - - 

(+) Amortização direito de uso parceria  18.159 10.104  - - 

(+) Amortização ativo biológico   21.915 19.587   - - 

(+/-) Resultado de equivalência patrimonial   (22.005) (7.157)   (370.282) (147.149) 

(+/-) Outros resultados não operacionais    14.049 9.954   - - 

(+/-) Variação valor justo ativo biológico   (2.193) (288)   - - 

EBITDA ajustado   841.601 373.724   (255) (178) 

EBITDA ajustado sem efeito do CPC 06 (R2) (Arrendamento e Parceria)  809.738 353.693  (255) (178) 
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(ii) Dívida Líquida 

   Consolidado   Controladora 

    2021 2020   2021 2020 

Dívida Líquida   49.521 240.621   (1.333) (417) 

Dívida Bruta   549.372 469.923   - - 

Circulante   121.416 102.342   - - 

Empréstimos e financiamentos   121.416 83.383   - - 

Adiantamento produção – Cooperativa   - 18.959   - - 

Não Circulante   427.956 367.581   - - 

Empréstimos e financiamentos   427.890 367.515   - - 

Adiantamento produção – Cooperativa   66 66   - - 

(-) Recursos   (499.851) (229.302)   (1.333) (417) 

Caixa e equivalentes de caixa   (430.904) (181.846)   (1.333) (417) 

Contas correntes – Cooperativa   (68.947) (47.456)   - - 

(iii) Dívida Líquida menos Estoques 

    Consolidado   Controladora 

    2021 2020   2021 2020 

Dívida Líquida – Estoques   (179.569) 70.792   (1.333) (417) 

Dívida Líquida   49.521 240.621   (1.333) (417) 

(-) Estoques   (229.090) (169.829)   -        -    

(iv) Dívida Líquida dividido pelo EBITDA ajustado 

    Consolidado   Controladora 

    2021 2020   2021 2020 

Dívida Líquida / EBITDA ajustado   0,06 0,64  5,23 2,34 

Dívida Líquida / EBITDA ajustado sem efeito do CPC 06 (R2) 
(Arrendamento e Parceria)  0,06 0,68  5,23 2,34 

(v) Dívida Líquida menos Estoques dividido pelo EBITDA ajustado 

    Consolidado   Controladora 

    2021 2020   2021 2020 

(Dív. Líquida - Estoques) / EBITDA ajustado   (0,21) 0,19   5,23 2,34 

(Dív. Líquida - Estoques) / EBITDA ajustado sem efeito do CPC 06 (R2) 
(Arrendamento e Parceria)  (0,22) 0,20  5,23 2,34 

5. Caixa e Equivalentes de Caixa  

Caixa e equivalentes de caixa são compostos pelos saldos de depósito bancário e fundo fixo. As aplicações financeiras 

do Grupo possuem fundamentalmente liquidez imediata e não estão vinculadas com garantia, sendo realizadas em 

Instituições Bancárias e, especificamente, na UJ na Cooperativa. Os instrumentos financeiros utilizados são 

Certificados de Depósitos Bancários (CDB) e compromissadas remunerados à percentual do Certificado de Depósito 

Interbancário (CDI). 
  Consolidado  Controladora 

   2021 2020  2021 2020 

Caixa e equivalentes de caixa   7.048 3.516  1.333 417 

Aplicações Financeiras   423.856 178.330  - - 

Total   430.904 181.846  1.333 417 

6. Clientes 

Consolidado 
 

2021 2020 

Clientes no país 
 

     203.297 88.820 

Clientes no exterior 
 

12.602 9.067 

Total 
 

215.899 97.887 

    
 

Para proteção de seus recebíveis a controlada MFL (que responde por 92,8% do saldo de Clientes do Grupo em 2021 

e 99,9% em 2020) tem Política que define critérios para análise e concessão de crédito de acordo o perfil do cliente. 
Os recebíveis da controlada ME (que responde por 7% do saldo de Clientes do Grupo em 2021) são originários por 

meio de contratos de comercialização e participação em leilões de Oferta de Geração Adicional, para clientes 

credenciados e regulamentados na CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), os quais possuem baixo 

risco de crédito. Além disso, avalia-se periodicamente a projeção de perdas, face ao histórico a fim de assegurar 

adequado nível de PECLD. 
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 Composição de Clientes por vencimento: 

Consolidado      2021 2020   Consolidado    2021 2020 

A Vencer   215.842 97.884   Vencidos   57 3 

 até 30 dias   129.272 22.529   até 30 dias   - 3 

 de 31 a 60 dias   67.827 16.505   de 31 a 60 dias   - - 

 de 61 a 90 dias   18.339 31.072   de 61 a 90 dias   - - 

 a mais de 91 dias   404 27.778   a mais de 91 dias   57 - 

7. Contas Correntes - Cooperativa 

Correspondem aos direitos a receber da Cooperativa por comercialização dos produtos da UJ. 

8. Estoques 

a. Estoques a valor de custo 
Consolidado 2021 2020 

Produtos Acabados 143.704 100.215 

Açúcar Bruto 43.310 38.489 

Açúcar Branco 16.156 9.395 

Etanol Hidratado 23.682 17.168 

Etanol Anidro 50.317 26.196 

Ferro-Liga 7.323 8.967 

Minério de Manganês 2.916 - 

Produtos em elaboração 10.824 8.222 

Matérias primas 49.435 38.391 

Manutenção industrial 11.048 10.861 

CBIO* 792 - 

Almoxarifado e Outros 13.287 12.140 

Total     229.090 169.829 

*CBIO - Crédito de Descarbonização (Renovabio): em 31 de 

dezembro de 2021, a UJ possuía 17.045 CBIOs emitidos e ainda 

não comercializados 

b. Estoques de produtos acabados a valor realizável líquido 

Abaixo se demonstra como informação complementar o valor realizável líquido dos estoques de produtos acabados 

de açúcar, etanol e ferro-liga. Para açúcar e etanol, foram considerados os preços médios previstos pela Copersucar 

em novembro/21 para 1º trimestre de 2022 e para a ferro-liga os preços base Dezembro/2021: 

Consolidado 

Açúcar, Etanol e Ferro-Liga 

  2021  2020 

  Quant. Preço Unit (R$) Valor   Quant. Preço Unit (R$) Valor 

Açúcar Bruto (Unicops)   517.250   71,56 37.014   787.611 62,72 49.397 

Açúcar Branco (Unicops)   217.951 109,11 23.781   201.304 80,13 16.131 

Etanol Hidratado (m³)   8.926  3.611 32.230     10.397 2.100 21.833 

Etanol Anidro (m³)   18.808  4.096 77.038     15.064 2.236 33.680 

Ferro-Liga (t)    1.990 11.271 22.430      3.021 5.242 15.835 

Minério de Manganês (t)     6.191      528 3.270              -      - - 

a Valor Realizável Líquido     195.763     136.876 

a Valor de Custo     143.704     100.215 

9. Outros Impostos a Recuperar 

Consolidado    2021 2020   

ICMS *   22.472 19.653   

COFINS   4.534 3.821   

PIS    1.002 1.053   

Reintegra  514 308  

Outros   333 298   

Total   28.855 25.133   

 Circulante   13.423 14.229   

 Não Circulante   15.432 10.904   
 

*Refere-se substancialmente créditos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre 

aquisições de imobilizado, com a expectativa de realização: 
 

2022 2023 2024 2025 a 2026 Total 

9.679 7.315 3.562 1.916 22.472 
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10. Investimentos  

Avaliados por Equivalência Patrimonial  2021 2020 

MFL  401.949 271.686 

UJ  276.050 165.007 

ME  30.673 11.936 

MO  3.071 - 

Controladora  711.743 448.629 

Copersucar  45.752 29.711 

Consolidado  
45.752 29.711 

  

 

 

 

Controladora  2021    2020 

  MFL UJ ME MO Total  MFL UJ ME Total 
      

      

 

   

 

 

 

Participação   57,71% 100,00% 60,00%  100,00%    57,70% 99,44% 60,00%  
Quant. Ações    69.623.640 985 12.000.000  10.000    69.609.642 13.791 12.000.000  
         

 
      

Ativos circulantes   604.406 448.050 17.038 13.060     271.012 295.101 396  

Ativos não circulantes   296.143 503.580 82.099 21.030     307.294 469.055 81.158  

Total de ativos   900.549 951.630 99.137 34.090     578.306 764.156 81.554  
         

 
      

Passivos circulantes   159.933 158.835 10.908 23.840     93.254 129.671 18.276  

Passivos não circulantes   21.870 502.748 37.108 7.179     14.577 455.270 43.385  

Total de passivos   176.803 661.583 48.016 31.019     107.831 584.941 61.661  

Patrimônio líquido   723.746 290.047 51.121 3.071     470.475 179.215 19.893  
         

 
      

Receitas   963.301 594.827 47.822 -     496.938 446.716 32  

Despesas   (633.264) (427.515) (16.594) (6.230)     (389.961) (360.768) (96)  

Resultado Líq.   330.037 167.312 31.228 (6.230)     106.977 85.948 (64)  
         

 

      

Aporte Capital  - - - 10.000 10.000  - - - - 
Equivalência Patrimonial   190.463 167.312 18.737 (6.230) 370.282   61.723 85.464 (38) 147.149 
Outros Resultados Abrangentes  3.174 (6.453) - (699) (3.976)  (2.718) (699) - (3.417) 
Dividendos/JCP recebidos  (63.422) (49.347) - - (112.769)  (14.388) (32.563) - (46.951) 
Reaval. reflexa e outras variações  48 (469) - - (421)  10 88 - 98 

11. Outros Investimentos 

Consolidado    2021 2020 

CTC - Centro de Tecnologia Canavieira*  3.976 3.976 

Outros  194  194  

Total  4.170 4.170 

*O Grupo reconhece o valor justo de sua participação no CTC (Centro de Tecnologia Canavieira), considerando a capitalização 

realizada pelo BNDES nesta entidade em 18/09/2014. 

12. Ativo Biológico 

a. Premissas utilizadas para atribuição do valor justo aos ativos biológicos 

O valor justo foi apurado pelo valor presente líquido dos fluxos de caixa futuros, considerando-se o ciclo de 

produtividade do eucalipto e da cana-de-açúcar, e o WACC (Custo Médio Ponderado de Capital) como taxa de desconto.  
Eucalipto 2021 2020   Cana-de-açúcar 2021 2020 

Área Total (hectares) 5.108 5.168   Área estimada de colheita (hectares) 11.806 11.990 

Produção (milhares de estéreis) 3.054 3.285   Produtividade (t cana/hectares) 79,85 79,81 

Preço (R$ por metro estéreo) 43,95 41,34   Preço (R$/Kg ATR) 1,18 0,81 

WACC (%) 11,98 9,05  WACC (%) 10,48 7,87 

b. Movimentação do Ativo Biológico 

Consolidado   
Cana-de-açúcar 

(Circulante) 
Eucalipto 

(Não Circulante) 
Total 

Saldo em 01/01/2020   17.734 58.979 76.713 

Formação (apenas Eucalipto)   - 3.694 3.694 

Tratos culturais   19.482 2.395 21.877 

Absorção dos custos de ativo biológico   (17.789) (1.798) (19.587) 

Baixa (vendas/fatores climáticos)   - (1.356) (1.356) 

Variação no valor justo   219 69 288 

Saldo em 31/12/2020   19.646 61.983 81.629 

Formação (apenas Eucalipto)   - 3.519 3.519 

Tratos culturais   24.235 2.162 26.397 

Absorção dos custos de ativo biológico   (19.162) (2.753) (21.915) 

Baixa (vendas/fatores climáticos)   - (1.786) (1.786) 

Variação no valor justo   407 1.786 2.193 

Saldo em 31/12/2021   25.126 64.911 90.037 
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c. Valor Justo no Resultado 

  2021  2020 

Impacto no Resultado   2.193  288 

   Cana-de-açúcar (tratos)   407  219 

      Amortização ano anterior   (2.901)  (2.682) 
      Apropriação Valor Justo    3.308  2.901 

   Eucalipto   1.786  69 

      Apropriação Valor Justo   1.786  69 

d. Análise de Sensibilidade 

Os riscos de uma possível variação no resultado do Ativo Biológico, estão detalhados na nota 4b (vi). Segue 

simulação do impacto da variação do preço e produção: 

31/12/2021 

Cenário I - 5%  Cenário II - 10% 

Aumento  Diminuição  Aumento   Diminuição  

Premissa Impacto  Premissa Impacto  Premissa Impacto  Premissa Impacto 

Eucalipto Preço 43,95 46,15 4.550  41,75 (4.550)  48,35 9.099  41,75 (9.099) 

Eucalipto Produção 3.054 3.207 4.550  2.901 (4.550)  3.359 9.099  2.901 (9.099) 

Cana Preço 1,18 1,24 7.636  1,12 (7.636)  1,30 15.273  1,06 (15.273) 

Cana  Produtividade  79,85 83,85 7.516   75,86 (7.511)    87,84 15.020   71,87  (15.015) 

13. Direito de Uso e Arrendamento 

 

Consolidado  Terras   Frotas  
Terras 

(Parceria) 
Equipamentos 

Construções e 

Instalações 
 Total  

Saldos em 01/01/2020 34.040 9.716 37.039 - - 80.795 

Adições 839 4.344 13.899 - - 19.082 

Amortização (3.549) (6.378) (10.104) - - (20.031) 

Saldos em 31/12/2020 31.330 7.682 40.834 - - 79.846 

Direito de Uso 37.876 19.640 60.511 - - 118.027 

Amortização acumulada (6.546) (11.958) (19.677) - - (38.181) 

Saldos em 01/01/2021 31.330 7.682 40.834 - - 79.846 

Adições 24.811 17.502 54.904 721 852 98.790 

Baixas (158) (1.583) - - - (1.741) 

Amortização* (6.305) (7.819) (18.159) (240) (142) (32.665) 

Saldos em 31/12/2021 49.678 15.782 77.579 481 710 144.230 

Direito de Uso 62.528 35.558 115.415 721 852 215.074 

Amortização acumulada (12.850) (19.776) (37.836) (240) (142) (70.844) 

Vida útil (em anos) 10 3 12 2 4 10 

*Não contempla crédito de Pis e Cofins. 

 

Consolidado Terras Frotas 
Terras 

(Parceria) 
Equipamentos 

Construções e 

Instalações 
Total 

Saldos em 01/01/2020 35.465 10.388 39.441 - - 85.294 

Adições  839 4.124 11.497 - - 16.460 

Pagamentos (3.389) (7.331) (12.199) - - (22.919) 

Juros Apropriados 2.261 323 3595 - - 6.179 

Saldos em 31/12/2020      35.176       7.504  42.334 - - 85.014 

Circulante      13.451 

Não circulante      71.563 

Saldos em 01/01/2021      35.176       7.504  42.334 - - 85.014 

Adições  24.673 19.114 53.404 747 852 98.790 

Pagamentos (7.411) (7.505) (22.074) (202) (171) (37.363) 

Baixas (69) (1.304) - - - (1.373) 

Juros Apropriados 3.110 (706) 6.560 (12) 18 8.970 

Saldos em 31/12/2021 55.479 17.103 80.224 533 699 154.038 

Circulante      16.609 

Não circulante      137.429 

         A taxa média ponderada de desconto foi de 6,97% a.a.. 

Composição do vencimento do não circulante por exercício social: 

2023 2024 2025 2026 2027 a 2033 Total 

27.837 21.499 17.400 16.014 54.678 137.428 
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14. Imobilizado 

Consolidado Terras 
Edificação  e 

instalação 

Equipamentos Plantio de 

Cana 
Imobilizado em 

Andamento 

 

Escritório Transporte Produção Total 

Saldos em 01/01/2020  66.174 113.539  3.207   13.311   75.955   65.355   56.066  393.607  

 Aquisições   -     2.217   1.300   5.079   21.012   23.087   56.387   109.082  

 Transferências   18   10.885   40   51   4.820   -     (15.814)  -    

 Baixas   -     (616)  (10)  (140)  (378)  -     (863)  (2.007) 

 Depreciação   -     (10.699)  (664)  (3.170)  (10.638)  (15.174)  -     (40.345) 

 Saldos em 31/12/2020  66.192 115.326  3.873   15.131   90.771   73.268  95.776   460.337  

 Custo total  66.192 202.811 8.793 45.699 227.134 138.609 95.776 785.014 

 Depreciação acumulada  - (87.485) (4.920) (30.568) (136.363) (65.341) - (324.677) 

Saldos em 01/01/2021 66.192 115.326 3.873 15.131 90.771 73.268 95.776 460.337 

 Aquisições  - 16.273 1.716 7.916 25.949 26.048 57.501 135.403 

 Transferências  - 61.683 195 398 58.679 - (120.955) - 

 Baixas  - (1.210) (18) (613) (918) - (1.873) (4.632) 

 Depreciação  - (12.628) (865) (3.308) (14.475) (16.553) - (47.829) 

 Saldos em 31/12/2021  66.192 179.444 4.901 19.524 160.006 82.763 *30.449 543.279 

 Custo total  66.192 278.325 10.569 51.332 292.638 151.781 30.449 881.286 

 Depreciação acumulada  - (98.881) (5.668) (31.808) (132.632) (69.018)  (338.007) 
 

*R$ 4.519 - Fornos Retangulares - Fase II, R$ 4.389 - Britagem Primária, R$ 3.711 - Sinterização, R$ 1.814 - Reforma Forno 4 na MFL. 

Formação de cana   2021 2020 

Áreas formadas (hectares)   2.487 1.858  

Custo da formação (R$/hectare)   13.134 9.666  
 

Anualmente a Companhia avalia eventuais evidências de desvalorização dos seus ativos, e a necessidade de testes 

sobre o seu valor recuperável (CPC 01 R1). O resultado desta avaliação não apontou necessidade do teste de 

recuperabilidade (Impairment). 

15. Intangível 

Realiza-se periodicamente a avaliação para confirmação da recuperabilidade dos Direitos Minerários. 
 

Consolidado  Software 
Direitos 

Minerários 

Ágio de 

Investimentos 

Marcas e 

Patentes 
Total 

Saldos em 01/01/2020                1.889                 4.175                    4.405                      21               10.490  

Adições 1.783                 4.706                          -                         -                   6.489 

Transferências                     79                4.405                   (4.405)                      -                       79 

Baixas                    (13)                      -                            -                         -                       (13) 

Amortização                  (568)                    (87)                         -                         -                     (655) 

Saldos em 31/12/2020 3.170               13.199                          -                        21               16.390  

Custo total                7.722               13.287                          -                        21               21.030  

Amortização acumulada               (4.552)                    (88)                         -                         -                  (4.640) 

Saldos em 01/01/2021                3.170                 13.199                    -                      21               16.390  

Adições 2.515                 14.092                          -                        12                   16.619  

Baixas                    -                  (480)                            -                         -                      (480) 

Amortização                  (892)                  (607)                         -                         -                   (1.499) 

Saldos em 31/12/2021 4.793  26.204                          -                        33               31.030  

Custo total                10.226               26.766                          -                        33               37.030  

Amortização acumulada               (5.433)                  (562)                         -                         -                  (5.995) 

16. Fornecedores 

  Consolidado  Controladora 
 

  2021 2020  2021 2020 

Matéria-prima   50.431 29.116  - - 

Energia elétrica   11.679 7.280  - - 

Fretes   17.487 17.799  - - 

Produtos para revenda  11.313 4.919  - - 

Insumos Agrícolas  3.674 3.674  - - 

Materiais Intermediário, Manutenção e Outros   37.753 23.858  2 22 

Total    132.337 86.646  2 22 

17. Empréstimos e Financiamentos 

O valor justo dos empréstimos e financiamentos representam substancialmente seu valor contábil. 
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Consolidado - Modalidade Taxa real(*) (a.a.) Vencimento  2021 2020 

CapEx (i) 0,97% 2022 a 2035   64.538 47.211 
CRA (ii) 2,86% 2028  123.449 38.833 

Capital de giro (iii) 2,98% 2022 a 2027   361.320 364.854 

Total       549.306 450.898 

Passivo circulante       121.416 83.383 
Passivo não circulante       427.890 367.515 

(*) Taxa real descontando indexadores, sendo: CapEx: TLP (Taxa de Longo Prazo), Selic (Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia) e para taxas pré-fixadas: CDI (Certificado Depósito Interbancário); CRA e Capital de giro: CDI (Certificado Depósito 

Interbancário). 

(i) CapEx: contemplam operações (i.) Finame: basicamente com taxas pré-fixadas e pós-fixadas que estão garantidas 

fundamentalmente por avais das partes relacionadas e alienação fiduciária dos respectivos bens; (ii.) Na ME refere-

se ao investimento na cogeração, tendo como origem recursos do BNDES com as seguintes características: Finem 

R$ 25,2 milhões taxa TLP + 3,22% a.a. e Fundo Clima R$ 14,8 milhões taxa Pré-Fixada 4,22% a.a., com prazo 

total de 16 anos e carência de 3 anos; (iii) Na CJ operação de Prorenova BNDES, destinada a renovação de 

canavial, com as seguintes características: TLP + 2,17% a.a., com prazo total de 7 anos e carência de 2 anos. Os 

itens (ii.) e (iii.), financiados pelo BNDES, estão garantidos por avais de partes relacionadas, alienação de 

equipamentos da UJ e da matrícula que os acolhe. 

(ii) CRA: no o ano de 2019 e 2021 a UJ captou recursos via mercado de capitais com emissão de CRA (Certificado 

de Recebíveis do Agronegócio), garantidos por aval da parte relacionada e recebíveis da Cooperativa. 

(iii) Capital de giro: estão garantidos fundamentalmente por avais da Companhia e de partes relacionadas. Na UJ, em 

casos específicos, há garantia de recebíveis da Cooperativa e para o BNDES alienação de equipamentos da UJ e 

matrícula específica que os acolhe.   

(iv) Ao longo de 2021 o Grupo adotou uma política de caixa mínimo e manteve a intensidade dos trabalhos para 

alongamento da dívida, resultando num perfil de endividamento bruto 77,9% no longo prazo e índice de liquidez 

corrente de 2,56. 

a. Composição do vencimento do não circulante por exercício social: 
2023 2024 2025 a 2035 Total 

120.986     104.083 202.821 427.890 

b. Covenants financeiros 
 

O Grupo está cumprindo seus compromissos estabelecidos em contratos de operações financeiras. 

c. Conciliação do Balanço Patrimonial com a DFC (Demonstração dos Fluxos de Caixa): 

  
2020 

 
Captações Amortizações Juros pagos 

Juros e outras 

apropriações 

 
2021 

    

Consolidado  450.898  311.119 (211.818) (42.594) 41.701  549.306 
          

  
2019 

 
Captações Amortizações Juros pagos 

Juros e outras 

apropriações 

 
2020 

    

Consolidado  396.694  230.286 (176.803) (22.206) 22.927  450.898 

18. Instrumentos Financeiros 

O Grupo não efetua aplicação de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os 

instrumentos financeiros estão reconhecidos nas DFs e seus valores contábeis representam substancialmente os valores 

justos. Seus resultados estão condizentes com as políticas e estratégias definidas pela administração.  

 
 

NE 
 

Nível* 
 

Classificação 
Consolidado  Controladora 

   2021 2020  2021 2020 

Caixa e equivalentes de caixa   5    CA 7.048 3.516  1.333 417 

Aplicações Financeiras  5  2  VJR 423.856 178.330  - - 

Derivativos  18  2  VJH 7.134 6.116  - - 

Clientes   6    CA 215.899 97.887  - - 

Contas correntes - Cooperativa   7    CA 68.947 47.456  - - 

Outros créditos       CA 21.248 20.144  220 - 

Total Ativo        744.132 353.449  1.553 417 

Fornecedores   16    CA 132.337 86.646  2 22 

Empréstimos e financiamentos   17    CA 549.306 450.898  - - 

Derivativos  18  2  VJH 5.985 7.696  - - 

Arrendamentos  13    CA 154.038 85.014  - - 

Mútuo - Cooperativa   20    CA 6.272 6.272  - - 

Empresas ligadas  25    CA - -  87.446 129.089 

Outras contas       CA 16.084 13.181  2.230 - 

Total do Passivo        883.526 670.592  89.678 129.111 

  VJR – Valor Justo por meio do Resultado, VJH – Valor Justo - Instrumentos de Hedge,  CA = Custo Amortizado 
 

*A classificação do valor justo está detalhada na nota 2d. 
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O Grupo busca assegurar adequado nível de liquidez por meio de (i) gestão do custo, fluxo e origem das dívidas;  e  

(ii) eficiência e rentabilidade operacional para geração adequada de caixa. A seguir são apresentados os fluxos de 

pagamentos futuros não descontados dos passivos financeiros: 
 

Consolidado   
Valor 

Contábil 
  

Valor 

Futuro  
Até 1 ano   

De 1 a 2 

anos 
  

De 3 a 5 

anos  

Acima 5 

anos 

Fornecedores   132.337  132.337  132.337                     -                        -                       -    

Empréstimos e financiamentos 549.306  705.174  176.032  159.971  271.765  97.406 

Derivativos     5.985  5.985  3.788  905  1.105  187 

Arrendamentos   154.038  175.931  11.143  33.103  65.789  65.897 

Mútuo - Cooperativa  6.272  6.272  531                    -                     -   5.741 

Outras contas   16.084  16.084                    -                      -                      -                     -  

Total do Passivo   864.022   1.041.783  323.831   193.979   338.659  169.231 
 

Controladora   
Valor 

Contábil 
  

Valor 

Futuro  
Até 1 ano   

De 1 a 2 

anos 
  

De 3 a 5 

anos  

Acima 5 

anos 

Fornecedores   2  2  2                      -                         -                        -    

Empresas Ligadas   87.446  179.271                     -                         -                         -     179.271 

Outras contas   2.230  2.230  2.230                      -                       -                      -  

Total do Passivo   89.678   181.503  2.232                      -                       -   179.271 

a. Derivativos 

 Em sua receita, a MFL está exposta à 

volatilidade cambial por sua formação de preço ser indexada por moeda estrangeira e parte de sua venda ser 

destinada ao mercado externo. Com relação a composição das matérias primas, o efeito da exposição cambial é 

menos relevante. Desta forma, para se proteger contratamos instrumentos financeiros de NDF. Essas NDF 

possuem vencimentos mensais, são calculados por fluxo de caixa descontados baseado em dados de mercado, 

especificamente as curvas de juros DI e Cambial publicadas pelo mercado, com as variações registradas em 31 de 

dezembro na conta de resultados abrangentes no Patrimônio Líquido, a partir do conceito de hedge accounting

 

b. Saldo de instrumentos financeiros derivativos não realizados 
 

Consolidado 

 2021 2020 

 Efeitos no Balanço Patrimonial 
 

Efeitos no Balanço Patrimonial  
 Ativo Passivo Ativo Passivo 

Total  7.134 5.985  6.116 7.696  

NDF  6.674 -  6.116 7.696  

SWAP  460 5.985  - -  

c. Valor Nocional Designado de Derivativos 

Derivativos   
Valor 

Contratado USD 

Câmbio USD 

média 
Valor de referência 

(nocional) 
Valor justo  

NDF*   30.000 5,84 175.200                6.674  
 

 

d. Análise de sensibilidade 

Aplicações Financeiras, Empréstimos e Financiamentos 

A presentasse a seguir o quadro de sensibilidade para os riscos de variações de taxas de juros e câmbio que estão 

expostos (CDI-Certificado de Depósito Interbancário, TLP-Taxa de Longo Prazo e Selic-Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia), considerando que os eventuais efeitos impactariam os resultados futuros. Tomou-se como 

cenário provável a projeção das referidas taxas para 2022 (base 31 de dezembro de 2021). Considerou-se o Cenário I 

como provável, o Cenário II com variação de mais ou menos 25% e o Cenário III com variação de mais ou menos 

50% das taxas. Segue simulação do efeito do resultado futuro: 

Consolidado 

  
Risco 

  Saldo em 

31/12/2021 

  Cenário I   Cenário II   Cenário III 

      Provável   25%   50% 

                  Aumento   Diminuição   Aumento   Diminuição 

Ativo           Taxa Efeito   Taxa Efeito   Taxa Efeito   Taxa Efeito   Taxa Efeito 

Aplicações Financeiras   Baixa CDI  423.856  11.63% 49.294  14.54% 61.618  8.72% 36.971  17.45% 73.942  5.82% 24.647 

                                        

Passivo           Taxa Efeito         Taxa Efeito         Taxa Efeito 

Capital de Giro e CRA   Alta CDI   484.768  11.63% 56.379  14.54% 70.473  8.72% 42.284  17.45% 84.568  5.82% 28.189 

CapEx   Alta Selic  8.540  11.75% 1.003  14.69% 1.254  8.81% 753  17.63% 1.505  5.88% 502 

CapEx  Alta  TLP  38.408  5.59% 2.147  6.99% 2.684  4.19% 1.610  8.39% 3.220  2.80% 1.073 

      531.716   59.529   74.411   44.647   89.293   29.764 

                      

Efeito Líquido   (107.860)   (10.235)   (12.793)   (7.676)   (15.352)   (5.117) 



 

 

  

 

27 

 

Derivativos 

    Cenário I  Cenário II  Cenário III 

Derivativos  Risco  Provável  25%  50% 

  Efeito   
  Aumento Diminuição  Aumento Diminuição 

NDF  Alta do dólar            6.674   (33.360) 46.709  (73.395) 86.743 

SWAP  CDI          (5.525)  (13.243) (2.901)  (20.324) 12.119 

Efeito líquido              1.149         (46.306) 90.411           (93.719 98.862 

19. Adiantamento de Produção - Cooperativa 
  Consolidado 

 

Capital de Giro corresponde a valores recebidos 

da Cooperativa, sujeitos encargos 

(substancialmente CDI). 

  2021 2020 

Capital de Giro  - 18.959 

Outros  66 66 

Total  66 19.025 

Circulante  - 18.959 

Não circulante  66 66 

20. Mútuo - Cooperativa 

Refere-se aos repasses efetuados junto à Cooperativa, garantidos por letras de câmbio. 

21. Repasse Contingências - Cooperativa 

Consolidado   2021 2020 

IPI    15.325  15.676 
CPMF    398  3.798 

PIS e COFINS    1.007  381 

Refis    2.774  1.030 

Total   19.504 20.885 

Não Circulante   19.504 20.885 
 

IPI, CPMF, PIS e COFINS, referem-se a recursos 

repassados pela Cooperativa, corrigidos pela taxa do 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, 

garantidos por direitos sobre safra, letras de câmbio e 

notas promissórias. 

22. Outros Impostos a Recolher 

   Consolidado   Controladora 

    2021 2020   2021 2020 

Parcelamentos   287 287   - - 

PIS e COFINS  3.600 481  1.017 482 

IPI   3.453 1.388   - - 

ICMS  5.215 199  - - 

Outros   1.511 765   1 - 

Total   14.066 3.120   1.018 482 

 Circulante   13.884 2.938   1.018 482 

 Não Circulante   182 182   - - 

23. Imposto de Renda e Contribuição Social 

a. IR e CSLL a recuperar 

    Consolidado   Controladora 

    2021 2020   2021 2020 

Imposto de Renda  1.723 2.470  1.059 2.470 

Contribuição Social   187 -   - - 

Total   1.910 2.470   1.059 2.470 

Circulante   1.910 2.470   1.059 2.470 

b. IR e CSLL a recolher 

    Consolidado   Controladora 

    2021 2020   2021 2020 

Imposto de Renda  33.293 7.336  - - 

Contribuição Social   13.529 3.161   362 369 

Total   46.822 10.497   362 369 

Circulante   46.822 10.497   362 369 
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c. IR e CSLL diferidos 

Os impostos diferidos de ativos e passivos são registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às 

diferenças temporárias entre a base fiscal e seu respectivo valor contábil. É apresentada abaixo a movimentação do 

saldo líquido de impostos diferidos: 

(i) Movimentação Impostos Diferidos Líquidos: 
 

Consolidado 
  Ativo   Passivo   Líquido 

  2021 2020   2021 2020   2021 2020 

Provisão para contingências   1.191 1.041   - -   1.191 1.041 

Ativo biológico   - -   (8.874) (8.128)   (8.874) (8.128) 

Reserva de reavaliação   - -   (18.073) (18.115)   (18.073) (18.115) 

Provisão energia elétrica   1.208 1.091   - -   1.208 1.091 

Derivativos não realizados (Hedge) 2.034 2.617  (2.425) (2.080)  (391) 537 

Mudança taxa de depreciação - -   (11.836) (12.712)   (11.836) (12.712) 

Arrendamentos  13.770 8.052  (11.885) (6.512)  1.885 1.540 

Arrendamento Parceria  8.404 4.658  (7.505) (4.148)  899 510 

Prejuízo fiscal e base negativa   13.284 42.872   - -   13.284 42.872 

Tributos Sub Judice – IAA  4.681 3.141     4.681 3.141 

Outros   1.787 1.554   (2.487) (2.681)   (700) (1.127) 

Total   46.359 65.026   (63.085) (54.376)   (16.726) 10.650 

 Ativo não Circulante   46.359 65.026   (63.085) (54.376)   9.885 17.653 

 Passivo não Circulante   - -   - -   (26.611) (7.003) 
 

 

Controladora 
  Ativo   Passivo   Líquido 

  2021 2020   2021 2020   2021 2020 

Prejuízo Fiscal (Ativo Não Circulante)   9.522 10.490   - -   9.522 10.490 
 

Consolidado 
  

2019 No 

resultado 

 Patrimônio 

Líquido 
2020 

No 

resultado 

 Patrimônio 

Líquido 
2021 

Provisão para contingências   860 181 - 1.041 150 - 1.191 

Ativo biológico   (8.030) (98) - (8.128) (746) - (8.874) 

Reserva de reavaliação   (18.157) 42 - (18.115) 42 - (18.073) 

Provisão energia elétrica   980 111 - 1.091 117 - 1.208 

Derivativos não realizados (Hedge)  (1.881) - 2.418 537 - (929) (391) 

Mudança taxa de depreciação   (13.861) 1.149 - (12.712) 876 - (11.836) 

Amortização Direito de Uso  714 826 - 1.540 345 - 1.885 

Arrendamentos Parceria  817 (307) - 510 389 - 899 

Prejuízo Fiscal e Base Negativa   61.992 (19.120) - 42.872 (29.588) - 13.284 

Tributos Sub Judice – IAA  1.976 1.165 - 3.141 1.540 - 4.681 

Outros   (1.806) 679 - (1.127) 428 - (700) 

Total   23.604 (15.372) 2.418 10.650 (26.447) (929) (16.726) 

 Ativo não circulante   34.476   17.653   9.885 

 Passivo não circulante   (10.872)   (7.003)   (26.611) 
 

Controladora  2020 No Resultado        2021 

Prejuízo Fiscal (Ativo Não Circulante)  10.490 (968) 9.522 
 

(ii) Bases de cálculo de prejuízo fiscal e CSLL: 

  Consolidado  Controladora 

   2021 2020  2021 2020 

Prejuízo fiscal   38.193 120.917  28.006 30.852 

CSLL   41.506 140.478  28.006 30.852 
 

(iii) Projeção para realização de impostos diferidos: 

De acordo com as projeções da Administração, o saldo de R$ 13.284 em 2021 de imposto de renda e contribuição social 

diferidos de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social será realizado em 2022, tomando-se como base a 

projeção de lucro tributável. Os saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos das empresas UJ e SE são 

compostos pelos saldos de prejuízos fiscais e base negativa da CSLL e pelas diferenças temporárias. O estudo da 

estimativa de realização desses saldos tem ênfase exclusivamente na expectativa de realização (consumo) do prejuízo 

fiscal e da base negativa da CSLL. 
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(iv) Reconciliação da taxa efetiva: 
 

 

Reconciliação da taxa efetiva 

  Consolidado   Controladora 

  2021   2020   2021   2020 

  % R$   % R$   % R$   % R$ 

Resultado antes de Impostos    718.991     272.308    362.665     142.261 

Imposto pela alíquota fiscal   34 (244.457)   34 (92.585)   34 (123.306)    34 (48.369) 

Exclusões e Adições Permanentes   21.334   6.917   120.101   46.386 

   Juros sobre Capital Próprio   2.718   2.690   (5.816)   (3.668) 

   Dedução Incentivos Fiscais*   3.156   1.953   -   - 

   Equivalência Patrimonial   7.482   2.433   125.896   50.031 

   Outros    7.978     (159)    21     23 

IR e CS    (223.123)     (85.668)    (3.205)     (1.983) 

Alíquota fiscal efetiva    31%     31%    1%     1% 

 Corrente    (196.676)     (70.296)    (2.237)     (1.381) 

 Diferido    (26.447)   (15.372)   (968)   (602) 
 

* PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) e Patrocínios culturais. 

24. Provisão para Contingências e Depósitos Judiciais 

A Companhia e sua controlada são parte envolvida em ações judiciais e processos administrativos perante vários 

tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões trabalhistas, 

aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração, baseada na opinião de seus consultores jurídicos externos, 

questiona a legalidade ou o direito de compensação de determinados tributos, efetuando depósitos judiciais quando 

aplicável. As provisões para contingências tributárias referem-se substancialmente ao processo judicial que questiona 

a tributação do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL sobre o crédito da ação Indenizatória (Ação Ordinária 90.0002276-2). O 

valor envolvido foi objeto de depósito judicial. O montante a pagar vem sendo atualizado conforme a legislação 

pertinente e pode ser resumido como segue: 
 

Consolidado  Tributárias Trabalhistas Cíveis  Total 

2019   2.070 2.309 25  4.404 

Constituições   28.880 965 -  29.845 

Reversões   (88) (1.577) (25)  (1.690) 

2020   30.862 1.697 -  32.559 

Constituições   15.830 798 -  16.628 

Reversões   - (365) -  (365) 

2021   46.692 2.130 -  48.822 

A Companhia possui em andamento outros processos tributários e trabalhistas, cuja materialização, na avaliação dos 

consultores jurídicos, é possível de perda, mas não provável, para os quais a administração da Companhia entende 

não ser necessária à constituição de provisão para eventual perda. Seguem este montante, bem como dos depósitos 

judiciais: 

  Consolidado  Controladora 

   2021 2020  2021 2020 

Perda possível*   34.868 35.570   1.684 1.433 

Depósitos judiciais**   48.193 32.832   143 143 
 

* Refere-se principalmente a (i) auto de infração de contribuição previdenciária da UJ (anos de 2014 a 2016) no valor 

de R$ 16.637, em que a discussão encontra-se na esfera administrativa. Em 2020 foi proferida decisão em 1ª instância 

que cancelou integralmente o auto. Está pendente o julgamento de recurso pela Receita Federal; (ii) auto de infração 

de Pis/Cofins da UJ (ano de 2012) no valor de R$ 2.126, o qual está em discussão na esfera administrativa e ainda 

está pendente de julgamento; (iii) execução fiscal referente Pis/Cofins na UJ (ano de 2013) no valor de R$ 1.606 que 

está em discussão na esfera judicial, e o débito está garantido por seguro-garantia; (iv) auto de infração de DCTF da 

MFL (Ano de 1998) referente cobrança de IPI no valor de R$ 4.424. A discussão está com recurso pendente de 

julgamento na esfera administrativa.     

** Refere-se fundamentalmente a processo judicial que questiona a tributação de crédito da Ação Indenizatória (Ação 

Ordinária 90.0002276-2) - (Ver NE 29). 

25. Partes Relacionadas  

a. Remuneração de pessoal-chave da Administração 

O pessoal-chave da administração do Grupo Maringá é composto pela Diretoria, a qual recebeu remuneração, de 

acordo com deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas, de R$ 6.222 em 2021 (R$ 4.051 em 2020). 
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b.  Saldos:                                           c. Garantias prestadas e tomadas:  

 Controladora   2021 2020   Tomadora Garantidora 2021 2020 

Passivo não Circulante   87.446 129.089  UJ MFL 71 242 

Empresas ligadas   87.446 129.089  UJ SE 465.088 322.058 

 MFL    - 28.156  UJ MFL e CJ 866 1.797 

 UJ   84.675 98.279   UJ MFL e SE - 39.741 

 CJ  2.771 2.654   UJ CJ e SE 12.920 46.938 

     UJ MFL, CJ e SE 19.029 - 

      CJ MFL - 117 

      CJ SE 146 163 

     CJ UJ e SE 11.435 5.068 

     CJ MFL e UJ 38 73 

     ME SE 39.528 33.908 

     MFL             UJ 51 124 

     MFL SE 408 543 

O saldo de empresas ligadas reflete transações de crédito, as quais são remuneradas com base no CDI (Certificado de 

Depósito Interbancário) e suportadas por contratos específicos.  

26. Patrimônio Líquido 

a. Capital Social b. Ações em Tesouraria 

Está representado por 901 (idêntico a 2020) ações ordinárias nominativas, sem 

valor nominal. Em 27/04/21 foi realizado o aumento de capital no montante de   

R$ 21,5 milhões mediante reversão da reserva estatutária.  

A SE possui 67 (idêntico a 2020), ações em tesouraria.     

    

c. Reserva de Reavaliação Reflexa d. Distribuição de Dividendos 

Constituída em decorrência dos bens do ativo imobilizado das controladas, 

efetuada em 2006, com base em laudos de avaliação elaborados por peritos 
avaliadores independentes, correspondendo à contrapartida de novo valor do 

custo atribuído a esses bens. É realizada por depreciação, baixa, ou constituição 

de provisões para redução ao valor recuperável contra lucros acumulados, 
líquida dos encargos tributários. 

De acordo com o estatuto social, aos titulares das ações 
será atribuído, em cada exercício, dividendo não inferior a 

25% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do 

artigo 202 da Lei nº. 6.404/76 

  

e. Reserva de Lucros a Realizar f. Reserva para Investimento de Expansão 
Reserva de lucros não realizados,  

conforme artigo 197 da Lei nº.6.404/76. 

Reserva para Investimento de Expansão, vinculada a 

orçamento de capital, conforme Art. 24 do Estatuto Social.  
  

g. Reserva Estatutária 

Nos termos do art. 199 da Lei nº.6404/76, a Companhia possui excesso de reservas sobre o capital,  

o que será tema de deliberação na próxima Assembleia Geral. 

 

h. Memória de cálculo dos Dividendos 
Controladora    2021 2020 

Resultado Líquido do Exercício   359.460 140.278 

Constituição de reserva legal              (7.408)            (7.014) 

Constituição de reserva de lucros a realizar   (25.168) (3.773) 

Resultado Líquido Ajustado   326.884 129.491 

Dividendos deliberados   81.721 32.373 

Dividendos adicionais propostos  205 - 

Total Dividendos   81.926 32.373 

Porcentagem sobre resultado líquido ajustado   25% 25% 

O saldo de dividendos antecipados em 2021 refere-se à MFL e UJ e de 2020 à UJ. 

27. Receita Operacional Líquida 

Consolidado   2021 2020  *Durante o ano foram comercializados 
75.543 CBIOs (Crédito de 

Descarbonização). Esta comercialização 

ocorre  com os distribuidores de 
combustiveis, que possuem metas de 

aquisição estabelecidas pelo RenovaBio. 

 

**Inclui frete, despesa com exportação e 

comissão de sua Controlada (MFL), de 

forma a apresentar a receita líquida 
ajustada dos gastos comerciais. 

Venda de Produtos Industriais – Mercado Interno   1.515.016 818.927  

Venda de Produtos Industriais – Mercado Externo   309.872 264.873  

CBIO*  3.136 2.358  

Outras    25.381 4.479  

Receita Bruta   1.853.405 1.090.637  

Impostos sobre as vendas e devoluções   (258.856) (146.531)  

Receita Líquida   1.594.549 944.106  

Gastos comerciais**  (27.601) (23.504)  

Receita Líquida Ajustada   1.566.948 920.602  
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28. Despesas e Custos por Natureza 

   Consolidado   Controladora 

    2021 2020   2021 2020 

Depreciação e amortização   (98.218) (74.980)   - - 

Gastos com pessoal   (117.585) (110.586)   - - 

Custo diretos dos produtos  (654.597) (475.830)  - - 

Fretes, armazenagem e despesas de embarque  (28.126) (23.780)  - - 

Outras despesas  (16.153) (10.276)  (255) (178) 

Total   (914.679) (695.452)   (255) (178) 

Custo das vendas   (847.022) (638.930)   - - 

Despesas com vendas   (29.150) (25.164)   - - 

Despesas administrativas    (38.507) (31.358)   (255) (178) 

29. Outras Receitas e Despesas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Crédito de Ação Indenizatória (Ação Ordinária 90.0002276-2 – 7 ª Vara Justiça Federal): O Poder 

Judiciário condenou a União a indenizar a Cooperativa por danos causados a seus cooperados decorrentes da 

fixação de preços defasados, em vendas de etanol realizadas na década de 1980. Segue resumo em R$ bilhões: 

Pleito  Precatório 

Inicial Complementar Total 

 

1º 2º 
Total 

Mar/17 Jun/18 

5,63 12,80 18,43  5,63 10,64 16,28 

O direito creditório atribuível à Companhia está sendo reconhecido à medida em que a Cooperativa reconheça as 

obrigações de repasse junto às Cooperadas. Em 2021 houve a liberação da 4º/6 parcela do 1º Precatório e da 3º/6 

parcela do 2º Precatório, e a UJ recebeu e reconheceu R$ 39.435. 

30. Resultado Financeiro 

   Consolidado 
 

Controladora 

   2021 2020   2021 2020 

Receita financeira  36.303 23.691   67 73 

Juros  30.042 *17.453   67 68 

Variação Cambial  5.896 6.054   - - 

Outras   365 184   - 5 

Despesas financeiras  (65.956) (41.980)   (7.429) (4.782) 

Juros  (41.466) (23.468)   (5.471) (3.664) 

Variação Cambial  (5.685) (8.728)   - - 

Custos de Transações Financeiras  (3.037) (3.189)  - - 

Despesas Financeiras - Cooperativa  (485) (423)   - - 

Ajuste Valor Presente - Direto de Uso  (3.497) (3.555)  - - 

Outras despesas  (11.786) (2.617)   (1.958) (1.118) 

Resultado Financeiro  (29.653) (18.289)   (7.362) (4.710) 
 

*Juros Selic: R$ 16.478 – Exclusão de ICMS da base do Pis/Cofins (ver NE 29) 

Consolidado   2021 2020  

Outros Resultados Operacionais  58.626 44.620 

IAA*  39.435 36.744 

Créditos Tributários**   18.615 11.572 

Contingências   (728) (1.731) 

Outros  1.304 (1.965) 

Outros Resultados Não Operacionais   (14.049) (9.954) 

Resultado Ativo Permanente   (3.662) (2.473) 

Pesquisa e desenvolvimento    (1.341) (1.409) 

Remuneração Variável  (6.956) (5.860) 

Outras   (2.090) (212) 

Total   44.577 34.666 

** Com relação à ação que questionava a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, em 13/05/2021, 

o  STF (Supremo Tribunal Federal)  decidiu que: “O ICMS que não se inclui na base de cálculo do PIS/Cofins é o que 
é destacado na nota fiscal”, decisão que contraria as orientações da Solução de Consulta Interna nº 13 COSIT da 

Receita Federal, as quais a Companhia havia considerado no registro do crédito apurado no ano de 2020. Dessa forma, 

a Companhia complementou o registro do crédito tributário no montante de R$ 36.147 no exercício de 2021 na rubrica 

“Impostos a recuperar”, no ativo circulante, em contrapartida das rubricas “Outras receitas operacionais” e “Resultado 

Financeiro”, nos montantes de R$19.669 e R$16.478, respectivamente. Os créditos reconhecidos foram compensados 

integralmente com outros tributos federais no ano de 2021. 
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31. Compromisso de Fornecimento de Açúcar e Etanol 

A controlada UJ possui contrato de exclusividade de fornecimento de açúcar e etanol junto a Cooperativa dos 

Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, pelo prazo de 3 anos safras, sendo o contrato 

renovado a cada safra. A UJ também é interveniente garantidora das operações de venda de açúcar e etanol 

correspondente ao contrato firmado por essa Cooperativa junto a Copersucar S.A., o qual tem caráter de exclusividade, 

assegurando direta e indiretamente, benefícios e vantagens financeiras, logísticas e mercadológicas. Os fatores de 

risco de preço desse contrato são os indicadores ESALQ (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz), para os 

mercados interno e externo. A UJ fixou de açúcar bruto 130 mil toneladas para Safra 21/22 e 40 mil para Safra 22/23.  

 

* * * 

 

 Contador Responsável   
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