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Ouro Preto, 31 de março de 2022. 
 

Demonstrações financeiras da Gerencianet S.A para o semestre e exercício findos 
em 31 de dezembro de 2021. 

    

Prezados senhores: 

  

A Gerencianet S.A vem apresentar as demonstrações financeiras referentes ao 
exercício de 2021 e 2º semestre de 2021, em conexão com as normas aplicáveis 
às Instituições de Pagamentos. Serve também, a presente carta, para expressar e 
declarar a nossa responsabilidade pelas informações contidas nas demonstrações 
financeiras, pela sua elaboração e por sua divulgação em conformidade às 
melhores práticas contábeis aplicadas às Instituições de Pagamentos autorizadas 
a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

As demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2021 e 2º semestre de 
2021 foram publicadas no 31 de março de 2022, no site eletrônico da Instituição, 
de acesso público e gratuito, e estão disponíveis no endereço: 

https://gerencianet.com.br/governanca-corporativa/. 

  

Atenciosamente,  
                                                                                                                                       
__________________________________________                            ______________________________________    

         Evanil Rosano de Paula                                     Leôncio Rivelli Teixeira Nogueira 
                  Diretor                                                                          Diretor  
           Gerencianet S.A                                                             Gerencianet S.A 

 

____________________________________                             ___________________________________________    

    Eliana de Jesus de Paula Rivelli                                   Mayene Nayara Aparecida de Andrade 
                  Diretora                                                          Contadora – CRC: 1251120 
            Gerencianet S.A                                                        Contabilidade Bessa 
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Mayene Andrade
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Relatório da Administração 

A Gerencianet S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado e está 
sediado em Ouro Preto/MG, com escritórios comerciais em outras cidades, como São 
Paulo/SP, Belo Horizonte/MG e Recife/PE.   

Perfil corporativo 

A Companhia, atuando como instituição de pagamento, devidamente autorizada pelo 
Banco Central do Brasil (BCB) em algumas modalidades, atende empreendimentos de 
todos os portes e segmentos, sejam pessoas físicas e jurídicas, em suas necessidades por 
tecnologias e ferramentas que facilitem o ato de receber de seus clientes com segurança 
e praticidade. O uso do serviço ocorre através de plataforma online, o que permite a 
captação de clientes em todo território nacional. É uma conta digital focada em negócios, 
com soluções seguras e com recursos de ponta permitindo a emissão de cobranças, gestão 
de clientes e todas as facilidades que o usuário necessita para gerenciar seu próprio 
negócio de uma maneira simples e sem burocracia.  

O objetivo da Gerencianet é garantir um funcionamento de alto padrão e ser reconhecida 
como referência empresarial pela credibilidade, capacidade e competência do seu negócio 
no segmento de pagamentos, utilizando de um processo simplificado. 

A pandemia causada pela COVID-19 persistente ainda em 2021, impactou diretamente 
no contexto social e financeiro do país e do mundo. 

Entretanto a Companhia, manteve a sua essência inovadora e sustentável, buscando 
alternativas para disponibilização de novos produtos ao mercado, através de soluções 
seguras e ágeis, que refletiu em um crescimento significativo em transações de cobranças, 
e consequentemente no aumento do volume monetário circulando no ecossistema de 
pagamentos da Gerencianet. 

Mantendo o ritmo crescente na expansão da base cadastral, a Companhia registrou em 
2021, um incremento em novas contas abertas em aproximadamente 10,39% em 
comparação ao ano de 2020. 

A estratégia da empresa em 2021 foi buscar a consolidação da marca Gerencianet, 
aumentando o market share em soluções de pagamentos e oferecendo um portfólio mais 
completo para empreendedores que buscam uma conta digital para negócios.  

Na perspectiva de expansão do portfólio de produtos, a Gerencianet Sociedade de Crédito 
Direto S.A. (Gerencianet SCD) iniciou o seu funcionamento no primeiro semestre de 
2021 e já no segundo semestre recebeu a autorização do Banco Central do Brasil para ser 
transformada em uma Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, passando a 
ter a denominação de Gerencianet S.A. -  Crédito, Financiamento e Investimento 
(Gerencianet CFI) e vem estruturando as suas operações para todo o território nacional, 
prezando o acesso facilitado ao crédito e em breve produtos de investimento (renda fixa) 
aos atuais clientes Gerencianet.  

Vale ressaltar que o segundo semestre de 2021 foi fundamental para a Companhia, para 
o fortalecimento de novos produtos, com destaque no Pix e o Cartão de Débito e Crédito 
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bandeirado Visa, e a preparação para o lançamento de outras soluções que ocorrerão no 
decorrer de 2022.  

Destaques financeiros 

O conjunto de ações marcantes para a Gerencianet no ano de 2020 e para o primeiro 
semestre de 2021, reforçaram as estratégicas traçadas pela instituição para alavancagem, 
consolidação e expansão da sua participação no mercado financeiro brasileiro. Todos os 
esforços estratégicos e expansionistas, demandaram investimentos significativos em 
infraestruturas básicas, contribuindo diretamente no refinamento e evolução de controles 
e processos, exigindo a adequação do organograma da instituição. Com a necessidade de 
contratação de novos profissionais altamente capacitados, continuando na estratégia de 
ampliação do corpo colaborativo durante o ano de 2021. Essas ações foram necessárias e 
anteriormente já planejadas, justamente para acompanhar o crescimento da instituição.  

Todos os movimentos realizados durante o ano, são ações voltadas a perpetuidade da 
instituição, e no segundo semestre de 2021 foi observado um crescimento de 26,45%  no 
faturamento quando comparado ao segundo semestre de 2020, e o resultado do ano de 
2021 registrou um acréscimo de mais de 14% em comparação ao ano de 2020. Já como 
prática amplamente difundida e presente no histórico da companhia, os acionistas foram 
durante o ano direcionando parte das receitas em investimentos estratégicos para o 
crescimento da instituição, resultando em uma retração do percentual do lucro líquido 
observado para o exercício, com registros de alguns meses em prejuízo, porém de acordo 
com o plano estratégico da instituição, houve a inversão dos prejuízos, com uma projeção 
e registro de lucros no segundo semestre de 2021.   

O resultado do período, após atendidas as disposições legais, terá a destinação 
determinada pela Assembleia Geral de Acionistas, observada a legislação aplicável. A 
instituição historicamente, vem destinando os seus resultados em investimento na própria 
instituição, priorizando o desenvolvimento de novos produtos e aprimorando os produtos 
já existentes. 

A Gerencianet encerrou o ano de 2021 com um ativo total registrando um crescimento de 
50,85% em relação ao ano de 2020.  

Para a administração da Gerencianet o ano de 2021 foi preparatório e desafiador, 
mantendo as premissas para o crescimento sustentável da companhia, com impactos de 
situações adversas do mercado, que já vinham interferido nos números da Companhia em 
2020, e nos primeiros meses do ano de 2021. Porém, com uma série de ações prezando 
pela excelência nos aspectos de Governança, os resultados do ano mostraram uma 
mudança nos últimos meses, com resultados positivos e com perspectivas de resultados 
bem animadores para os próximos anos. Movidos principalmente por ações efetivas de 
comunicação e marketing, lançamento de novos produtos e soluções, além de outros 
movimentos estratégicos que irão decorrer no ano de 2022, respeitando o seu principal 
objetivo, que é entregar soluções financeiras simples, completas e segura aos seus 
usuários. 

A Administração. 



 

KPMG Auditores Independentes Ltda 

Rua Paraíba, 550 - 12º andar - Bairro Funcionários 

30130-141 - Belo Horizonte/MG - Brasil 

Caixa Postal 3310 - CEP 30130-970 - Belo Horizonte/MG - Brasil 

Telefone +55 (31) 2128-5700 

kpmg.com.br 
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Gerencianet S.A.
Balanços patrimoniais individuais e consolidados em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(valores expressos em milhares de reais)

Ativo Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Disponibilidades 4 504                  539                 690                539               

Instrumentos financeiros 212.810           142.664          218.763         142.665        

Aplicações interfinanceiras de liquidez imediata 5 8.544               10.684            14.446           10.684          

Títulos e valores mobiliários 6 156.093           83.215            156.093         83.215          

Outros ativos financeiros 7 10.673             9.674              10.724           9.675            

Relações Interfinanceiras 8 37.500             39.091            37.500           39.091          

Operações de crédito 9 -                   -                  77                  -                
Operações de crédito -                   -                  77                  -                

Ativos fiscais diferidos 10 2.593               -                  2.593             -                

Investimentos 11 5.874               1.178              -                 -                
Investimentos em participações em coligadas e controladas 5.874               1.178              -                 -                

Imobilizado 12 9.222               9.144              9.251             9.144            
Imóveis em Uso 5.299               5.082              5.299             5.082            
Outras Imobilizações 7.139               6.030              7.169             6.030            
(Depreciação Acumulada) (3.216)              (1.968)             (3.217)            (1.968)           

Intangível 13 17.850             12.868            17.850           12.868          
Ativos intangíveis 22.880             16.597            22.880           16.597          
(Amortização Acumulada) (5.030)              (3.729)             (5.030)            (3.729)           

Total de Ativo 248.853           166.393          249.224         165.216        

Passivo Nota 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Passivos financeiros 223.182           152.615          223.309         151.388        

Obrigações por empréstimose repasses 14 205.725           137.985          205.127         136.703        
Obrigações por empréstimos 17.547             22.883            17.547           22.883          
Obrigações por repasse 188.178           115.102          187.580         113.820        

Outros passivos financeiros 15 17.457             14.630            18.182           14.685          

Provisões 22 271                  75                   271                75                 

Obrigações fiscais diferidas 23 3.674               -                  3.674             -                

Total do passivo 223.453           152.690          223.580         151.463        

Patrimônio Líquido 16 21.726             13.703            21.970           13.753          
Capital Social 18.515             10.107            18.515           10.107          
Reserva de Lucros 3.211               3.596              3.107             3.586            
Participação de acionistas não controladores -                   -                  348                60                 

Total do passivo e patrimônio liquido 248.853           166.393          249.224         165.216        

Controladora Consolidado

Controladora Consolidado
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Gerencianet S.A.
Demonstrações individuais e consolidadas dos resultados
Semestre findo em 31 de dezembro de 2021 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(valores expressos em milhares de reais)

Nota 2º Semestre 2021 31/12/2021 31/12/2020 2º Semestre 2021 31/12/2021 31/12/2020

Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 6 4.459                      5.691              1.051         4.459                      5.691         1.051         
Resultado com Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 5 210                        265                 467            313                        368            467            
Resultado de Operações de Câmbio 54                          136                 203            54                          136            203            
Resultado de Operações de Crédito -                         -                  -            13                          13              -            
Resultado de Intermediação Financeira 4.723                      6.092              1.721         4.839                      6.208         1.721         

Operações de Empréstimos e Repasses (1.334)                    (2.172)             (875)          (1.334)                    (2.172)       (876)          
Despesas de Intermediação Financeira (1.334)                    (2.172)             (875)          (1.334)                    (2.172)       (876)          

Resultado de Intermediação 3.389                      3.920              846            3.505                      4.036         845            

Receitas de Prestação de Serviços 17 63.206                    117.557          90.239       63.206                    117.557     90.239       
Despesas de Pessoal 18 (17.087)                  (30.037)           (18.623)      (17.393)                  (30.503)      (18.700)      
Outras Despesas Administrativas 19 (43.060)                  (82.557)           (67.717)      (43.585)                  (83.164)      (67.912)      
Despesas Tributárias 20 (3.683)                    (6.795)             (6.339)       (3.691)                    (6.804)       (6.339)       
Resultado de Participações em Controladas (722)                       (954)                (262)          -                         -            -            
Outras Receitas Operacionais 1.057                      1.891              1.126         1.057                      1.891         1.126         
Outras Despesas Operacionais (59)                         (263)                (77)            (59)                         (263)          (77)            
Receitas e despesas operacionais (348)                       (1.158)             (1.653)       (465)                       (1.286)       (1.663)       

Resultado Operacional 3.041                      2.762              (807)          3.040                      2.750         (818)          

Outras receitas 395                        532                 2.108         315                        452            2.108         
Outras despesas (675)                       (1.011)             (323)          (675)                       (1.012)       (323)          
Ativo Diferido Imposto de Renda 1.897                      1.897              -            1.897                      1.897         -            
Ativo Diferido Contribuição Social 696                        696                 -            696                        696            -            
Outras receitas e despesas 2.313                      2.114              1.785         2.233                      2.033         1.785         

Resultado antes dos tributos 5.354                      4.876              978            5.273                      4.783         967            

Provisão para Imposto de Renda 25 -                         -                  -            -                         -            -            
Provisão para Contribuição Social 25 -                         -                  -            -                         -            -            
Provisão para Imposto de Renda Diferido (2.685)                    (2.685)             -            (2.685)                    (2.685)       -            
Provisão para Contribuição Social Diferida (988)                       (988)                -            (988)                       (988)          -            

(3.673)                    (3.673)             -            (3.673)                    (3.673)       -            

Resultado líquido 1.681                      1.203              978            1.600                      1.110         967            

Lucro atribuido aos:
Participação de acionistas controladores 1.681                      1.203         928            
Participação de acionistas não controladores (81)                         (93)            39              

Controladora Consolidado

10



Gerencianet S.A.
Demonstrações individuais e consolidados dos resultados abrangentes
Semestre findo em 31 de dezembro de 2021 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(valores expressos em milhares de reais)

2º Semestre 2021 31/12/2021 31/12/2020 2º Semestre 2021 31/12/2021 31/12/2020

Resultado líquido do semestre/exercício 1.681                        1.203         978            1.600                      1.110         967            
Outros resultados abrangentes do semestre/exercício -                            -             -             

Itens que podem ser subsequentemente reclassificados para o resultado -                            -             -             -                          -             -             
1.600                      1.110         967            

Total de resultados abrangentes do semestre/exercício 1.681                        1.203         978            1.600                      1.110         967            
Atribuição do resultado abrangente -                            -             -             
Parcela do resultado abrangente dos acionistas controladores -                            -             -             1.681                      1.203         928            
Parcela do resultado abrangente dos acionistas não controladores -                            -             -             (81)                          (93)             39              

Total do resultado abrangente do semestre/exercício 1.681                        1.203         978            1.600                      1.110         967            

Controladora Consolidado
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Gerencianet S.A.
Demonstrações individuais e consolidadas das mutações do patrimônio líquido
Semestre findo em 31 de dezembro de 2021 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(valores expressos em milhares de reais)

Capital Social
Reserva de 

Lucros 
Reserva Legal

Lucros 
acumulados

Total
Part. de acionistas 
não controladores

Total

Saldo em 30/06/2021 17.055              2.726          37                        -                 19.818        124                              19.942        
Resultado do semestre -                   -              -                       1.681             1.681          (83)                               1.598          
Aumento de Capital 1.460                -              -                       -                 1.460          202                              1.662          
Capital a integralizar -                   -              -                       -                 -              -                               -              
Destinações propostas: -                   -              -                       -                 -              -                               -              

Juros sobre capital próprio -                   -              -                       (505)               (505)            -                               (505)            
Distribuição de lucros -                   -              -                       (729)               (729)            -                               (729)            
Constituição de Reserva Legal -                   -              59                        (59)                 -              -                               -              
Constituição de Reserva de lucros a distrbuir -                   388             -                       (388)               -              -                               -              

Saldo em 31/12/2021 18.515              3.114          96                        -                 21.726        243                              21.970        
Mutações do período 1.460                388             59                        -                 1.907          119                              2.026          

Capital Social
Reserva de 

Lucros 
Reserva Legal

Lucros 
acumulados

Total
Part. de acionistas 
não controladores

Total

Saldo em 31/12/2020 10.107              3.559          37                        -                 13.703        49                                13.753        
Resultado do exercício -                   -              -                       1.203             1.203          (93)                               1.110          
Aumento de Capital 8.408                -              -                       -                 8.408          288                              8.696          
Destinações propostas: -                   -              -                       -                 -              -                               -              

Juros sobre capital próprio -                   -              -                       (805)               (805)            -                               (805)            
Distribuição de lucros -                   -              -                       (784)               (784)            -                               (784)            
Constituição de Reserva Legal -                   -              59                        (59)                 -              -                               -              
Constituição de Reserva de lucros a distrbuir -                   (445)            -                       445                -              -                               -              

Saldo em 31/12/2021 18.515              3.114          96                        -                 21.726        243                              21.970        
Mutações do período 8.408                (445)            59                        -                 8.022          195                              8.217          

Capital Social
Reserva de 

Lucros 
Reserva Legal

Lucros 
acumulados

Total
Part. de acionistas 
não controladores

Total

Saldo em 31/12/2019
Resultado do exercício 10.107              3.675          -                       -                 13.782        -                               13.783        
Aumento de Capital -                   -              -                       978                978             (11)                               967             

Juros sobre capital próprio -                   (641)            -                       -                 (641)            -                               (641)            
Distribuição de lucros -                   (1.025)         -                       (60)                 (1.085)         -                               (1.085)         
Constituição de Reserva Legal -                   -              37                        (37)                 -              -                               -              
Constituição de Reserva de lucros a distrbuir -                   881             -                       (881)               -              -                               -              

Ajuste de Exercicios anteriores -                   669             -                       -                 669             -                               669             
Participação de acionistas não controladores -                   -              -                       -                 -              60                                60               
Saldo em 31/12/2020 10.107              3.559          37                        -                 13.703        49                                13.753        
Mutações do período -                   (116)            37                        -                 (79)              49                                (30)              
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Gerencianet S.A.
Demonstrações individuais e consolidadas dos fluxos de caixa
Semestre findo em 31 de dezembro de 2021 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(valores expressos em milhares de reais)

Elaborada pelo método indireto 2º Semestre 2021 31/12/2021 31/12/2020 2º Semestre 2021 31/12/2021 31/12/2020

Atividades operacionais
Resultado líquido 1.681                       1.203            978            1.600                       1.110         967            

Amortização e depreciação 1.290                       2.549            2.143         1.290                       2.550         2.143         
Outros -                           -                669            -                           -             669            
Baixa de imobilizado e intangível 9                              46                  224            9                              46              224            
Despesa de Juros 1.329                       2.167            861            1.329                       2.167         861            
Equivalência Patrimonial 722                          954                262            -                           -             -             
Imposto de renda e contribuição diferido 1.081                       1.081            -             1.081                       1.081         -             
Contingências 57                            196                75              57                            196            75              

Lucro líquido Ajustado 6.169                       8.196            5.212         5.366                       7.150         4.939         

Variação de ativos e passivos
(Aumento) Redução em títulos e valores mobiliários (37.388)                   (72.878)         (81.988)      (37.388)                   (72.878)      (81.993)      
(Aumento) Redução de aplicações interfinanceiras (353)                        (2.344)           (1.135)        (6.254)                     (8.245)        (1.135)        
(Aumento) Redução de Relações Interfinanceiras 6.320                       1.592            (39.091)      6.320                       1.592         (39.091)      
(Aumento) Redução de Operações de crédito -                           -                -             (77)                          (77)             -             
(Aumento) Redução de Ativos fiscais diferidos (2.593)                     (2.593)           -             (2.593)                     (2.593)        -             
(Aumento) Redução de outros ativos financeiros 1.962                       1.595            (5.710)        1.910                       1.543         (5.705)        
Aumento (redução) em Obrigações por repasses 32.864                     73.076          47.964       34.729                     73.761       46.682       
Aumento (Redução) em outros passivos financeiros (1.151)                     (925)              9.292         (506)                        (255)           9.347         
Aumento (Redução) em Obrigações fiscais diferidas 3.673                       3.673            -             3.673                       3.673         -             
Caixa líquido proveniente de/(aplicado) em atividades operacionais 9.503                       9.392            (65.456)      5.180                       3.671         (66.956)      

Juros pagos (938)                        (1.633)           (629)           (938)                        (1.633)        (629)           
Imposto de renda e contribuição social pagos -                           -                (296)           -                           -             (296)           

Atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado (629)                        (1.326)           (2.457)        (660)                        (1.357)        (2.457)        
Investimento em controladas e coligadas (4.278)                     (5.650)           (1.440)        -                           -             -             
Aquisição de intangível (3.421)                     (6.329)           (4.732)        (3.421)                     (6.329)        (4.732)        
Caixa líquido aplicado em atividades de investimentos (8.328)                     (13.305)         (8.629)        (4.081)                     (7.686)        (7.189)        

Atividades de financiamento
Pagamentos de lucros e dividendos e Juros sobre capital próprio (1.170)                     (1.510)           (1.745)        (1.170)                     (1.510)        (1.745)        
Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas 1.460                       8.407            -             1.662                       8.695         60              
Recursos provenientes de novos empréstimos 924                          1.273            22.839       924                          1.273         22.839       
Pagamento de empréstimos e financiamentos (4.360)                     (7.142)           (2.485)        (4.360)                     (7.142)        (2.485)        
Caixa líquido proveniente de/(aplicado) em atividades de financiamentos (3.146)                     1.028            18.609       (2.944)                     1.316         18.669       

Aumento (redução) de caixa e equivalentes (2.909)                     (4.518)           (56.401)      (2.783)                     (4.332)        (56.401)      

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 8.072                       9.681            66.082       8.132                       9.681         66.082       
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 5.163                       5.163            9.681         5.349                       5.349         9.681         
Aumento (redução) de caixa e equivalentes (2.909)                     (4.518)           (56.401)      (2.783)                     (4.332)        (56.401)      

ConsolidadoControladora

13
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Notas explicativas às demonstrações financeiras 
(valores expressos em milhares de reais) 

1. Contexto operacional 
Há mais de 13 anos, a Gerencianet facilita a gestão financeira de milhares de negócios, sejam para 
pessoas físicas ou jurídicas, por meio de soluções em pagamentos on-line, boletos, carnês, cartões 
de crédito e assinaturas. A Empresa oferece um sistema completo, acessível e seguro para o 
controle das cobranças e recebimentos. 

Em agosto de 2019, através do ofício 18.500/2019 a Gerencianet foi autorizada a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil como Instituição de Pagamentos. 

A autorização também permitiu a Gerencianet ter acesso ao SPB (Sistema de Pagamento 
Brasileiro) e com isso, passou a ter acesso a emissão de TED e boletos próprios. 

A solução da Gerencianet é totalmente online e tem contribuído com a redução da inadimplência, 
desburocratizando e otimizando os processos de autônomos e de pequenas e médias empresas. 
Essa forma de atuação tem contribuído com o crescimento da carteira de parceiros e com o 
aumento de oferta de serviços, beneficiando a sociedade, especialmente os pequenos 
empreendedores, em alinhamento com as diretrizes do Banco Central do Brasil, de 
democratização dos serviços bancários no país. 

A Gerencianet S/A é controladora das empresas Gerencianet S.A – Crédito, Financiamento e 
Investimento e Eva Benefícios. Em 2020, a Gerencianet S.A. - Crédito, Financiamento e 
Investimento obteve junto ao Banco Central do Brasil a permissão de funcionamento como 
Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (SCFI), seu principal objetivo social é a 
realização de operações de crédito, por meio de recursos e sistema tecnológicos ágeis e seguros. 
Em abril de 2021 houve a constituição da sociedade anônima Eva S/A, cujo principal objetivo 
social é a emissão, administração, gestão e prestação de serviços de meios de pagamento e cartões 
pré-pagos, aptos a receberem carga ou recarga de valores em moeda nacional ou estrangeira 
incluindo, mas não se limitando, aos benefícios de alimentação e refeição.  

A Gerencianet agiu de maneira tempestiva frente a esta pandemia do COVID-19. Para tal, desde 
17 de março de 2020 a Instituição implementou e adotou o seu plano de contingência para o 
novo Coronavírus (COVID-19) com o objetivo de garantir a continuidade e eficiência 
de seus negócios, bem como o compromisso com seus clientes, fornecedores, prestadores de 
serviço, órgãos reguladores e sociedade. 

A Administração analisou os riscos e incertezas relacionados à pandemia Covid-19 e até o 
momento não foram identificados impactos que requeressem ajustes sobre as demonstrações 
financeiras de 31 de dezembro de 2021 no tocante a recuperabilidade de seus ativos, valor justo 
de ativos, provisões para demandas judiciais, reconhecimento da receita, entre outros. 

Adicionalmente, o tipo de negócio em que a Gerencianet está inserida vem sendo mais procurado 
em função da COVID-19, uma vez que atua em soluções de pagamentos on-line, esse efeito pode 
ser visto no aumento das receitas de prestação de serviço quando comparado ao mesmo período 
do ano anterior.  

Todos os serviços de pagamento da Instituição permanecem operacionais e contínuos, mantendo 
a segurança de todos os colaboradores e contribuindo para a diminuição da proliferação do 
COVID-19. 
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2. Apresentação das demonstrações financeiras  
Estas demonstrações financeiras estão sendo preparadas com base nas práticas contábeis adotadas 
no Brasil, em conformidade com a legislação societária da Lei n° 6.404/76, com alterações das 
Leis n° 11.638/07 e n° 11.941/09, as Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e com base no Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em 
consonância, quando aplicável, com os normativos do Banco Central do Brasil (Bacen) e do 
Conselho Monetário Nacional (CMN), consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do 
Sistema Financeiro Nacional (COSIF).  

Em aderência ao processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, 
algumas normas e suas interpretações foram emitidas pelo (CPC), as quais serão aplicáveis às 
instituições financeiras quando aprovadas pelo CMN e Banco Central do Brasil. 

Nesse sentido, os pronunciamentos contábeis já aprovados pelo CMN e Banco Central do Brasil 
são: 

Resolução nº 3.604/2008 - Demonstração dos fluxos de caixa - CPC 03 (R2).  
Resolução nº 3.750/2009 - Divulgação sobre partes relacionadas - CPC 05 (R1).  
Resolução nº 3.823/2009 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes - CPC 25.  
Resolução nº 3.973/2011 - Eventos subsequentes - CPC 24.  
Resolução nº 3.989/2011 - Pagamento baseado em ações - CPC 10 (R1).  
Resolução nº 4. 877/2020- Benefícios a empregados - CPC 33 (R1).  
Resolução nº 4.524/2016 - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de 
demonstrações financeiras - CPC 02 (R2).  
Resolução nº 4.534/2016 - Ativo intangível - CPC 04 (R1).  
Resolução nº 4.535/2016 - Ativo imobilizado - CPC 27.  
Resolução 4.748/2019 - Mensuração do Valor Justo – CPC 46. 
Circular 3.959/2019 - Elaboração e divulgação das demonstrações Financeiras - CPC 41 – 
Resultado por ação 
Resolução CMN 4.924/2021 - Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) Estrutura Conceitual para 
Relatório Financeiro 
Resolução CMN 4.924/2021 - Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1) – Redução ao Valor 
Recuperável de Ativos 
Resolução CMN 4.924/2021 - Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança 
de Estimativa e Retificação de Erro 
Resolução CMN 4.924/2021 - Pronunciamento Técnico CPC 47 – Receita de Contrato com 
Cliente 
 

Atualmente, não é possível estimar quando o CMN irá aprovar os demais pronunciamentos 
contábeis do CPC, tampouco se a utilização destes será de maneira prospectiva ou retrospectiva. 

a) Balanço Patrimonial 

Apresentação dos ativos e passivos exclusivamente por ordem de liquidez e exigibilidade. A 
abertura de circulante e não circulante está sendo divulgada nas respectivas notas explicativas; 

b) Demonstração do Resultado 

A demonstração de resultado foi apurada conforme o regime de competência embasada pelo 
artigo 187, § 1° da Lei n° 6.404/76 e conforme as bases para a apresentação da Demonstração do 
Resultado definidas pela resolução do CMN n° 4.270/2019 e Circular Bacen n° 3.959/2019 
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c) Uso de estimativas e julgamentos  

Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis da Instituição e os valores 
reportados dos ativos, passivos receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas 
estimativas. 

As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As informações sobre as incertezas 
relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um 
ajuste material no exercício de 2021 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: 

 Nota explicativa 5 e 6 – estimativas do valor justo de determinados instrumentos 
financeiros e de perdas por redução ao valor recuperável (impairment) de títulos e valores 
mobiliários classificados nas categorias de títulos mantidos para negociação e ativos não 
financeiros; e  

 Nota explicativa 19 – Reconhecimento e mensuração de contingências; principais 
premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. 

 

3. Principais práticas contábeis 

a) Base de consolidação 

A tabela a seguir apresenta as entidades controladas incluída nas demonstrações financeiras 
consolidadas.  

 

Entidade Ramo de Atividade Participação no Capital 
(%) 

  31/12/2021 31/12/2020 

Gerencianet S.A. - Crédito, Financiamento e 
Investimento   

Serviços Financeiros 96% 96% 

Eva Benefícios S.A. Empresa de benefícios de 
transporte, alimentação e similares 

50% - 

(i) Controlada 

A instituição controla uma entidade quando está exposta, ou tem direito sobre os retornos 
variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos 
exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de controladas são incluídas 
nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a sua controlada obtiver o 
controle e até a data em que o controle deixa de existir. Nas demonstrações financeiras individuais 
da controladora, quando requeridas, as informações financeiras de controladas são reconhecidas 
por meio do método de equivalência patrimonial. 

(ii) Participação de acionistas não controladores 

A Gerencianet e sua controlada registram a participação de acionistas não controladores dentro 
do patrimônio líquido do balanço patrimonial consolidado. 
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(iii) Saldos e transações eliminadas na consolidação  

Saldos e transações entre a controladora e a sua controlada, incluindo quaisquer ganhos ou perdas 
não realizadas resultantes de operações entre as companhias, são eliminados no processo de 
consolidação.  

b) Base de mensuração 

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto, quando 
aplicável, por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, 
conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor 
justo das contraprestações pagas em troca de ativos. 

c) Moeda funcional 

Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da 
Instituição. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o 
milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 

d) Apuração do resultado 

Em conformidade com o regime de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas na 
apuração do resultado do exercício a que pertencem e, quando se correlacionam, de forma 
simultânea, independentemente de recebimento ou pagamento. 

As operações formalizadas com encargos financeiros pós-fixados são atualizadas pelo critério pro 
rata dia, com base na variação dos respectivos indexadores pactuados, e as operações com 
encargos financeiros pré-fixados estão registradas pelo valor de resgate, retificado por conta de 
rendas a apropriar ou despesas a apropriar correspondentes ao período futuro. As operações 
indexadas a moedas estrangeiras são atualizadas até a data do balanço pelo critério de taxas 
correntes.  

e) Disponibilidades 

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações em 
depósitos interfinanceiros de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valor e limites, 
com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias, na data de aquisição, que são utilizadas pela 
instituição para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo e estão apresentados na Nota 
Explicativa nº 4 

f) Aplicações interfinanceiras de liquidez 

As aplicações interfinanceiras de liquidez são registradas a custo de aquisição, acrescidas dos 
rendimentos auferidos até a data do balanço, deduzidas de provisão para perdas por 
desvalorização, quando aplicável. 

g) Títulos e valores mobiliários  
Os títulos e valores mobiliários estão registrados e classificados de acordo com a Circular BACEN 
nº 3.068/2001, que estabelece os critérios de avaliação e classificação contábil para esses papéis. 
A Instituição possui papéis classificados em: 

Títulos para negociação - Incluem os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de 
serem negociados frequentemente e de forma ativa, sendo contabilizados pelo valor de mercado. 
Os ganhos e as perdas realizados e não realizados sobre esses títulos são reconhecidos no resultado 
do exercício. 
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h) Investimentos 

Quando há controle ou influência significativa na administração, os investimentos são avaliados 
pelo método de equivalência patrimonial. Na inexistência de controle ou influência significativa, 
os investimentos são registrados a custo de aquisição. É reconhecida uma provisão para perda por 
impairment no resultado do período, quando o valor contábil de um investimento, incluindo ágio, 
exceder seu valor recuperável. 

Atualmente a Gerencianet S/A possui 96% do capital social da Gerencianet S.A, - Crédito, 
Financiamento e Investimento, e 50% de participação no capital social da instituição Eva S/A, 
exercendo controle e influência significativa na administração, os investimentos são avaliados 
pelo método de equivalência patrimonial.  

 

i) Imobilizado de uso 

Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das 
atividades ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram 
os riscos, os benefícios e o controle dos bens para a entidade. 

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido 
de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável 
(impairment), quando aplicáveis. 

A Gerencianet realiza anualmente a avaliação da vida útil de seus ativos, conforme previsto no 
CPC 27 (aprovado pela Resolução CMN nº 4.535/16), circular nº 1.273, de 29 de dezembro de 
1987, Capítulo 4. Dessa forma, baseado em laudos de vida útil, as depreciações são calculadas 
mediante avaliação de recuperabilidade, observando-se as seguintes taxas anuais: móveis e 
equipamentos de uso e sistema de comunicação, 10%, e sistema de processamento de dados, 20%.  

j) Intangível 
Os ativos intangíveis correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens 
incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. É composto, 
principalmente, por: (i) Direitos de uso, amortizados de acordo com os prazos dos contratos ou 
na medida que os benefícios econômicos fluem para a empresa; e (ii) Softwares e intangíveis 
gerados internamente amortizados em até dez anos.  

A Gerencianet realiza anualmente testes para validar os procedimentos e atividades diretamente 
relacionadas aos processos de Avaliação da recuperabilidade dos Ativos Imobilizados e 
Intangíveis, com a finalidade de fornecer garantias sobre a eficácia dos processos e a aderência à 
regulamentação vigentes e das boas práticas de mercado. 

Os ativos intangíveis de vida útil definida são amortizados de forma linear pelo prazo de sua vida 
útil estimada e os de vida útil indefinida são testados semestralmente para identificar eventuais 
perdas por redução ao valor recuperável. 

 

k) Passivos contingentes.  

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões dos passivos contingentes e das 
obrigações legais são efetuadas de acordo com a Resolução CMN n° 3.823/2009 e de acordo com 
os critérios definidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC25) - Provisões, passivos 
Contingentes e Ativos.  
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Passivos contingentes: decorrem de processos judiciais e administrativos movidos por terceiros 
em ações cíveis, inerentes ao curso normal dos negócios. Essas contingências são avaliadas por 
assessores internos em conjunto com a empresa de advocacia terceirizada, em que se leva em 
consideração a probabilidade de que recursos financeiros sejam assegurados para liquidação 
dessas obrigações e que o montante dessas obrigações possa ser mensurado com suficiente 
segurança. 

As contingências são classificadas como: 

a) Provável: que são constituídas provisões contábeis; 

b) Possível: divulgadas em notas explicativas sem que sejam provisionadas; 

c) Remota: que não requerem divulgação e provisão. 

 

l) Tributos 

O regime de tributação da empresa é Lucro Real Trimestral, abaixo as alíquotas consideradas na 
aplicação da base de cálculo. 

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e 
contribuição social correntes e diferidos reconhecidos no resultado.  

 

 

m) Outros ativos e passivos financeiros 

Demais passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, ajustados ao seu valor 
presente. 

n) Resultados recorrentes/não recorrentes 

As políticas internas da Gerencianet S.A consideram como resultados não recorrentes os 
resultados não  oriundos, das operações realizadas de acordo com o objeto social da Instituição 
previsto em seu Estatuto Social, ou seja, “tratamento de dados e provedores de serviços de 
aplicações; gestão de ativos, como contas de pagamentos e disponibilização de serviços de aporte 
e saque de recursos mantidos em conta de pagamento; emissão de moeda eletrônica mediante 
gerenciamento de conta de pagamento do tipo pré-paga; emissão de instrumento de pagamento 
mediante gerenciamento de conta de pagamento do tipo pós-pago; habilitação, como 
credenciador, de recebedores para aceitação de instrumento de pagamento e participação no 
processo de liquidação das transações de pagamento auxílio a atividades financeiras, como a 
execução ou viabilidade de instrução de pagamento relacionada a determinado serviço de 
pagamento, inclusive transferências” bem como o resultado que não esteja previsto para ocorrer 
com frequência nos exercícios futuros. 

Descrição Alíquota 
Imposto de renda 15,00% 
Adicional de imposto de renda 10,00% 
Contribuição social 9,00% 
PIS 0,65% 
COFINS 3,00% 
ISS Até 5% 
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o) Eventos subsequentes 

Evento subsequente ao período a que se referem as demonstrações financeiras é aquele evento, 
favorável ou desfavorável, que ocorre entre a data final do período a que se referem as 
demonstrações financeiras e a data na qual é autorizada a emissão destas demonstrações. Dois 
tipos de eventos podem ser identificados: 

Os que evidenciam condições que já existiam na data final do exercício a que se referem as 
demonstrações financeiras (evento subsequente ao exercício contábil a que se referem as 
demonstrações que originam ajustes). 

Os que são indicadores de condições que surgiram subsequentemente ao exercício contábil a que 
se referem as demonstrações financeiras (evento subsequente ao exercício contábil a que se 
referem as demonstrações que não originam ajustes). 

 

p) Carteira de crédito  

A Gerencianet passou a ofertar aos seus clientes o cartão de crédito pós-pago, durante o 2º 
semestre de 2021. O saldo devedor remanescente após o vencimento da fatura pode ser 
compreendido como dívida no cartão de crédito. A Gerencianet S.A busca junto à sua controlada, 
a Gerencianet S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento o financiamento para inadimplência 
de pagamento ou o parcelamento da fatura do cartão de crédito dos clientes. 
 

q) Provisões para perdas esperadas com risco de crédito 

As operações de crédito são classificadas de acordo com seu nível de risco e seguindo critérios 
que levam em consideração a análise econômica e os riscos em relação às operações, aos 
devedores e garantidores, observando os parâmetros estabelecidos pela Resolução CMN nº 
2.682/99, os quais requerem a análise periódica da carteira e sua classificação em nove níveis (de 
AA à H). Conforme demonstrado abaixo:  

Período de atraso  Classificação do Cliente  Percentual de Provisão  
Até 14 dias  A  0,5%  
De 15 a 30 dias  B  1%  
De 31 a 60 dias  C  3%  
De 61 a 90 dias  D  10%  
De 91 a 120 dias  E  30%  
De 121 a 150 dias  F  50%  
De 151 a 180 dias  G  70%  
Superior a 180 dias  H  100%  

As operações classificadas no nível H (100% de provisão) permanecerão nessa classificação por 
seis meses, quando serão baixadas contra a provisão existente e controladas em conta de 
compensação, não mais figurando no balanço patrimonial. As operações renegociadas serão 
mantidas, no mínimo, no mesmo nível de risco em que estavam classificadas, anteriormente.  

Para as operações com prazo a decorrer superior a 36 meses, admite-se a contagem em dobro dos 
períodos de atraso acima descritos. 

A provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito é considerada adequada pela 
Administração para cobrir as perdas prováveis e atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela 
Resolução anteriormente referida. 
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Para determinar o montante a ser provisionado, a avaliação do rating de um contrato consiste em 
uma análise conjunta do seu histórico de pagamento e de sua garantia, sendo analisada a 
classificação de risco, por tipo de operação, resultando na apuração da provisão da forma descrita 
a seguir. Contratos que apresentam algum atraso recente em relação à data-base devem se mostrar 
capazes de liquidar suas parcelas em um período de, no mínimo, 3 meses para que possam 
apresentar melhora no rating. Caso contrário, ele será mantido no pior rating apresentado nos 
últimos meses. Isso permite que sejam atribuídos, com mais segurança, ratings melhores aos 
contratos que possuem bom histórico de pagamento, como o rating “AA”. Esse procedimento 
garante, também, que não haja forte variação nos ratings entre os contratos.  

 

4. Caixa e equivalentes de caixa 
 

     Controladora     Consolidado 

  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020 
Disponibilidades             504              539               690          539  
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 
imediata (*) 

 4.659  9.142  4.659  9.142 

Total          5.163           9.681            5.349           9.681  

(*) Referem-se a aplicações cujo vencimento, na data efetiva da aplicação, foi igual ou inferior a 90 dias e apresente 
risco insignificante de mudança no valor justo. 

 

5. Aplicações interfinanceiras de liquidez  
 

      Controladora      Consolidado 
  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020 
CDB  2.487   1.811   2.487   1.811  
CDI - Caixa Econômica  1.058   1.018   1.058   1.018  
CDI - Visa Internacional  563  524  563  524 
Fundo de renda fixa  4.436  7.331  10.338  7.331 
  8.544  10.684  14.446  10.684 

 

(i) Aging List 

O vencimento dos papéis está demonstrado abaixo: 

Controladora 
 Até 3 meses  

De 3 a 12 
meses  

Acima de 
12 meses  

31/12/2021 

 

31/12/2020 
CDB  2.487   -    -    2.487   1.811  
Fundo de renda fixa             4.436                           -                     -               4.436               7.331  
CDI - Caixa Econômica  1.058                          -                     -    1.058   1.018 
CDI - Visa Internacional  563  -  -  563  524 
Total             8.544                           -                     -               8.544             10.684  
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Consolidado 
 Até 3 meses  

De 3 a 12 
meses 

 
Acima de 
12 meses 

 
31/12/2021 

 
31/12/2020 

CDB             2.487                           -                     -               2.487               1.811  
Fundo de renda fixa           10.338                           -                     -             10.338               7.331  
CDI             1.621                           -                     -               1.621               1.542  
Total           14.446                           -                     -             14.446             10.684  

 

(ii) Resultado de aplicações interfinanceiras 

O resultado proveniente das aplicações interfinanceiras de liquidez foi: 

  Controladora 

  2º Semestre 2021  31/12/2021  31/12/2020 

Resultado com Aplicações Interfinanceiras de Liquidez                210                    265                 467  

Total  210  265  467 

       

  Consolidado 

  2º Semestre 2021  31/12/2021  31/12/2020 

Resultado com Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 
 

                        
313  

 
                     

368  
 

              467  

Total  313  368  467 

 

 

6. Títulos e valores mobiliários 
A carteira de títulos é apresentada da seguinte forma: 

  Controladora e Consolidado 

  31/12/2021   31/12/2020 

Carteira própria         

Ações de companhias abertas    -    114  

Títulos Públicos – LFT   156.093   83.101  

Total    156.093    83.215  

       

Circulante (a)    156.093   83. 215 

 

O vencimento dos papéis está demonstrado abaixo: 

 

 

Para Negociação

Até 3 
meses

De 3 a 12 
meses

Acima de 
12 meses

Valor 
mercado / 
Contabil

Valor de 
Curva

Ganhos / 
Perdas

Valor 
mercado / 
Contabil

Valor de 
Curva

Ganhos / 
Perdas

Ações de companhias abertas -       -         -         -          -         -         114         65         49          

Titulos Publicos 31.519 67.526    57.049    156.093  151.175 4.919     83.101    82.055  1.046     

Total 31.519 67.526    57.049    156.093  151.175 4.919     83.215    82.120  1.095     

31/12/2021 31/12/2020
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(a) Para fins de publicação, os títulos para negociação são apresentados apenas no ativo circulante, conforme parágrafo único do art. 7° 
da Circular Bacen n° 3.068/2001. Não houve reclassificação no período. 

O resultado proveniente de operações com títulos e valores mobiliários é disposto conforme 
segue: 

  2º Semestre 2021  31/12/2021  31/12/2020 

Resultado com títulos de renda variável   (16)   (20)  8 

Resultado com títulos de renda fixa    4.475  5.711   1.043 

Total   4.459   5.691  1.051 

 

7. Outros ativos financeiros 
Compreendem saldos de rendas a receber e diversos: 

 

    Controladora    Consolidado 

Outros ativos financeiros  31/12/2021  31/12/2020  31/12/2021  31/12/2020 

Outros ativos financeiros (a)  4.833   6.228   4.833   6.228  

Valores transações pagamento pós-pagas (b)  3.380  -  3.380  - 

Diversos (c)   650    474   688    475  

Impostos e contribuições a compensar  832    1.783   845    1.783  

Depósitos judiciais   63    216    63    216  

Consorcio (d)   712    802    712    802  

Outros   203    171   203    171  

Total  10.673   9.674   10.724   9.675  

         

Ativo Circulante  10.673   9.674   10.724   9.675  
 

a) Os saldos correspondem a renda da administradora de cartão de crédito Cielo, no valor de R$ 4.639 (2020: R$ 6.224) 
para controladora e para o consolidado, a garantia de crédito a receber no valor de R$ 0 (2020: R$ 4) para controladora 
e para o consolidado, renda da administradora de cartão de crédito Vero no valor de R$ 69 (2020: R$ 0) para 
controladora e para o consolidado, outros valores a receber R$ 125 (2020: R$ 0) para controladora e para o consolidado. 

b) Correspondem a valores a receber de usuários finais relativos a transações com instrumentos de pagamento pós-pagos, 
tais como cartão de crédito. 

c) Correspondem a adiantamentos a fornecedores, no valor de R$ 64 (2020: R$ 246) para controladora e R$ 94 (2020: 
245) para o consolidado; Adiantamentos a funcionários, no valor de R$ 171 (2020: R$ 68) para controladora e R$ 178 
(2020: 68) para o consolidado; Depósitos caução para garantia, no valor de R$ 0 (2020: R$ 44) para controladora e 
para o consolidado; outros créditos diversos, no valor de R$ 393 (2020: R$ 60) para controladora e R$ 414 (2020: R$ 
60) para consolidado; e Débitos não autorizados no valor de R$ 2 (2020: R$ 58) para controladora e para o consolidado; 
Valores a receber Controladora R$ 21 (R$ 0) para controladora. 

d) O objetivo dos consórcios é a aquisição de bens, máquinas e equipamentos e possui saldo de R$ 712 (2020: R$ 802) 
para controladora e consolidado. 
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8. Relações Interfinanceiras 
O saldo de relações interfinanceiras da Gerencianet é representado pelo montante aplicado em 
conta de depósito junto ao Banco Central do Brasil, que em conjunto com o saldo de títulos 
públicos federais detidos pela instituição, deve cobrir os saldos de moeda eletrônica mantidos em 
contas de pagamento pré-paga, conforme Resolução BCB nº 80, de 25 de março de 2021, e 
Circular 3.951 de 3 de junho de 2020. Esses recursos constituem patrimônio separado que não se 
confundem com o da instituição, conforme está especificado no art. 12 da Lei 12.865, de 9 de 
outubro de 2013.  

  Controladora e Consolidado 

   31/12/2021   31/12/2020 

Salvaguarda de recursos – Bacen (*)    37.500    39.091 

Total    37.500    39.091 

     

Circulante   37.500    39.091 

 

(*) A Gerencianet S.A. mantém, 100% do saldo de terceiros aplicados em Títulos Públicos e na CCME, conforme 
disposto no art.° 22 da Resolução BCB 84/2021, e Política Interna de Gestão de Recursos Disponíveis. A Norma passou 
a vigorar após autorização da empresa junto ao Banco Central do Brasil, que ocorreu no 2° semestre de 2019. Após 
autorização, a empresa iniciou o processo de abertura da conta SELIC e aos acessos ao Sistema de Transferências de 
Reservas (STR).  

 

9. Operações de crédito 
As operações de crédito da Gerencianet são compostas em sua totalidade por operações de cartão 
de crédito.  

a) Composição da carteira: 

 

       Consolidado 
  31/12/2021 %  31/12/2020 

Cartão de crédito - à vista e parcelado lojista       
Pessoa jurídica  47  61%                   -   
Pessoa física  30  39%                   -   

Total  77  100%                   -   
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b) Resultado das operações de crédito: 

   Consolidado 
  2º Semestre 2021  31/12/2021  31/12/2020 

        
Resultado de Operações de Crédito  13   13                    -   

Total  13   13                    -   
       

10.  Ativos fiscais diferidos 

Em conformidade com a resolução BCB nº 15 de 17 de setembro de 2020 a Gerencianet S.A 
constituiu no exercício social de 2021 um ativo fiscal diferido no valor de R$ 2.593 (2020: R$ 0) 
para controladora e consolidado. 

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

Ativos fiscais diferidos IRPJ         1.897                 -   

Ativos fiscais diferidos CSLL            696                 -   

Total         2.593                 -   

 

11. Investimentos 

Os ajustes dos investimentos são realizados mensalmente levando em consideração o método de 
equivalência patrimonial conforme é demonstrado abaixo:  

      Valor contábil  Resultado de Equivalência 

 Capital 
Social  

 

 
Patrimônio 

líquido  
 

 
Participação 

no capital 
social   

31/12/2021 

 

31/12/2020 

 

31/12/2021 

 

31/12/2020 

  7.198    5.989   96%  5.750   1.178   (899)   (262) 

   600     129   50%    124     -     (56)    -  

  7.798     6.118       5.874    1.178     (954)    (262) 

 

 

Os ajustes decorrentes da avaliação pelo método da equivalência patrimonial dos investimentos 
foram registrados em contas de resultado, sob a rubrica “Avaliação patrimonial referente a 
investimento em coligadas ou controladas”. 

Em 31 de março de 2020, a Gerencianet S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento obteve 
junto ao Banco Central do Brasil a permissão de funcionamento como Sociedade de Crédito, 
Financiamento e Investimento (SCFI), seu principal objetivo social é a realização de operações 
de crédito, por meio de recursos e sistema tecnológicos ágeis e seguros. 
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Em 12 de abril de 2021 houve a constituição da sociedade anônima Eva S/A, cujo principal 
objetivo social é a emissão, administração, gestão e prestação de serviços de meios de pagamento 
e cartões pré-pagos, aptos a receberem carga ou recarga de valores em moeda nacional ou 
estrangeira incluindo, mas não se limitando, aos benefícios de alimentação e refeição. 

 

 

 

12. Imobilizado  

a) Composição do imobilizado 
       Controladora      Consolidado 

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

Terrenos -              390                    390               390                  390  
Instalações 10%                61                      31                 61                    31  
Móveis e Utensílios 10%           2.185                 2.012            2.185               2.012  
Máquinas e Equipamentos 10%              795                    786               795                  786  
Som e Imagem 10%              311                    198               311                  198  
Equipamentos Processamento de Dados 20%           3.175                 2.461            3.205               2.461  
Benfeitorias Propriedade Terceiros 23%           3.553                 3.553            3.553               3.553  
Equipamentos Telefônicos 10%              533                    445               533                  445  
Veículos 20%                44                      44                 44                    44  
Imobilizado em andamento -           1.391                 1.192            1.391               1.192  

Total          12.438               11.112          12.468             11.112  
          

Depreciação Acumulada   (3.216)  (1.968)  
        

(3.217)  
          

(1.968) 
Saldo de Imobilizado            9.222                 9.144            9.251               9.144  
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b) A movimentação do imobilizado no período foi a seguinte: 

 

  

Imobilizado de Uso Controladora 30/06/2021 Aquisições Baixas Transferência
Depreciação 
Acumulada 31/12/2021

Terrenos 390            -            -     -                  -               390            
Instalações 31              30             -     -                  (12)               49              
Móveis e Utensílios 2.126         32             -     27                   (495)             1.690         
Máquinas e Equipamentos 786            9               -     -                  (159)             636            
Som e Imagem 240            71             -     -                  (70)               241            
Equipamentos Processamento de Dados 2.872         304           -     -                  (1.253)          1.923         
Benfeitorias Propriedade Terceiros 3.553         -            -     -                  (972)             2.581         
Equipamentos Telefônicos 445            87             -     -                  (237)             295            
Veículos 44              -            -     -                  (18)               26              
Imobilizado em andamento 1.321         97             -     (27)                  -               1.391         
Total 11.808       630           -     -                  (3.216)          9.222         

Imobilizado de Uso Controladora 31/12/2020 Aquisições Baixas Transferência
Depreciação 
Acumulada 31/12/2021

Terrenos 390            -            -     -                  -               390            
Instalações 31              30             -     -                  (12)               49              
Móveis e Utensílios 2.012         146           -     27                   (495)             1.690         
Máquinas e Equipamentos 786            9               -     -                  (159)             636            
Som e Imagem 198            113           -     -                  (70)               241            
Equipamentos Processamento de Dados 2.461         715           -     -                  (1.253)          1.923         
Benfeitorias Propriedade Terceiros 3.553         -            -     -                  (972)             2.581         
Equipamentos Telefônicos 445            87             -     -                  (237)             295            
Veículos 44              -            -     -                  (18)               26              
Imobilizado em andamento 1.191         227           -     (27)                  -               1.391         
Total 11.111       1.327        -     -                  (3.216)          9.222         

Imobilizado de Uso Controladora 31/12/2019 Aquisições Baixas Transferência
Depreciação 
Acumulada 31/12/2020

Terrenos 390            -            -     -                  -               390            
Instalações 31              3               (3)       -                  (8)                 23              
Móveis e Utensílios 730            47             (74)     1.310              (285)             1.727         
Máquinas e Equipamentos 217            22             (31)     578                 (83)               703            
Som e Imagem 3                90             -     105                 (22)               176            
Equipamentos Processamento de Dados 1.585         881           (20)     14                   (853)             1.607         
Benfeitorias Propriedade Terceiros 374            -            (5)       3.185              (519)             3.035         
Equipamentos Telefônicos 366            79             -     -                  (189)             257            
Veículos 44              -            -     -                  (9)                 34              
Imobilizado em andamento 5.124         1.335        (76)     (5.192)             -               1.191         
Total 8.864         2.457        (209)   -                  (1.968)          9.143         
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13. Intangível  

a) Os saldos de ativo intangível são dispostos conforme segue: 
  Controladora e Consolidado 

 
Taxa anual de 
amortização 

31/12/2021  31/12/2020 

Software 10%  13.100    12.321  

Intangível em Andamento -  9.780    4.276  

Total   22.880    16.597  

     

Amortização Acumulada  (5.030)  (3.729) 

Saldo de Intangível  17.850  12.868 

Imobilizado de Uso Consolidado 30/06/2021 Aquisições Baixas Transferência
Depreciação 
Acumulada 31/12/2021

Terrenos 390            -            -     -                  -               390            
Instalações 31              30             -     -                  (12)               49              
Móveis e Utensílios 2.126         32             -     27                   (495)             1.690         
Máquinas e Equipamentos 786            9               -     -                  (159)             636            
Som e Imagem 240            71             -     -                  (70)               241            
Equipamentos Processamento de Dados 2.872         334           -     -                  (1.254)          1.952         
Benfeitorias Propriedade Terceiros 3.553         -            -     -                  (972)             2.581         
Equipamentos Telefônicos 445            87             -     -                  (237)             295            
Veículos 44              -            -     -                  (18)               26              
Imobilizado em andamento 1.321         97             -     (27)                  -               1.391         
Total 11.808       660           -     -                  (3.217)          9.251         

Imobilizado de Uso Consolidado 31/12/2020 Aquisições Baixas Transferência
Depreciação 
Acumulada 31/12/2021

Terrenos 390            -            -     -                  -               390            
Instalações 31              30             -     -                  (12)               49              
Móveis e Utensílios 2.012         146           -     27                   (495)             1.690         
Máquinas e Equipamentos 786            9               -     -                  (159)             636            
Som e Imagem 198            113           -     -                  (70)               241            
Equipamentos Processamento de Dados 2.461         745           -     -                  (1.254)          1.952         
Benfeitorias Propriedade Terceiros 3.553         -            -     -                  (972)             2.581         
Equipamentos Telefônicos 445            87             -     -                  (237)             295            
Veículos 44              -            -     -                  (18)               26              
Imobilizado em andamento 1.191         227           -     (27)                  -               1.391         
Total 11.111       1.357        -     -                  (3.217)          9.251         

Imobilizado de Uso Consolidado 31/12/2019 Aquisições Baixas Transferência
Depreciação 
Acumulada 31/12/2020

Terrenos 390            -            -     -                  -               390            
Instalações 31              3               (3)       -                  (8)                 23              
Móveis e Utensílios 730            47             (74)     1.310              (285)             1.727         
Máquinas e Equipamentos 217            22             (31)     578                 (83)               703            
Som e Imagem 3                90             -     105                 (22)               176            
Equipamentos Processamento de Dados 1.585         881           (20)     14                   (853)             1.607         
Benfeitorias Propriedade Terceiros 374            -            (5)       3.185              (519)             3.035         
Equipamentos Telefônicos 366            79             -     -                  (189)             257            
Veículos 44              -            -     -                  (9)                 34              
Imobilizado em andamento 5.124         1.335        (76)     (5.192)             -               1.191         
Total 8.864         2.457        (209)   -                  (1.968)          9.143         
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b) A movimentação do intangível no período foi a seguinte: 

 

Controladora e 
Consolidado  

30/06/2021 
 

Aquisição 
 

Baixa 
 

Transferência 
 

Amortização 
Acumulada  

31/12/2021 

Software  13.022   -    -    78   (5.030)           8.070  
Intangível 
Andamento  

         6.445    3.421   (8)       (78)                     -             9.780  

Total         19.467   3.421   (8)    -    (5.030)         17.850  

             

Controladora e 
Consolidado  

31/12/2020 
 

Aquisição 
 

Baixa 
 

Transferência 
 

Amortização 
Acumulada  

31/12/2021 

Software         12.321   -    -    779   (5.030)           8.070  
Intangível 
Andamento  

         4.275   6.330   (46)  (779)                     -             9.780  

Total         16.596   6.330   (46)  -    (5.030)         17.850  

             

Controladora e 
Consolidado  

31/12/2019 
 

Aquisição  
 

Baixa 
 

Transferência  
 

 
Amortização 

Acumulada   
31/12/2020 

Software         10.802   31   -    1.489   (3.729)           8.593  
Intangível 
Andamento  

         1.149   4.701   (86)  (1.489)                     -             4.275  

Total         11.951   4.732   (86)                 -    (3.729)         12.868  

 

14. Obrigações por empréstimos e repasses  

(i) Obrigações por empréstimos 

O saldo de obrigações por empréstimos é representado por nove contratos de capital de giro, 
contraídos junto ao Banco do Brasil S.A., BDMG e Caixa Econômica e nove arrendamentos 
mercantis realizados para aquisição de equipamentos de processamentos de dados para a 
utilização dos colaboradores (a garantia do empréstimo são os próprios equipamentos adquiridos, 
cuja titularidade será transferida para a instituição após a quitação total das parcelas). 

O saldo referente aos contratos é apresentado a seguir: 

 

Descrição  Vencimento  Taxa de juros Anuais  31/12/2021  31/12/2020 

Capital De Giro Caixa Econômica  04/2023  
CDI + 0,36% a CDI + 
0,29%  

1.991          3.318  

Capital De Giro Banco do Brasil  07/2023  CDI + 3,95%  1.582          2.478  

Capital De Giro Banco do Brasil  10/2025  CDI + 5%   4.383          4.950  

Capital De Giro Banco do Brasil  11/2025  5%  4.478          4.949  

Capital De Giro Banco do Brasil  01/2022  9,381%  40             520  

Capital De Giro Caixa Econômica  08/2023  CDI + 7,9%   1.590          2.212  

Capital De Giro BDMG  04/2025  TLT + 4,54%  2.581          3.355  

Outros Empréstimos Daycoval  05/2022  13,83%  57             183  

Outros Empréstimos Daycoval  06/2022  10,71% a 13,85%  132             395  

Outros Empréstimos Daycoval  08/2022  9,40%  87             199  

Outros Empréstimos Daycoval  11/2021  9,78%  162             324  

Outros Empréstimos Daycoval  09/2024  9,95%  207  - 
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Outros Empréstimos Daycoval  05/2023  8,58%  220                -   

Outros Empréstimos Daycoval  06/2023  9,41%  37                -   

         

Total            17.547         22.883  

         

Circulante      6.945  8.015 

Não Circulante      10.602  14.868  

 

(ii) Movimentação de empréstimos 

  

 2º semestre 2021  31/12/2021  31/12/2020 

Saldo Inicial 20.592  22.883   2.297  
Captações - Principal 923  1.273   22.840 
Amortizações - Principal (4.359)  (7.142)  (2.485) 
Juros incorridos 391  533   231  

  Total   17.547  17.547   22.883  

  

(iii) Obrigações por repasses 

Na data base, os valores encontram-se dispostos da seguinte forma: 

 

    Controladora   Consolidado 

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

                  
Cliente Plataforma (a)    186.564    112.811   185.966   111.529  

Transferências solicitadas a efetivar (b)    1.119    1.677    1.119    1.677  

Pagamentos solicitados a efetivar (c)   495    614    495    614  

Total    188.178    115.102    187.580    113.820  

         
Circulante   188.178    115.102    187.580    113.820  

         

Os valores de obrigações de repasses com seus clientes são controlados pela Administração da 
instituição por meio de um banco de dados. Todas as transações da instituição envolvendo clientes 
foram mapeadas e foi gerada uma contabilização correspondente. Tais movimentações são 
escrituradas diariamente na contabilidade.  

(a) Saldo em contas de pagamento na data base.  

(b) Transferências para contas bancárias ou contas Gerencianet. O valor da transferência é debitado da conta pré-paga no 
momento da solicitação e creditada na conta bancária indicada. 

(c) Pagamento de contas por código de barras solicitadas por clientes via plataforma Gerencianet. 
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15.  Outros Passivos Financeiros 
 

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

Obrigações sociais e estatutárias    152    85    152    85  

Encargos trabalhistas (INSS e FGTS)    1.565    1.060    1.593    1.067  

Impostos a recolher (a)    1.430    1.065    1.448    1.070  

Obrigações trabalhistas (b)    3.544    2.407    3.604    2.418  

Contas a pagar a terceiros (c)    2.288    1.138    2.369    1.170  

Credores diversos (d)    8.290    8.770    8.309    8.770  

Outros passivos financeiros    188    105    707    105  

Total   17.457    14.630   18.182    14.685  

              

Circulante   17.451    14.630   18.176   14.685  

Não Circulante  6  -  6  - 

(a) Referem-se a impostos e contribuições a recolher na esfera federal e municipal. 

(b) Referem-se a obrigações com funcionários e sócios. 

(c) Referem-se a obrigações com fornecedores. 

(d) Referem-se a transações da Gerencianet com clientes e com terceiros, que devido a política interna da empresa ainda 
não foram repassados e ou liquidados, por existir regras de negócios em que a liquidação pode acontecer em até D+27. 
Neste agrupamento Credores diversos constam as compras efetuadas em cartão de crédito que estão aguardando 
confirmação das adquirentes, além de constarem valores referentes a transações ocorridas no cartão pré-pago 
Gerencianet que ainda deverão ser liquidadas junto a bandeira Visa.  

     Controladora     Consolidado 

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

Valores recebidos a disponibilizar                227              285                227   285  
Valores a repassar             1.199              959             1.218   959  
Transferências entre contas                135              586                135   586  
Saldo cartão Pré-pago             1.004           1.756             1.004   1.756  
Valores a repassar Visa             5.719           5.178             5.719   5.178  
Valores Bloqueados                    6                  6                    6   6  

Total             8.290           8.770             8.309           8.770  

         

Circulante  8.284  8.770  8.303  8.770 

Não Circulante  6  -  6  - 
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16.  Patrimônio líquido 

a) Capital social  
Aos 05 (cinco) dias do mês de abril de 2021 houve mudança no quadro de acionistas da instituição, 
após deliberações e aprovação dos acionistas, estes integralizaram sua quota parte com as ações 
da Gerencianet S/A na Gerencianet Holding, sendo assim, a Gerencianet Holding passou a deter 
100% das ações da Gerencianet S/A. 

Por meio de duas assembleias gerais extraordinárias realizadas aos 11(onze) dias do mês de junho 
de 2021 e aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho de 2021, foi aprovado o aporte de capital 
social no valor total de R$ 6.947 (seis milhões, novecentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte 
reais), o aumento de capital foi efetuado no dia 16/06/2021 no valor de 5.000 (cinco milhões de 
reais) e no dia 30/06/2021 no valor de 1.947 (um milhão, novecentos e quarenta e sete mil, 
trezentos e vinte reais). 

Por meio de assembleia geral extraordinária, em 31 de agosto de 2021, foi aprovado o aporte de 
capital social no valor total de R$ 1.460 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil reais), o aumento 
de capital foi integralizado em 03/09/2021.  

O capital social da Gerencianet no exercício findo em 31/12/2021 é de R$ 18.515 (dezoito 
milhões, quinhentos e quatorze mil, quinhentos e vinte e um reais) subscrito, composto de 
18.514.521 de ações ordinárias, ao valor nominal de R$ 1,00. 

 

b) Política de distribuição de lucros  

A Assembleia Geral poderá distribuir dividendos em valor superior ao previsto no estatuto social 
da instituição, bem como poderá, durante o exercício social, distribuir dividendos com base na 
conta de reserva de lucros existentes no último balanço anual. 

O dividendo mínimo obrigatório poderá deixar de ser distribuído quando houver 
incompatibilidade com a situação financeira da Companhia, conforme declarada por qualquer 
membro da Diretoria e após apuração pelo Conselho Fiscal instalado para esta finalidade. De 
acordo com o disposto no parágrafo 3º do art. 202, da Lei 6.404. 

Até o dia 31 de dezembro de 2021, a Gerencianet S.A. distribuiu aos sócios R$ 784 (31/12/2020 
R$ 1.085).  

 

  Controladora e Consolidado 

Destinação do Resultado   31/12/2021  31/12/2020 

Resultado do exercício  1.203  978  

Distribuição de lucros   (784)  (60) 

Juros sobre capital próprio  (804)  - 

Constituição/Reversão de Reserva de lucros a distribuir   444  (881) 

Constituição de Reserva Legal  (59)  (37) 

 

c) Constituição de Reserva de lucros 

A reserva de lucros da Gerencianet no exercício findo em 31/12/2021 absorveu um valor de R$ 
444 referente a reserva de lucros perfazendo um total de R$ 3.114 em 31/12/2021. 



Gerencianet S.A 

Demonstrações financeiras 
 31 de dezembro de 2021 

33 

 

d) Constituição de Reserva legal 

Foi constituída uma reserva legal no exercício findo em 31/12/2021 no valor de R$ 59 perfazendo 
um total de R$ 96 (2020: 37) 

e) Participação de acionistas não controladores 

A Participação de acionistas não controladores é registrada no patrimônio líquido no balanço 
patrimonial consolidado. No exercício findo em 31/12/2021, seu saldo é de R$ 348 (2020: R$ 
60). 

Empresa  Resultado do 
semestre 

 Participação não 
controladores 

 Resultado atribuído aos 
não controladores 

Gerencianet S.A. - Credito, 
Financiamento e 
Investimento   

 (694)  4%  (28) 

Eva S.A  (111)  50%  (56) 

 

17.  Receitas de prestação de serviços 
O saldo de receitas de prestação de serviços é decorrente principalmente das taxas cobradas aos 
clientes para emissão de boletos e cartões. 

 
Controladora e Consolidado 

 
 2º Semestre 2021  31/12/2021  31/12/2020 
Serviços prestados                    63.206        117.557         90.239  
Total                    63.206        117.557         90.239  

 

18.  Despesas de pessoal 
Os saldos de despesas de pessoal são dispostos a seguir: 

 

  

 

 

 

 

2º Semestre 2021 31/12/2021 31/12/2020 2º Semestre 2021 31/12/2021 31/12/2020
Remuneração (11.479)                 (20.311)          (12.433)          (11.675)                 (20.613)          (12.489)          
INSS (2.377)                   (4.215)            (2.837)            (2.429)                   (4.295)            (2.851)            
FGTS (861)                      (1.555)            (965)               (891)                      (1.593)            (970)               
Benefícios (1.921)                   (3.243)            (1.717)            (1.949)                   (3.288)            (1.719)            
Cursos e Treinamentos (82)                        (165)               (205)               (82)                        (165)               (205)               
Participação nos Lucros (149)                      (149)               (334)               (150)                      (150)               (334)               
Outras despesas de pessoal (217)                      (398)               (132)               (218)                      (399)               (132)               
Total (17.087)                 (30.037)          (18.623)          (17.393)                 (30.503)          (18.700)          

Controladora Consolidado
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19.  Outras despesas administrativas 
Os saldos de outras despesas administrativas estão dispostos a seguir: 

 

 
 

 

 

Os saldos de “Outros” estão dispostos a seguir 

 

 

  

2º Semestre 
2021 31/12/2021 31/12/2020

2º Semestre 
2021 31/12/2021 31/12/2020

Processamento de Dados (25.094)       (47.422)      (43.607)        (25.356)       (47.711)     (43.610)     
Serviços tomados (12.236)       (23.614)      (13.584)        (12.402)       (23.780)     (13.708)     
Publicidade e Propaganda (961)            (2.741)        (3.183)          (961)            (2.742)       (3.183)       
Amortização e Depreciação (1.290)         (2.549)        (2.143)          (1.291)         (2.550)       (2.143)       
Alugueis (878)            (1.715)        (802)             (878)            (1.715)       (802)          
Contabilidade e Auditoria (728)            (1.416)        (1.260)          (813)            (1.554)       (1.329)       
Serviços tomados no exterior (382)            (673)           (886)             (382)            (673)          (887)          
Taxas e tarifas (236)            (354)           (690)             (237)            (354)          (690)          
Comunicação (196)            (345)           (234)             (197)            (346)          (234)          
Manutenção e conservação de bens (202)            (319)           (243)             (205)            (322)          (243)          
Despesas judiciais e cartorárias (111)            (273)           (285)             (111)            (273)          (285)          
Call Center (107)            (216)           (156)             (107)            (216)          (156)          
Despesas com alimentação (80)              (100)           (159)             (83)              (103)          (159)          
Outros (559)            (821)           (484)             (563)            (825)          (482)          
Total (43.060)       (82.557)      (67.717)        (43.585)       (83.164)     (67.912)     

Controladora Consolidado

2º Semestre 
2021 31/12/2021 31/12/2020

2º Semestre 
2021 31/12/2021 31/12/2020

Renovação de dominio (21)              (31)             (3)                 (21)              (31)            (3)              
Água e energia elétrica (32)              (53)             (44)               (32)              (53)            (44)            
Condomínio (33)              (60)             (58)               (33)              (60)            (58)            
Materiais de consumo (20)              (25)             (26)               (25)              (30)            (26)            
Seguros (21)              (58)             (67)               (21)              (58)            (67)            
Viagens (53)              (64)             (100)             (53)              (64)            (100)          
Despesas com condução (3)                (3)               (12)               (3)                (3)              (12)            
Eventos e comemorações (113)            (136)           (16)               (113)            (136)          (16)            
Judiciais -              (9)               (46)               -              (8)              (46)            
Não dedutiveis (264)            (382)           (112)             (263)            (382)          (110)          

(559)            (821)           (484)             (563)            (825)          (482)          
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20.  Despesas tributárias 
O saldo de despesas tributárias é disposto a seguir: 

 

 Controladora  Consolidado 

 
2º Semestre 

2021 
 

31/12/2021 
 

31/12/2020 
 

2º Semestre 
2021 

 
31/12/2021 

 
31/12/2020 

COFINS  (1.859)  (3.459)   (2.953)   (1.864)  (3.463)  (2.954) 
ISS  (1.264)   (2.352)   (1.875)            (1.264)      (2.352)      (1.875) 
PIS            (403)       (749)       (640)             (404)       (750)       (640) 
IOF            (109)       (151)       (186)             (109)       (151)       (186) 
Taxas diversas             (15)        (27)         (9)              (17)        (31)         (9) 
IRRF              (2)         (5)       (626)               (2)         (5)       (626) 
Outras despesas             (31)        (52)        (50)              (31)        (52)        (49) 
Total (3.683)  (6.795)      (6.339)            (3.691)      (6.804)      (6.339) 

 

21.  Gestão de riscos e capital 
A Instituição vem disseminando, ao longo dos últimos anos, a importância do gerenciamento de 
riscos de acordo com a complexidade de seus negócios, o que contribui para o fortalecimento do 
mercado financeiro e das relações com os seus acionistas e com as partes interessadas. 

O Gerenciamento de Riscos é parte integrante e fundamental das atividades da Instituição, o qual 
se encontra alinhado à estratégia e ao modelo de negócio. A gestão rigorosa e abrangente dos 
riscos proporciona a estabilidade dos resultados financeiros e contribui para a geração de valor 
para a criação de uma Instituição sólida, integrada, rentável e socialmente responsável e eficiente. 

Abrange os riscos de crédito, de liquidez, operacional e de mercado, possuindo estrutura 
compatível com a natureza e complexidade dos serviços e produtos ofertados pela Instituição, 
bem como com os seus processos e sistemas. 

 
a. Risco de crédito 

O Risco de Crédito é definido conforme redação da Circular 3.681/2013 do Banco Central do 
Brasil, como sendo a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pela 
contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à redução de ganhos 
ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação, incluindo 
o inadimplemento:  

 Do usuário final perante o emissor de instrumento de pagamento pós-pago;  

 Do emissor perante o credenciador de instrumento de pagamento pós-pago; e  

 De Instituição de pagamento devedora de outra Instituição de pagamento em função de 
acordo de interoperabilidade entre diferentes arranjos. 

 
(i) Risco de inadimplência por parte de clientes 

  

Trata-se da possibilidade de perda pelo não cumprimento das obrigações por parte dos clientes. 
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Na prestação de serviços de emissão de boletos, a Gerencianet possui baixo risco de crédito por 
inadimplência de clientes, pois a taxa negociada é debitada automaticamente do Extrato 
Financeiro do cliente, simultaneamente à confirmação do pagamento. O Extrato Financeiro é um 
menu dentro da plataforma Gerencianet que possibilita o cliente acompanhar e verificar seus 
recebimentos e pagamentos, entradas e saídas de moeda eletrônica e o saldo diário disponível. 
  

(ii) Perdas com chargebacks e transações diferidas 
 

A empresa está sujeita ao risco de assumir prejuízos provindos de chargebacks e transações 
diferidas. 

Para mitigar esse risco, a empresa possui o controle dos saldos mantidos em conta de pagamento, 
inclusive das contas que geraram, em algum momento, prejuízos financeiros, podendo 
a Gerencianet recorrer à esfera judicial na busca desses valores.  

Através de relatórios internos, a empresa consegue verificar/controlar e gerenciar as contestações 
de pagamentos.  

A Gerencianet também utiliza serviços terceirizados que auxiliam na prevenção de prejuízos por 
chargebacks e transações diferidas.  

 
 

  31/12/2021  31/12/2020 
Volume Recebido  5.484.636   3.996.425  
Contestações de chargeback e transações diferidas  0,0127%  0,0097% 

 
b. Risco de liquidez  

O Risco de Liquidez é definido conforme redação da Circular 3.681/2013 do Banco Central do 
Brasil, como sendo a possibilidade da Instituição de pagamento:  

 Não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, 
correntes e futuras sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas 
significativas; e  

 Não ser capaz de converter moeda eletrônica em moeda física ou escritural no momento 
da solicitação do usuário.  

Neste sentido, liquidez pode ser entendida como a capacidade de uma Instituição de honrar os 
seus compromissos financeiros no vencimento, incorrendo em pouca ou nenhuma perda.  

A gestão do risco de liquidez consiste, portanto, no conjunto de processos que visam garantir a 
capacidade de pagamento da Instituição, considerando, mas não se limitando, ao planejamento 
financeiro, os limites de risco e a otimização na utilização dos recursos disponíveis. 

A Gerencianet observa e mantém aderência ao disposto no Capítulo VIII da Resolução BCB 
80/2021, que versa sobre a aplicação dos recursos mantidos em contas de pagamento. 
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c. Risco operacional 

O Risco Operacional é definido como a possibilidade de perdas resultantes de falha, deficiência 
ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou ainda de eventos externos que 
impactem na realização dos objetivos da Gerencianet.  

Salienta-se, ainda, a definição do risco operacional, que também inclui o risco legal associado à:  

 Inadequação ou deficiência em contratos firmados pela Gerencianet;  

 Sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais;  

 Indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela 
Gerencianet.  

A gestão do risco operacional está integrada à gestão dos demais riscos, com o objetivo de mitigar 
a exposição da Gerencianet em eventos de riscos e reduzir perdas, e está subsidiada nos Modelos 
das Três Linhas1: na 1ª linha, a atuação dos gestores das áreas da organização, os quais são 
responsáveis pela gestão primária dos riscos e controles; na 2ª linha, atuação independente das 
áreas de controle da Instituição na gestão corporativa do risco operacional; na 3ª linha, a atuação 
da Auditoria Interna, responsável por avaliar, de forma independente, a adequação e eficácia do 
modelo geral de gestão de risco, da adequação dos controles e das estruturas de governança. Por 
fim, órgãos externos e independentes de toda a estrutura organizacional formam uma linha 
adicional, avaliando a efetividade das três linhas de defesa pertencentes à Gerencianet.  

A gestão do risco operacional envolve aspectos como identificação, avaliação qualitativa, 
mensuração, monitoramento, controle, mitigação e reporte do risco operacional em conformidade 
com as normas vigentes e as boas práticas de governança corporativa. 

 
d. Risco de Mercado 

 

O Risco de Mercado é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de 
flutuações nos valores de mercado de posições detidas pela Companhia. 

O gerenciamento de risco de mercado da Instituição consiste na análise detalhada do perfil da 
carteira e dos fatores de risco a que está se encontra sujeita e consistem na avaliação dos níveis 
de exposição e a sua conformidade com as definições internas, visando o enquadramento e o 
acompanhamento do montante em risco. 

 
e. Gestão de capital 

 

A gestão de capital é definida como o contínuo processo de acompanhamento e controle do capital 
mantido pela Gerencianet, a avaliação da necessidade de capital para enfrentar os riscos aos quais 
a Instituição está exposta e o planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando a 
estratégia da Instituição. 

A estruturação de gestão de capital da Gerencianet é compatível com o seu tamanho, a natureza 
das suas operações, com a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e com a adequada 
mensuração de sua exposição aos riscos. 

 
1 Mais informações: Novo modelo das Três Linhas do IIA 2020 (iiabrasil.org.br) 
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A Gerencianet, em atendimento ao disposto nos Arts. 9º e 10 da Circular 3.681/2013, 
mantém patrimônio líquido ajustado pelas contas de resultado em valor correspondente a, 
no mínimo, 2% (dois por cento) do valor médio mensal das transações de pagamento executadas 
pela Instituição nos últimos 12 (doze) meses, ou 2% do saldo das moedas eletrônicos emitidas 
pela Companhia apurado diariamente e do valor médio mensal das transações de pagamento pós 
pagos. 

Os princípios e as normas que direcionam o gerenciamento dos riscos envolvidos nas operações 
e nos processos da Instituição, bem como a estrutura constituída para assegurar identificação, 
avaliação, monitoramento, controle e mitigação destes encontram-se disponíveis no site 
https://gerencianet.com.br/governanca-corporativa. 

 

22.  Provisões, ativos e passivos contingentes e obrigações legais 
A Gerencianet é parte em processos judiciais de naturezas cível e trabalhista, decorrentes do curso 
normal de suas atividades. As provisões para contingências são estimadas levando em 
consideração a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com 
processos anteriores, a complexidade e o posicionamento dos tribunais, sempre que a perda for 
avaliada como provável.  

O passivo relacionado à obrigação legal em discussão judicial é mantido até o ganho definitivo 
da ação, representado por decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos 
ou a sua prescrição. 

Atualmente, as causas que envolvem a instituição, controladora e consolidado, classificadas 
possíveis, totalizam um valor possível de R$ 1.570 em causas cíveis (2020: R$659) causas 
trabalhistas R$ 0 (2020:120). As causas classificadas como prováveis encontram-se apresentadas 
abaixo: 

 

     Controladora e Consolidado 

Natureza Trabalhista  Cível  Total 

Saldo em 30 de junho 2021  -   (214)  (214) 

Constituições (48)  (140)   (188) 

Reversões  -                      131                        131  

Saldo em 31 de dezembro de 2021 (48)   (223)   (271) 

            

     Controladora e Consolidado 

 Trabalhista  Cível  Total 

Saldo em 31 de dezembro de 2020                  -    (75)  (75) 

Constituições (48)  (279)  (327) 

Reversões -                      131                        131  

Saldo em 31 de dezembro de 2021 (48)   (223)   (271) 
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   Controladora e Consolidado 

 Trabalhista  Cível  Total 

Saldo em 31 de dezembro de 2019                  -                          -                            -   

Constituições                  -    (75)      (75) 

Reversões -                         -                            -   

Saldo em 31 de dezembro de 2020    -     (75)         (75) 

 

23. Obrigações fiscais diferidas 

Em conformidade com a resolução BCB nº 15 de 17 de setembro de 2020 a Gerencianet S.A constitui 
no exercício social de 2021 um passivo fiscal diferido no valor de R$ 3.674 (2020: R$ 0) para 
controladora e consolidado. 

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

Passivos fiscais diferidos IRPJ (2.686)                 -   

Passivos fiscais diferidos CSLL (988)                          -   

Total (3.674)                -   

 

24. Transação com partes relacionadas 
 

 

As transações apresentadas referentes a Despesas de Aluguéis e Serviços com Telemarketing estão de acordo com as condições de 
mercado. 

(a) Quaisquer membros da família imediata do pessoal-chave da administração ou empresas por estes controladas. 

(b) Depósito em moeda eletrônica que a controlada mantém na controladora. 

a) Remuneração dos administradores da instituição 

A remuneração dos Administradores da Instituição é paga integralmente pela Gerencianet S.A., 
sem o respectivo reembolso.  

A remuneração no exercício findo em 31/12/2021 foi de R$ 970 (2020: R$ 600). 

 

     
Resultado  31/12/2021  31/12/2020 

Outras partes relacionadas (a)     

Despesas de Aluguéis   (34)  (34) 

Despesas com Serviços de telemarketing   (2.936)  (1.625) 

Total  (2.970)  (1.659) 

     

Passivos  31/12/2021  31/12/2020 

Depósitos em moeda eletrônica (b)  597  1.282 

Contas a pagar de serviços de telemarketing  197  142 

Total  794  1.424 



Gerencianet S.A 

Demonstrações financeiras 
 31 de dezembro de 2021 

40 

 

 

25. Imposto de renda e contribuição social 

 

 

26.  Eventos subsequentes 
Não houve eventos subsequentes relevantes até a data de aprovação destas demonstrações 
financeiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º semestre 31/12/2021 31/12/2020 2º semestre 31/12/2021 31/12/2020
Lucro Líquido antes do IRPJ 1.681          1.203        978           1.600          1.110        967           

(+) Adições 5.978          7.151        1.756        6.005          7.188        1.758        
+ Despesas não necessárias 851             1.042        410           878             1.079        410           
+ Ajuste a valor de Mercado 78               319           602           78               319           602           
+ Amortização Projetos Elegíveis Decretos 9.580/2018 Art. 5 251             527           427           251             527           427           
+ Equivalência Patrimonial MAP 722             954           263           722             954           263           
+ Contigencias 189             422           -           189             422           -           
+ Amortização arrendamento 138             138           -           138             138           -           
 + Despesas financeiras arrendamento 59               59             -           59               59             -           
+ Passivo Diferido 3.673          3.673        -           3.673          3.673        -           
 + PCLD 17               17             -           17               17             -           
+ Perdas Ações Operações Comuns -             -           50             -             -           50             
+ Perdas Ações Day - trade -             -           5               -             -           5               
+ Excesso de dedutibilidade JSCP -             -           1               -             -           1               

(-) Exclusões (8.026)        (11.566)    (7.803)      (8.026)        (11.566)    (7.804)      

- Ajuste a valor de Mercado (16)             (253)         (665)         (16)             (253)         (665)         
- Exclusão Ativo Intangível Projetos Elegíveis (3.421)        (6.329)      (4.650)      (3.421)        (6.329)      (4.650)      
- Juros sobre capital próprio (505)           (805)         (641)         (505)           (805)         (641)         
- Lei do Bem (864)           (864)         (51)           (864)           (864)         (51)           
- Contigencias (131)           (226)         -           (131)           (226)         -           
- Contraprestações pagas arrendamento (496)           (496)         -           (496)           (496)         -           
- Ativo Diferido (2.593)        (2.593)      -           (2.593)        (2.593)      -           
- Ajuste de exercicios anteriores -             -           (1.797)      -             -           (1.797)      

Lucro Real (367)           (3.212)      (5.069)      (421)           (3.268)      (5.079)      

Total IRPJ e CSLL -             -           -           -             -           -           

Controladora Consolidado
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Administradores 
Evanil Rosano de Paula 

Leôncio Rivelli Teixeira  

Eliana J. Paula Rivelli 

Marcos Paula Maia Nicolau 

Danilo Henrique de Oliveira 

 

Contadora Responsável 
Mayene Nayara Aparecida De Andrade De Souza 

CRC MG: 1251120 
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