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Vicunha Têxtil S.A. 
Demonstrações financeiras  
individuais e consolidadas em  
31 de dezembro de 2021 
e relatório do auditor independente 



Relatório do auditor independente  
sobre as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas 

Ao Conselho de Administração e Acionistas 
Vicunha Têxtil S.A. 

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Vicunha Têxtil S.A. ("Companhia"), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da Vicunha Têxtil S.A. e 
suas controladas ("Consolidado"), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de 
dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras 
informações elucidativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Vicunha Têxtil S.A. e da Vicunha Têxtil S.A. e 
suas controladas em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos 
fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa 
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas". 
Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. 

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas e o relatório do auditor 

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

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
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Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas 

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.
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• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da 
época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante 
nossos trabalhos. 

São Paulo, 1 de abril de 2022 

PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes Ltda. 
CRC 2SP000160/O-5 

Daniel Vinícius Fumo 
Contador CRC 1SP256197/O-9 
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Relatório da Administração 
 
Submetemos à apreciação de nossos Acionistas as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório dos Auditores 
Independentes. 
 
Visão Geral 
 
A Vicunha é uma multinacional brasileira presente na América Latina, Europa e Ásia, com unidades fabris 
localizadas no Brasil, Argentina e Equador, além de escritórios de vendas e centros de distribuição no Peru, 
Colômbia, México, Holanda e Sri Lanka, e conta com mais de 6 mil colaboradores.  
 
Com mais de 50 anos de mercado, é referência global em soluções jeanswear, atuando no segmento de 
tecidos denim e denim colour. Além de produtos inovadores, a empresa leva ao mercado inteligência para 
a customização de serviços em tendências de moda, sustentabilidade, design e lavagens.  
 
Isso faz da Vicunha uma empresa one stop shop, modelo de negócio que possibilita atender as necessidades 
dos clientes em um só lugar, ajudando a aumentar sua competitividade com soluções integradas. 
 
Comentário da Administração 
 
O ano de 2021 representou um marco na história da Vicunha. A Companhia demonstrou mais uma vez que 
o seu modelo de negócio é resiliente e flexível para se adaptar ao mercado, diversificando riscos e 
capturando oportunidades mesmo em cenários adversos.  
 
Neste contexto, em um ano repleto de incertezas em função da deterioração econômica mundial causada 
pelos efeitos da pandemia, a Companhia permaneceu confiante em sua estratégia, mantendo as fábricas 
operando em plena capacidade com o objetivo de aumentar a participação no mercado brasileiro e fortalecer 
a sua presença internacional principalmente na América Latina e Europa.  
 
Como resultado desta estratégia, no ano de 2021 a Companhia registrou recordes históricos em todos os 
seus indicadores financeiros, com destaque para a maior Receita Líquida, EBITDA e uma redução 
expressiva no endividamento e alavancagem, conforme demonstrado no quadro abaixo: 
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O EBITDA registrado pela Companhia no ano de 2021 foi impactado positivamente (i) pelo volume recorde 
de produção com suas plantas trabalhando em plena capacidade e consequente diluição de custos fixos; (ii) 
pela alocação de produtos nos mercados brasileiro, equatoriano e argentino com sua base de mais de 4.000 
clientes nestes países; (iii) capacidade de agregação de valor a partir das exportações para mais de 500 
clientes principalmente na Colômbia, Peru, México e Europa; (iv) repasse nos preços de venda das pressões 
de custo e câmbio no algodão, principal matéria prima da companhia; (v) além do reconhecimento de crédito 
de PIS e Cofins (R$ 36MM) relativo a exclusão do ICMS da sua base de cálculo. 
 
Aproveitamos para expressar os sinceros agradecimentos aos nossos Acionistas, Clientes, Fornecedores, 
Instituições Financeiras e Entidades Governamentais pelo apoio e confiança a esta Administração, bem 
como, aos nossos Colaboradores que com empenho e dedicação contribuem para que a Companhia atinja 
resultados cada vez mais favoráveis e conquiste uma posição de destaque no mercado. 
 
Maracanaú, 01 de abril de 2022. 

Em milhões 1º trim. 2º trim. 3º trim. 4º trim. 2021 2020

Receita Líquida 568        564        756        707        2.594     1.513    
Lucro Bruto 141        148        183        182        654        249       
% Margem 25% 26% 24% 26% 25% 16%

EBITDA 114        94         173        103        483        6          
% Margem 20% 17% 23% 15% 19% 0%

Lucro (Prejuízo) 25         26         101        9           161        (237)      
% Margem 4% 5% 13% 1% 6% -16%

Dívida Líquida 1.013     908        851        753        753        982       

EBITDA 12M 96         374        462        483        483        6          
Dívida Líquida / EBITDA 10,5       2,4        1,8        1,6        1,6        175,4    

2021
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Balanço patrimonial 
31 de dezembro de 2021 e 2020 
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
     
 
 
   

Ativo Nota 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 76.905       71.366       160.707      160.751      
Aplicações financeiras 5 25.350       77.926       94.962       98.850       
Contas a receber de clientes 6 636.257     548.263      678.032      588.941      
Estoques 7 331.891     263.928      561.258      467.157      
Dividendos a receber 10 2.711        2.467         -                -                
Impostos a recuperar 8 18.942       15.346       49.485       52.791       
Operações com derivativos 20D 159           4.091         159            4.091         
Outras contas a receber 9 11.292       15.256       26.760       23.384       

Total do ativo circulante 1.103.507  998.643      1.571.363   1.395.965   

Não circulante
Aplicações financeiras 5 14.050       12.625       14.050       12.625       
Partes relacionadas 10 89.068       148.770      98.798       167.635      

Impostos a recuperar 8 100.660     43.298       102.384      43.603       
Contas a receber de clientes 6 -               -                264            500            

Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos 17A 81.011       77.534       91.113       89.959       
Depósitos judiciais 11.502       23.224       11.824       23.915       
Outras contas a receber 9 177.982     172.559      191.642      178.841      
Propriedades para investimentos 11 13.816       11.587       42.609       35.405       
Investimentos 14 777.221     675.718      17.207       16.803       
Imobilizado 12 441.282     484.267      937.553      945.085      

Intangível 13 23.120       12.846       33.348       21.580       

Total do ativo não circulante 1.729.712  1.662.428   1.540.792   1.535.951   

    
Total do ativo 2.833.219  2.661.071   3.112.155   2.931.916   

Controladora Consolidado
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Passivo Nota 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Circulante
Fornecedores 15 328.220     228.194     376.810     255.243     
Empréstimos e financiamentos 16 503.694     729.352     572.437     865.159     
Salários, provisões e contribuições sociais 27.814       22.223       42.232       29.238       
Impostos a recolher 9.240         7.035         30.345       12.426       
Dividendos a pagar 217            217            354           345            
Operações com derivativos 20D 347            7.855         648           8.608         
Arrendamento mercantil 22 3.979         5.040         8.409         7.697         
Provisões diversas 38.812       22.146       46.889       27.069       
Provisões perdas com investimentos 14B 14.962       -                -                -                
Outras obrigações 24.262       43.156       41.829       59.709       

Total do passivo circulante 951.547     1.065.218   1.119.953  1.265.494   

Não circulante
Empréstimos e financiamentos 16 375.043     362.542     449.875     384.416     

Partes relacionadas 10 23.387       -                -                -                
Impostos a recolher 15.217       16.196       15.363       16.405       

Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos 17A -                -                6.163         -                
Provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 18 109.138     94.552       110.743     97.004       

Arrendamento mercantil 22 7.864         2.351         8.390         4.205         

Outras obrigações 6.335         -                46.079       34.397       
Total do passivo não circulante 536.984     475.641     636.613     536.427     

Patrimônio líquido 19

Capital social 671.713     671.713     671.713     671.713     
Reserva de lucros 441.609     277.732     441.609     277.732     
Ajustes de avaliação patrimonial 116.904     115.166     116.904     115.166     
Ajustes acumulados de conversão 114.462     55.601       114.462     55.601       

Patrimônio de controladores 1.344.688   1.120.212   1.344.688  1.120.212   
Participação dos acionistas não controladores -                -                10.901       9.783         

Total do patrimônio líquido 1.344.688   1.120.212   1.355.589  1.129.995   

    
Total do passivo e patrimônio líquido 2.833.219   2.661.071   3.112.155  2.931.916   

Controladora Consolidado
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 

Nota

31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Receita líquida de vendas 23 1.705.689   1.013.710  2.594.121    1.513.457   
Custo dos produtos vendidos 24 (1.331.823) (869.363)   (1.940.202)  (1.264.943) 

Lucro bruto 373.866      144.347     653.919       248.514     

(Despesas) outras receitas operacionais
Despesas com vendas 24 (121.520)    (86.872)     (211.863)     (164.949)    
Despesas gerais e administrativas 24 (106.443)    (92.332)     (163.841)     (142.704)    
Outras receitas operacionais, líquidas 26 52.699        (35.956)     58.643         (47.651)      

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas,

    equivalência patrimonial e impostos 198.602      (70.813)     336.858       (106.790)    

Receitas financeiras 25 280.386      633.105     343.528       737.412     
Despesas financeiras 25 (339.605)    (727.220)   (482.455)     (886.305)    

Receitas/(despesas) financeiras líquidas (59.219)      (94.115)     (138.927)     (148.893)    

Resultado de equivalência patrimonial 14C 23.065        (154.617)   204              (1.160)        

Resultado antes dos impostos sobre o lucro 162.448      (319.545)   198.135       (256.843)    

Imposto de renda e contribuição social
Corrente 17B (12.224)      (7.165)       (45.747)       (10.532)      
Diferido 17B 10.967        89.504      9.185           26.416       

(1.257)        82.339      (36.562)       15.884       

Resultado líquido do exercício 161.191      (237.206)   161.573       (240.959)    

Atribuído a Sócios da Empresa Controladora -                 -               161.191       (237.206)    

Atribuído a Sócios Não Controladores -                 -               382              (3.753)        

Lucro/prejuízo por ação 3,8617        (5,6828)     3,8708         (5,7727)      

Controladora Consolidado



 
 
 
Vicunha Têxtil S.A. 
 
Demonstração do resultado abrangente 
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   Controladora  Consolidado 
 Nota  31/12/21  31/12/20  31/12/21  31/12/20 

Lucro líquido (prejuízo) do exercício 
  

    161.191       (237.206)     161.573       (240.958) 

          
Outros componentes de resultado abrangente          
 Outros resultados abrangentes a serem          
 reclassificados para resultado do exercício          
 em períodos subsequentes:          
  Outros resultados abrangentes de controladas 14          4.424            7.032          4.697            7.775  
  Variação cambial investimento no exterior 14        58.861           77.010        59.324           79.168  
Total do resultado abrangente do período       224.476       (153.164)     225.594       (154.015) 

Atribuído a sócios da empresa controladora                -                   -        224.476       (153.164) 

Atribuído a sócios não controladores                -                   -            1.118              (851) 

 
 
 
 
 
 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Reserva de Ajuste de Ajuste Participação Patrimônio
Capital Reserva Incentivos avaliação acumulado Lucro Patrimônio de não líquido

Nota  social legal     fiscais    patrimonial de conversão acumulados lìquido controladores consolidado

Saldos em 31 de dezembro de 2020 671.713  22.884   254.848      115.166      55.601            -                   1.120.212  9.783               1.129.995    

Resultado abrangente total -              -            -                  4.424          58.861            161.191        224.476     1.118               225.594       
Lucro líquido do período -              -            -                  -                 -                      161.191        161.191     382                  161.573       
Ajuste de conversão do período 19D -              -            -                  -                 58.861            -                   58.861       463                  59.324         
Outros resultados abrangentes de controladas 14 -              -            -                  4.424          -                      -                   4.424         273                  4.697           

Mutações internas do patrimônio líquido 19B -              4.768     159.109      (2.686)        -                      (161.191)      -                 -                       -                   
Realização da reserva de reavaliação -              -            -                  (4.070)        -                      4.070            -                 -                       -                   
Tributos s/realização da reserva de reavaliação -              -            -                  1.384          -                      (1.384)          -                 -                       -                   
Incentivos fiscais imposto de renda 19C -              -            8.869          -                 -                      (8.869)          -                 -                       -                   
Subvenção para investimento - ICMS 19C -              -            150.240      -                 -                      (150.240)      -                 -                       -                   
Destinação para reserva -              4.768     -                  -                 -                      (4.768)          -                 -                       -                   
Saldos em 31 de dezembro de 2021 671.713  27.652   413.957      116.904      114.462          -                   1.344.688  10.901             1.355.589    

Reserva de lucros
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 

Reserva

estaturária Reserva de Ajuste de Ajuste Participação Patrimônio
Capital Reserva de Reserva para Incentivos avaliação acumulado Prejuízos Patrimônio de não líquido

Nota  social Dividendos legal investimento     fiscais    patrimonial de conversão acumulados lìquido controladores consolidado

Saldos em 31 de dezembro de 2019 671.713  7.050          22.884    4.164             478.153      110.821      (21.409)           -                   1.273.376  10.634             1.284.010    

Resultado abrangente total -              -                  -              -                     -                  7.032          77.010            (237.206)      (153.164)    (851)                 (154.015)      
Prejuízo do período -              -                  -              -                     -                  -                 -                      (237.206)      (237.206)    (3.752)              (240.958)      
Ajuste de conversão do período 13 -              -                  -              -                     -                  -                 77.010            -                   77.010       2.158               79.168         
Outros resultados abrangentes de controladas 13 -              -                  -              -                     -                  7.032          -                      -                   7.032         743                  7.775           
Mutações internas do patrimônio líquido -              (7.050)         -              (4.164)            (223.305)     (2.687)        -                      237.206        -                 -                       -                   
Realização da reserva de reavaliação -              -                  -              -                     -                  (4.071)        -                      4.071            -                 -                       -                   
Tributos s/realização da reserva de reavaliação -              -                  -              -                     -                  1.384          -                      (1.384)          -                 -                       -                   
Incentivos fiscais imposto de renda 19C -              -                  -              -                     (456)            -                 -                      456               -                 -                       -                   
Absorção de prejuízo 19C -              (7.050)         -              (4.164)            (222.849)     -                 -                      234.063        -                 -                       -                   
Saldos em 31 de dezembro de 2020 671.713  -                  22.884    -                     254.848      115.166      55.601            -                   1.120.212  9.783               1.129.995    

Reserva de lucros
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Nota 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20

Fluxo de Caixa Proveniente das Operações

Resultado antes dos impostos 162.448       (319.545)           198.135       (256.843)           

Equivalência patrimonial 14C (23.065)        154.617            (204)            1.160               

Baixa na alienação de bens 443             77                    7.847           2.099               

Provisão/reversão da provisão para perdas com imobilizado 12 (2.283)          5.392               (5.121)          13.922              

Provisão/reversão da provisão para perdas com investimentos 1.151           592                  1.151           592                  

Provisão/reversão para crédito de liquidação duvidosa 6B 4.113           11.840              8.698           34.848              

Provisão/reversão com perdas nos estoques 7B (380)            (884)                 (1.309)          2.372               

Depreciação e amortização 12 74.788         73.452              117.237       111.616            

Variações monetárias, cambiais e juros, líquidas (29.787)        (54.356)             (5.403)          (60.994)             

Juros, variação e cambiais sobre empréstimos e financiamentos 16 107.475       181.286            129.443       232.808            

Juros e variação cambiail sobre arrendamento mercantil 22 150             666                  740             3.177               

Provisão/reversão para contingências cíveis, trabalhistas e tributárias 18C 14.586         67.427              13.774         68.256              

309.639       120.564            464.988       153.013            

Redução (aumento) de ativos

Aplicações financeiras 52.505         31.528              1.201           13.065              

Contas a receber de clientes (94.763)        (204.946)           (106.750)      (156.455)           

Estoques (62.818)        50.698              (90.407)        116.646            

Impostos a recuperar (36.342)        27.784              (29.558)        32.040              

Operações com derivativos 3.932           (1.511)              3.932           (1.511)              

Depósitos judiciais 11.744         6.041               12.131         6.180               

Outros ativos 5.470           (8.081)              (13.683)        (12.674)             

(120.272)      (98.487)             (223.134)      (2.709)              

Controladora Consolidado
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 
 
 
  

(Redução) aumento de passivos

Fornecedores 94.034         85.846              120.257       41.877              

Salários e encargos sociais 5.591           1.823               12.584         1.605               

Tributos e contribuições (2.905)          (623)                 (13.765)        (2.097)              

Adiantamento de clientes (10.986)        9.672               (10.949)        9.853               

Provisões diversas 16.666         22.146              22.334         19.312              

Operações com derivativos (7.508)          (27.267)             (7.960)          (27.993)             

Outras contas a Pagar (1.344)          13.815              (1.072)          23.390              

93.548         105.412            121.429       65.947              

Caixa gerado pelas atividades operacionais 282.914       127.489            363.283       216.251            

Pagamentos de juros sobre empréstimos, financiamentos e Swap 16 (79.462)        (56.000)             (94.387)        (70.468)             

Imposto de renda e contribuição social pagos (6.516)          -                      (6.521)          -                      

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 196.936       71.489              262.375       145.783            

Atividades de financiamento

Empréstimos e financiamentos captados 16 515.117       349.136            638.836       472.597            

Pagamentos de empréstimos, financiamentos e Swap 16 (756.287)      (373.506)           (901.155)      (524.209)           

Pagamento de arrendamento mercantil e juros 22 (4.457)          (4.454)              (9.434)          (8.768)              

Variação no mútuo com partes relacionadas 88.223         (899)                 76.488         (17.297)             

Dividendos pagos -                  (455)                 -                  (455)                 

Caixa líquido gerado(aplicado nas) atividades de financiamentos (157.404)      (30.178)             (195.265)      (78.132)             

Atividades de investimento

Nas propriedades para investimentos (2.433)          -                      (2.433)          -                      

No imobilizado 12 (24.067)        (17.183)             (57.314)        (26.152)             

No intangível 13 (7.207)          (925)                 (7.207)          (925)                 

No investimento (286)            (44.346)             (200)            (3.402)              

Caixa líquido gerado(aplicado nas) atividades de investimentos (33.993)        (62.454)             (67.154)        (30.479)             

Variação liquida de caixa e equivalentes de caixa 5.539           (21.143)             (44)              37.172              

Aumento de caixa e equivalentes de caixa

No inicio do exercicio 4 71.366         92.509              160.751       123.579            

No final do exercicio 4 76.905         71.366              160.707       160.751            

5.539           (21.143)             (44)              37.172              
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1. Informações sobre a Companhia e suas controladas 
 
A Vicunha Têxtil S.A. (“Controladora” ou “Companhia”), com sede na Rodovia Dr. Mendel Steinbruch, 
s/nº, bloco 1 – Km 9, na cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, tem como atividades 
preponderantes: fabricação de tecidos de índigo e de brim, fios, fibras têxteis artificiais e sintéticas e 
artigos têxteis confeccionados à base de algodão para comercialização nos mercados interno e 
externo. A Companhia e suas controladas, Vicunha Ecuador S.A. e Vicunha Argentina S.A., possuem 
parques industriais localizados no Brasil (Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte), Equador e 
Argentina. 
  
Eventos societários em 2021: 
 
Em maio de 2021, a Companhia integralizou capital de R$28.424, equivalente a US$5.000 na Vicunha 
Uruguay S.A., mediante emissão de 216.999.300 novas ações. A integralização foi feita mediante 
conversão de adiantamento para futuro aumento de capital. 

 
       Em junho de 2021, a Companhia integralizou capital de R$26.041 na controlada Vicunha Argentina 

S.A., equivalentes a ARS471.280 pesos argentinos, mediante emissão de 62.267.569 novas ações, 
passando a deter 52,60% de seu capital social. A integralização foi feita mediante conversão de 
adiantamento para futuro aumento de capital. 

 
Em julho de 2021, a Companhia integralizou capital de R$13.261, equivalente a US$2.500 na Vicunha 
Uruguay S.A., mediante emissão de 106.685.500 novas ações. A integralização foi feita mediante 
conversão de adiantamento para futuro aumento de capital. 
 
 

2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras 
 

A emissão destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi autorizada pela 
Administração na reunião de diretoria realizada em 01 de abril de 2022. 
 
As demonstrações financeiras individual e consolidadas foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os 
pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). 
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2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras –continuação 
 

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas premissas utilizadas nas 
estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações 
financeiras tiveram como premissas fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da 
Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. 
Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo 
imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo 
e pelo método de ajuste a valor presente, análise do risco de crédito para determinação da provisão 
para créditos de liquidação duvidosa, assim como da análise dos demais riscos para determinação 
de outras provisões, inclusive para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (nota 3). 
 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes 
dos registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao 
processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos 
trimestralmente. 

 
 

A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo CPC que 
estavam em vigor em 31/12/2021. 

 
2.1    Mudanças nas principais políticas contábeis 
 
Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de 
Arrendamento: alterações ao IFRS 16/CPC 06(R2) "Arrendamentos": prorrogação da aplicação 
do expediente prático de reconhecimento das reduções obtidas pela Companhia nos pagamentos 
dos arrendamentos diretamente no resultado do exercício e não como uma modificação de 
contrato, até 30 de junho de 2022. A Administração da Companhia avaliou as alterações e não 
identificou nenhum impacto.  
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2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras--Continuação 
 

2.2.   Base de consolidação 
  

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as controladas consolidadas são: 
 

   Participação em 

   2021  2020 

Razão social País sede  Direta Indireta  Direta Indireta 

Vicunha Europe S.à.r.l. Suíça    100,00            -         100,00            -    

Vicunha Uruguay S.A. Uruguai    100,00            -         100,00            -    

Vicunha Imóveis Ltda.   Brasil    100,00            -         100,00            -    

Vicunha Ecuador  S.A. Equador      94,17            -           94,17            -    

Vicunha Distribuidora de Produtos Têxteis Ltda. Brasil    100,00            -         100,00            -    

Vicunha Netherlands B.V. Holanda    100,00            -         100,00            -    

Vicunha Argentina S.A. Argentina      52,60      47,40         43,83      56,17  

Vicunha USA LLC Estados Unidos            -     100,00               -     100,00  
Vicunha Perú S.A.C. Peru      23,20      76,80         23,20      76,80  
Vicunha Colombia S.A.S. Colômbia            -     100,00               -     100,00  
Vicunha Mexico S.A. de C.V. México            -     100,00               -     100,00  
Vicunha Serviços Ltda. Brasil    100,00            -         100,00            -    

 
As controladas são integralmente consolidadas (participações diretas e indiretas) a partir da data 
de aquisição, ou constituição, sendo esta a data na qual a Vicunha Têxtil S.A. obtém controle, e 
continuam a ser consolidadas até a data em que esse controle deixe de existir. As controladas são 
contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras individuais 
da controladora.  

 
As demonstrações financeiras das controladas são elaboradas para o mesmo período de 
divulgação que o da Controladora, utilizando políticas contábeis consistentes. Todos os saldos 
intragrupo, receitas e despesas e ganhos e perdas não realizados nos estoques são eliminados 
na consolidação. 

 
O resultado do exercício e cada componente dos outros resultados abrangentes (reconhecidos 
diretamente no patrimônio líquido) são atribuídos aos proprietários da controladora e a participação 
dos não controladores. Perdas são atribuídas a participação de não controladores, mesmo que 
resultem em um saldo negativo. 
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2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras—Continuação 
 

2.3.   Impactos do Covid-19 
 

Em razão da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde, relacionada ao novo 
Coronavírus (“COVID-19”) que afetou e continua afetando o Brasil e diversos países no mundo, 
trazendo riscos à saúde pública e impactos na economia mundial, a Companhia informa que vem 
tomando as medidas preventivas e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes 
estabelecidas pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais, visando minimizar ao 
máximo eventuais impactos no que se refere à saúde e segurança dos colaboradores, familiares, 
parceiros e comunidades, e à continuidade das operações e dos negócios. 
 
Neste contexto, durante a pandemia a Companhia adotou forte conservadorismo na alocação de 
capital para preservar sua liquidez no curto prazo e garantir que estaria fortalecida para o ciclo de 
retomada. Através de um comitê de crise, a Administração adotou diversas medidas para 
minimizar os impactos causados pela Covid-19 em seus negócios, dentre as quais se destacam: 
 
(i) Em março de 2020, a Companhia interrompeu as suas atividades industriais e logísticas no 

Brasil. A retomada foi realizada de forma gradual e a partir de julho de 2020 todas as atividades 
foram reestabelecidas e atualmente as plantas operam em plena capacidade. 

 
(ii) Em 2020, a Companhia realizou negociações com os sindicatos para implantação dos 

mecanismos previstos na Medida Provisória nº 936/2020, com suspensão do contrato de 
trabalho por 60 dias para os funcionários com remuneração de até 3 salários mínimos e 
redução de 25% na jornada de trabalho e salários para os demais funcionários por 90 dias. 

 
(iii) A Companhia realizou negociações com clientes e fornecedores para prorrogações de 

pagamentos e renegociações de créditos. 
 
(iv) A Companhia realizou negociações com Instituições Financeiras para prorrogações de 

pagamentos e obtenção de novas linhas de crédito.  
 
(v) A Companhia postergou o pagamento de determinados impostos conforme deliberado em 

Decretos e Medidas Provisórias, sobretudo o INSS e FGTS. 
 
Adicionalmente, a Administração da Companhia analisou eventuais impactos frente as suas 
estimativas, julgamentos e premissas que pudessem impactar na continuidade dos negócios, 
recuperabilidade dos seus ativos financeiros e não financeiros e afetar a mensuração de 
determinadas estimativas contábeis que pudessem impactar as demonstrações financeiras de 31 
de dezembro de 2021, conforme detalhadas abaixo: 
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2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras—Continuação 
 
2.3.   Impactos do Covid-19—Continuação 
 

 
(a) Risco de continuidade operacional  
 
A Administração julga que não possui evidências de qualquer risco de continuidade operacional, 
considerando os resultados apresentados em 2021 e as projeções de fluxo de caixa elaboradas 
para os próximos 12 meses. Mesmo em um cenário de incertezas, em 31 de dezembro de 2021, 
não havia nenhum indicativo de que a Companhia não teria condições de continuar operando, pelo 
menos, pelos próximos 12 meses. No entanto, a Administração está monitorando rigorosamente 
as mudanças não esperadas que podem deteriorar o ambiente econômico e de negócios, e que 
possam afetar a capacidade da Companhia de atender suas obrigações e/ou levar ao 
reconhecimento de perdas pela não recuperabilidade de seus ativos. 
 
(b) Recuperabilidade de ativos financeiros - NBC TG 48  

 
(b.1) Aplicações financeiras  
 
A Companhia possui valores aplicados em instituições financeiras, conforme detalhado na 
Nota 5. Tais recursos são mantidos em instituições financeiras sólidas e, não são esperadas 
perdas desses ativos.  
 
(b.2) Contas a receber (perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa)  
 
As perdas esperadas pela não recuperabilidade de ativos financeiros foram calculadas com 
base na análise de riscos de crédito, considerando o perfil dos clientes e histórico de 
recebimento. Durante o ano de 2020, a Companhia adotou medidas para reduzir a 
inadimplência, como intensificação nas negociações com os clientes, prorrogação de prazo e 
obtenção de garantias. No entanto, a situação atípica fez com que mais clientes entrassem em 
atraso, e atenta a isso, a Companhia controla os indicadores de forma a refletir a expectativa 
de inadimplência por meio do provisionamento de acordo com a respectiva faixa de risco. Em 
2021, os níveis de inadimplência da Companhia retornaram aos patamares normais, não sendo 
esperadas, neste momento um incremento relevante na provisão. Vide movimentação dos 
valores de perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa na Nota 6. 
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2. Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras—Continuação 
 

2.3.   Impactos do Covid-19—Continuação 
 
 
 

(c) Recuperabilidade de ativos não financeiros - NBC TG 01 (R4)  
 
(c.1) Estoques  
 
Conforme descrito na Nota 7, a Companhia avalia mensalmente se os estoques estão 
apresentados por seu valor realizável, e quando aplicável registra a provisão para perdas em 
virtude da existência de estoques com valor superior ao valor realizável. Adicionalmente, em 
2020 e 2021 a Administração da Companhia optou por registrar os custos com ociosidade de 
todas as suas plantas industriais diretamente no resultado, não impactando assim a 
valorização dos estoques de produtos acabados.  
 
(c.2) Imobilizado e Intangível  
 
A Companhia realizou análise para identificar eventual necessidade de reduzir o valor 
recuperável dos seus ativos em 31 de dezembro de 2021 e não foram encontrados indicativos 
de impairment. No exercício de 2020, a Companhia registrou provisão de R$5.668 na 
controladora e R$14.198 no consolidado referente a maquinas, equipamentos e instalações 
paralisadas. 
 
(c.3) Tributos sobre o lucro - NBC TG 32 (R4)  
 
A Companhia atualizou as projeções sobre a recuperabilidade do IR e CSLL diferidos, 
considerando os efeitos do Covid-19 e não foram encontrados indicativos de impairment. 
 
(c.4) Recuperabilidade de tributos indiretos – ICMS, PIS e COFINS  
 
A Companhia, avaliou as projeções de recuperabilidade dos tributos indiretos registrados em 
31 de dezembro de 2021, e não foram encontrados indicativos de impairment. 
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3. Resumo das principais políticas contábeis 
 

 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão 
apresentadas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios 
apresentados. 

 
3.1.   Conversão de moeda estrangeira 

 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em Reais (R$), 
que é a moeda funcional da Controladora. Cada entidade incluída na consolidação determina 
sua própria moeda funcional, e naquelas cujas moedas funcionais são diferentes do Real, as 
demonstrações financeiras são traduzidas para o Real na data do fechamento. 

 
3.1.1. Transações e saldos 

 
As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio da 
moeda funcional em vigor na data da transação. 

 
 

3.1.2. Transações e saldos 
 

Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconvertidos 
à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data do balanço. 

 
Todas as diferenças são registradas na demonstração do resultado. 

 
Itens não monetários mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira 
são convertidos utilizando a taxa de câmbio em vigor nas datas das transações iniciais. 
Itens não monetários mensurados ao valor justo em moeda estrangeira são convertidos 
utilizando as taxas de câmbio em vigor na data em que o valor justo foi determinado. 

 
3.1.3. Empresas do Grupo 

 

Os ativos e passivos das controladas no exterior são convertidos para Reais pela taxa 
de câmbio da data do balanço, e as correspondentes demonstrações do resultado são 
convertidas pela taxa de câmbio da data das transações. As diferenças cambiais 
resultantes da referida conversão são contabilizadas separadamente no patrimônio 
líquido. No momento da venda de uma controlada no exterior, o valor diferido acumulado 
reconhecido no patrimônio líquido, referente a essa controlada no exterior, é 
reconhecido na demonstração do resultado. 

 
Eventual ágio na compra de uma controlada no exterior após 1º de janeiro de 2009 e 
eventuais ajustes a valor justo dos valores contábeis dos ativos e passivos resultantes 
da aquisição são tratados como ativos e passivos da controlada no exterior e 
convertidos na data do fechamento. 
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

 3.1.   Conversão de moeda estrangeira--Continuação 
 

3.1.4. Controladas no Exterior 
 

A Argentina apresentou um aumento significativo dos indicadores de inflação no 
primeiro semestre de 2018, acompanhado de um elevado grau de desvalorização do 
peso Argentino (ARS). Em 14 de junho de 2018, o Instituto Nacional de Estatística e 
Censos da Argentina (“INDEC”) publicou o índice de preços indicando que a inflação 
acumulada nos últimos 3 anos ultrapassou 100%. E conforme estabelecido pelo CPC 
42 – Contabilidade em economia hiperinflacionária (IAS 29), a partir de 01 de julho de 
2018 a Argentina foi considerada como uma economia hiperinflacionária. 

 
Com o impacto dessa hiperinflação resultante de alterações no poder de compra, a 
Companhia registrou em 2021 como ajuste de avaliação patrimonial o valor de 
R$76.316 em seu patrimônio líquido. 

 
3.2.   Caixa e equivalentes de caixa 

 
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos 
de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos e que 
estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 

 
3.3.   Aplicações Financeiras 

 
As aplicações financeiras são títulos com liquidez superior a 90 dias os quais são registrados 
aos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do 
balanço de acordo com as taxas pactuadas com as instituições financeiras, sendo portando, 
apresentados com base no seu valor justo. Estes recursos possuem como objetivo principal 
suportar a necessidade operacional de caixa da Companhia, desta forma, nas demonstrações 
de fluxo de caixa, a variação desta conta é apresentada no grupo de atividades operacionais. 

 
3.4.   Contas a receber de clientes 

 
As contas a receber são registradas pelo valor faturado, ajustadas ao valor presente quando 
o efeito deste for relevante, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade 
tributária da Companhia e de suas controladas. 

 
A provisão para créditos de liquidação duvidosa está constituída em montante considerado 
suficiente pela Administração para fazer face às eventuais perdas na realização dos créditos 
e teve como critério a análise individual dos saldos de clientes com risco de inadimplência. 
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.4.   Contas a receber de clientes--Continuação 
 

A Companhia aplicou a abordagem simplificada para calcular a perda esperada ao longo de 
vida útil para todas as contas a receber e ativos relacionados a contratos com clientes, 
conforme estabelecido pelo CPC 48. 
 
O resultado do cálculo dessa provisão para perda foi imaterial, devido ao índice de 
inadimplência ser muito baixo. 

 
3.5.   Estoques 

 
Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou produção, líquido dos impostos 
compensáveis quando aplicáveis, não excedendo o seu valor realizável líquido. Quando 
aplicável, é constituída provisão para desvalorização de estoques, obsolescência de produtos 
e o registro de ociosidade. O custo desses estoques é reconhecido no resultado quando os 
produtos são vendidos. 

 
3.6.   Investimentos em coligadas, controladas e outros 

 
Os investimentos em empresas coligadas e controladas são avaliados pelo método da 
equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 

 
Uma coligada é uma entidade sobre a qual a Companhia exerce influência significativa. 
Quando ocorrer perda de influência significativa sobre a coligada, a Companhia avalia e 
reconhece o investimento neste momento a valor justo. É reconhecida no resultado qualquer 
diferença entre o valor contábil da coligada no momento da perda de influência significativa e 
o valor justo do investimento remanescente e resultados da venda. 
 
A Administração mensura periodicamente o valor justo do investimento na Companhia Fiação 
e Tecidos Santo Antônio através do método de fluxo de caixa descontado. Eventuais 
variações entre o valor contábil e o valor justo apurado são ajustados somente quando 
representar significativa mudança no valor recuperável do investimento. 
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.7.   Imobilizado 
 

Itens do ativo imobilizado são apresentados ao custo de aquisição ou construção e de 
reavaliação parcial registrada pela controladora em 2006, líquido de depreciação acumulada 
e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso. 

 
Quando uma inspeção relevante é realizada, o seu custo é reconhecido no valor contábil do 
imobilizado, se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos. Os gastos com manutenção 
e reparos são lançados em despesas quando incorridos. 

 
A vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada 
exercício e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. 

 
Depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, a taxas que levam em 
consideração a vida útil estimada dos bens. 

 
3.8 Intangíveis 

 
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu 
reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de 
negócios corresponde ao valor justo na data da aquisição. Após o reconhecimento inicial, os 
ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada quando sua vida 
útil for considerada definida e perdas acumuladas de valor recuperável. Os ativos intangíveis 
considerados de vida útil indefinida têm sua recuperabilidade testada anualmente, sendo uma 
provisão para perda registrada quando aplicável. Ativos intangíveis gerados internamente, 
excluindo custos de desenvolvimento, não são capitalizados, e o gasto é refletido na 
demonstração do resultado no exercício em que for incorrido. 
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 
 

3.9.  Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros 
 

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar 
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que 
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências 
identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída provisão 
para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 
 
O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como 
sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. 
 
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados 
ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo 
médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor 
líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme 
em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado 
por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com 
base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com 
ativos semelhantes. 

 
 
3.10.   Propriedades para investimentos 

 
Propriedades para investimentos são inicialmente mensuradas ao custo da transação. O valor 
contábil inclui o custo de reposição de parte de uma propriedade para investimento existente 
à época em que o custo for incorrido se os critérios de reconhecimento forem satisfeitos; 
excluindo os custos do serviço diário da propriedade para investimento. A Companhia optou 
pelo método de custo para mensurar as propriedades para investimento após o 
reconhecimento inicial. 

 
Uma vez classificados como mantidos para venda, os ativos não são depreciados ou 
amortizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vicunha Têxtil S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2021 
(Em milhares de reais) 
 
 

22 de 82  

3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.11.  Provisões 
 

Provisões são reconhecidas quando a Companhia e suas controladas possuem uma 
obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é 
provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma 
estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. 

 
 
 

3.12. Distribuição de dividendos 
 

A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo 
nas demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no estatuto social da 
Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em 
que é aprovado pelos acionistas, em Reunião do Conselho de Administração e ratificada na 
próxima Ata da Assembleia Geral Ordinária. 

 
 

3.13. Ajuste a valor presente de ativos e passivos 
 

Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando o efeito é 
considerado relevante em relação as demonstrações financeiras tomadas em conjunto, são 
ajustados pelo seu valor presente. 

 
O ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixas contratuais 
e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. 
Dessa forma, os juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos 
e passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime 
de competência de exercícios. Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas de 
despesas e receitas financeiras no resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva 
de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. A Companhia utiliza o custo de captação 
de recursos como taxa de desconto. 
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.14. Instrumentos financeiros – reconhecimento e mensuração 
 

Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Companhia 
ou uma de suas controladas se torna parte das disposições contratuais desses instrumentos 
financeiros. Em seu reconhecimento inicial são registrados ao seu valor justo acrescido dos 
custos de transação diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto no caso de 
ativos e passivos financeiros classificados na categoria ao valor justo por meio do resultado, 
onde tais custos são diretamente lançados no resultado do exercício. 
 
Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de fechamento das demonstrações 
financeiras, de acordo com as regras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos 
e passivos financeiros. 

 
 

3.14.1. Ativos financeiros 
 

Os ativos financeiros são classificados entre as categorias mencionadas a seguir, de 
acordo com o propósito para os quais foram adquiridos ou emitidos: 

 
Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: incluem ativos 
financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros designados no 
reconhecimento inicial a valor justo por meio de resultado e derivativos. São 
classificados como mantidos para negociação se originados com o propósito de venda 
ou recompra no curto prazo. Os juros, a correção monetária, a variação cambial e as 
variações decorrentes da avaliação ao valor justo são reconhecidos no resultado, 
quando incorridos, na rubrica de receitas e despesas financeiras. 
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.14. Instrumentos financeiros – reconhecimento e mensuração--Continuação 
 

3.14.1. Ativos financeiros--Continuação 
 

Custo amortizado - os ativos financeiros mantidos pela Companhia são para manter o 
fluxo de caixa contratual e não para venda e cujos termos contratuais originam, em 
datas específicas, fluxo de caixa de pagamentos de principal e juros sobre o valor 
principal em aberto. Inclui nessa categoria os saldos do caixa e equivalentes de caixa, 
contas a receber de clientes e outras contas a receber de longo prazo oriundas de 
transações com partes relacionadas. Quaisquer alterações são reconhecidas no 
resultado em “receitas ou despesas financeiras” dependendo do resultado. 

 
3.14.2. Valor justo de instrumentos financeiros 

 
O valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados 
financeiros organizados é determinado com base nos preços de compra cotados no 
mercado no fechamento dos negócios na data do balanço, sem dedução dos custos de 
transação. 

 
O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo é 
determinado utilizando técnicas de avaliação. Essas técnicas podem incluir o uso de 
transações recentes de mercado (com isenção de interesses); referência ao valor justo 
corrente de outro instrumento similar; análise de fluxo de caixa descontado ou outros 
modelos de avaliação. 

 
3.15. Instrumentos financeiros derivativos 

 
Reconhecimento inicial e mensuração subsequente 

 
A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos, como swaps de taxa de moeda 
estrangeira, para fornecer proteção contra o risco de variação das taxas de câmbio, bem como 
contratos de non deliverable forward (“NDF’s”) para proteger o risco de variação dos preços 
de commodities e o risco de variação das taxas de juros. Os instrumentos financeiros 
derivativos designados em operações de hedge são inicialmente reconhecidos ao valor justo 
na data em que o contrato de derivativo é contratado, sendo reavaliados subsequentemente 
também ao valor justo. Derivativos são apresentados como ativos financeiros quando o valor 
justo do instrumento for positivo e como passivos financeiros quando o valor justo for negativo. 
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.15. Instrumentos financeiros derivativos--Continuação 
 

Reconhecimento inicial e mensuração subsequente--Continuação 
 

Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de mudanças no valor justo de derivativos durante 
o exercício são lançados diretamente na demonstração de resultado. Em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020, a Companhia e suas controladas não possuíam instrumentos financeiros 
derivativos registrados segundo a contabilidade de hedge (“hedge accounting”), tampouco 
instrumentos financeiros com derivativos embutidos. 

 
Classificação entre curto e longo prazo 

 
Quando a Companhia mantiver um derivativo como hedge econômico por um período 
superior a 12 meses após a data do balanço, o derivativo é classificado como de longo prazo 
(ou segregado em parcela de curto e longo prazo), consistentemente com a classificação 
do item correspondente. 

 
3.16. Reconhecimento de receita 

 
A Companhia adotou o CPC 47 – a partir de 1º de janeiro de 2018, e todos os ativos estão 
registrados de acordo com a respectiva norma. 

 
A receita é reconhecida quando não há mais obrigação de desempenho para ser atendida 
pela Companhia, portanto, quando o controle dos produtos é transferido ao cliente e 
este tem a capacidade de determinar o seu uso e obter substancialmente todos os 
benefícios do produto. 

 
A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo 
descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. Uma receita não é 
reconhecida quando houver incerteza significativa de sua realização. 
 
Esta norma estabelece um modelo que visa identificar se os critérios para a contabilização 
da receita, foram satisfeitos e compreende os seguintes aspectos: 

 
(i)   Identificação de um contrato com o cliente;  
(ii) Determinação das obrigações de desempenho;  
(iii) Determinação do preço da transação;  
(iv) Alocação do preço da transação; e  
(v) Reconhecimento da receita em um determinado momento ou em um período de tempo, 

conforme atendimento das obrigações de desempenho.  
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.16. Reconhecimento de receita--Continuação 
 

3.16.1. Receita de juros 
 

Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos 
financeiros que rendem juros, classificados como disponíveis para venda, a receita 
financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta 
exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa ao longo 
da vida estimada do instrumento financeiro ou em um período de tempo mais curto, 
quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A receita 
de juros é incluída na rubrica receita financeira, na demonstração do resultado. 

 
3.17. Impostos 

 
3.17.1. Imposto de renda e contribuição social correntes 

 
Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são 
mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. 
As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são 
aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço nos 
países em que a Companhia e suas controladas operam e geram receita tributável. 
Imposto de renda e contribuição social correntes relativos a itens reconhecidos 
diretamente no patrimônio líquido também são reconhecidos no patrimônio líquido. 

 
3.17.2. Imposto de renda e contribuição social diferidos 

 
Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre as 
bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. 

 
Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias 
temporárias, exceto: 
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.17. Impostos--Continuação 
 

3.17.2. Imposto de renda e contribuição social diferidos--Continuação 
 

 quando o imposto diferido passivo surge do reconhecimento inicial de ágio ou de 
um ativo ou passivo em uma transação que não for uma combinação de negócios 
e, na data da transação, não afeta o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal; e 
 

 sobre as diferenças temporárias tributárias relacionadas com investimentos em 
controladas, em que o período da reversão das diferenças temporárias pode ser 
controlado e é provável que as diferenças temporárias não sejam revertidas no 
futuro próximo. 

 
Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias 
dedutíveis, créditos e perdas tributários não utilizados, na extensão em que seja 
provável que lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias 
dedutíveis possam ser realizadas e créditos e perdas tributários não utilizados possam 
ser utilizados, exceto: 

 
 quando o imposto diferido ativo relacionado com a diferença temporária dedutível 

é gerado no reconhecimento inicial do ativo ou passivo em uma transação que não 
é uma combinação de negócios e, na data da transação, não afeta o lucro contábil 
ou o lucro ou prejuízo fiscal; e 
 

 sobre as diferenças temporárias dedutíveis associadas com investimentos em 
controladas, impostos diferidos ativos são reconhecidos somente na extensão em 
que for provável que as diferenças temporárias sejam revertidas no futuro próximo 
e lucro tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias possam ser 
utilizadas. 

 
O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do balanço 
e baixado na extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão 
disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo tributário diferido venha a ser 
utilizado. Impostos diferidos ativos baixados são revisados a cada data do balanço 
e são reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros tributáveis 
futuros permitirão que os ativos tributários diferidos sejam recuperados. 
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.17. Impostos--Continuação 
 

3.17.2. Imposto de renda e contribuição social diferidos--Continuação 
 

Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa de imposto que é 
esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo 
liquidado, com base nas taxas de imposto (e Lei tributária) que foram promulgadas 
na data do balanço. 

 
Impostos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos se existe um direito 
legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal, e os 
impostos diferidos são relacionados à mesma entidade e sujeitos a mesma 
autoridade tributária. 

 
3.17.3 Imposto sobre vendas 

 
Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre vendas, 
exceto: 

 
 quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de bens não forem 

recuperáveis junto às autoridades fiscais, hipótese em que o imposto sobre 
vendas é reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de 
despesa, conforme o caso; 

 

 quando os valores a receber e a pagar forem apresentados juntos com o valor 
dos impostos sobre vendas; e 

 

 quando o valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é 
incluído como componente dos valores a receber ou a pagar no balanço 
patrimonial. 
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 
3.18. Arrendamento mercantil 
 

O CPC 06 (R2) – Operações de arrendamento mercantil, emitido pelo CPC é equivalente a 
norma internacional IFRS 16 – Leases, emitida em janeiro de 2016 estabelece os princípios 
para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de operações de 
arrendamento mercantil e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos 
conforme um único modelo no balanço patrimonial, similar a contabilização de 
arrendamentos financeiros. A norma inclui duas isenções de reconhecimento para os 
arrendatários – arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo, computadores 
pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamentos com prazo de 12 meses 
ou menos). Na data de início de um arrendamento, o arrendatário reconhece um passivo 
para efetuar os pagamentos (um passivo de arrendamento) e um ativo representando o 
direito de usar o ativo objeto durante o prazo do arrendamento (um ativo de direito de uso). 
Os arrendatários devem reconhecer separadamente as despesas com juros sobre o 
passivo de arrendamento e a despesa de amortização do ativo de direito de uso. 

 
 

3.19. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas 
 

3.19.1. Julgamentos 
 

A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração da 
Companhia adote julgamentos profissionais, estimativas e premissas que afetam 
os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como a 
divulgação de passivos contingentes. Contudo, a incerteza relativa a essas 
premissas e estimativas pode levar a necessidade de ajuste significativo no valor 
contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. 

 
3.19.2. Estimativas e premissas 

 
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e 
outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, 
envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos 
ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir. 
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.19. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--Continuação 
 

 
3.19.2. Estimativas e premissas--Continuação 

 
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros 

 
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo 
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 
tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 
Sendo tais evidências identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor 
recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil 
líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada 
unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o 
valor líquido de venda. Os ativos não financeiros são subsequentemente a cada 
exercícios para análise de uma possível reversão da provisão. 

 
Impostos 

 
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários 
complexos e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo 
aspecto de relacionamentos de negócios internacionais, bem como a natureza de 
longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças 
entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas 
premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos já 
registrada. A Companhia e suas controladas constituem provisões, com base em 
estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte das 
autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas 
provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais 
anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade 
tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação 
podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das condições 
vigentes no respectivo domicílio da Companhia e suas controladas, (nota 18). 

 

Imposto diferido ativo é reconhecido somente na extensão em que seja provável 
que haja lucro tributável disponível para permitir a utilização dos referidos prejuízos. 
Julgamento significativo da Administração é requerido para determinar o valor do 
imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e 
nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento 
fiscal futuras (nota 17). 
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3. Principais políticas contábeis--Continuação 
 

3.19. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--Continuação 
 
Valor justo de instrumentos financeiros 

 
Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço 
patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando 
técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados 
para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, quando possível, 
contudo, quando isso não for viável, um determinado nível de julgamento é 
requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre 
os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e 
volatilidade.  
 
Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo 
apresentado dos instrumentos financeiros (nota 20). 

 
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 

 
A Companhia e suas controladas reconhecem provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das 
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as 
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, 
bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e 
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de 
prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais 
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais (nota 18). 
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4. Caixa e equivalentes de caixa 
 

 Controladora  Consolidado 

 2021  2020  2021  2020 
Caixa 10  10  402  385 
Bancos (i) 46.109  31.055  129.519  107.988 
Câmbio a liquidar (ii) 30.786  6.947  30.786  7.020 

Aplicações financeiras(iii) -  33.354  -  45.358 

Total 76.905  71.366  160.707  160.751 

 
(i) Os depósitos bancários representam saldos em bancos e direitos de liquidez imediata que não estão sujeitos a restrições de qualquer 

natureza para sua utilização. 
 
(ii) Câmbio a liquidar corresponde aos valores recebidos em moeda estrangeira, cujo fechamento do câmbio ainda não foi efetuado a 

critério da Companhia.  
 
(iii) Aplicações financeiras em Compromissadas de curtíssimo prazo com lastro em papéis de empresas não financeiras com 

liquidez diária e remuneração entre 80% e 103% do Certificado de Depósitos Interbancários (CDI). 

 
Nas aplicações financeiras, a Companhia detém compromissos de recompra da instituição financeira 
a partir de período de carência inferior a 90 dias, sem risco de perda e mudança significativa de valor 
e com liquidez diária, ou referem-se à aplicação em fundo de investimento com liquidez diária.  
 
 
 

5. Aplicações financeiras 
 

Composição das aplicações financeiras por natureza 
 

 Controladora  Consolidado 
  2021  2020  2021  2020 
Certificados de depósitos bancários (i) 15.816  67.066  85.428  87.990 
Fundo de liquidez - CDB (ii) 14.050  12.625  14.050  12.625 
Renda variável (iii) 9.527  10.678  9.527  10.678 
Outros  7  182  7  182 

 39.400  90.551  109.012  111.475 
(-) Circulante (25.350)  (77.926)  (94.962)  (98.850) 
Não circulante 14.050  12.625  14.050  12.625 

 

 
(i) Aplicações financeiras em Certificados de Depósitos Bancários com vencimento de até 365 dias.  
(ii) Aplicações financeiras em Certificado de Depósito Bancário com vencimento até 15/08/2029, junto ao Banco do Nordeste, que serve 

como garantia à operação de FNE.  
(iii)     Refere-se à 288.608 Ações Eletrobrás PNB. 
 

A exposição da Companhia a riscos de taxa de juros e de crédito e uma análise de sensibilidade para 
ativos e passivos financeiros são divulgadas na Nota 20. 
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6. Contas a receber de clientes 
 

a) Composição das contas a receber 
 

 Controladora  Consolidado 

 2021  2020  2021  2020 
Clientes nacionais 416.477  383.431  433.342  408.782 
Clientes no exterior 65.140  50.899  349.754  274.790 
Clientes no exterior - Partes relacionadas 228.279  183.459  -  - 
Títulos a receber outros -  -  23.691  25.662 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (73.639)  (69.526)  (128.491)  (119.793) 

 636.257  548.263  678.296  589.441 

 (-) Circulante (636.257)  (548.263)  (678.032)  (588.941) 

Não circulante -  -  264  500 

 
O saldo de contas a receber de clientes considera um prazo médio de recebimentos de 91 dias. 
Para mais informações sobre os termos e condições envolvendo contas a receber de partes 
relacionadas, vide Nota 10. 
 

b) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa 
 

A Companhia e suas controladas constituem a provisão para créditos de liquidação duvidosa 
com base na análise individual do saldo dos clientes, sendo considerado o histórico de 
inadimplência, negociações em andamento e existência de garantias reais. 
 

  Controladora  Consolidado 

  2021  2020  2021  2020 
No início do exercício  (69.526)  (57.686)  (119.792)  (84.945) 
Constituição de provisão/reversão e perdas  (4.113)  (11.840)  (6.270)  (29.539) 
Variação cambial  -  -  (2.429)  (5.309) 

No final do exercício/período  (73.639)  (69.526)  (128.491)  (119.793) 

 
c) Vencimentos das contas a receber, líquidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa 
 

 Controladora  Consolidado 

 2021  2020  2021   2020 
Contas a receber a vencer 467.220  363.547  614.906  482.333 
Contas a receber de créditos negociados 12.905  26.148  22.893  61.696 
Contas a receber vencidas:        
Até 30 dias 23.120  15.369  20.884  22.128 
De 31 a 60 dias 11.575  9.082  11.884  10.055 
De 61 a 90 dias 6.387  10.727  2.303  6.232 
De 91 a 180 dias 115.050  123.390  5.426  6.997 

 636.257  548.263  678.296  589.441 
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6. Contas a receber de clientes--Continuação 
 

d) Contas a receber por moeda 
 
 Controladora  Consolidado 

 2021  2020  2021  2020 
Reais 350.151  321.912  358.275  338.501 
Dólares americanos 286.106  226.351  171.443  126.215 
Euros -  -  13.747  7.731 
Solo peruano -  -  24.358  13.900 
Pesos -  -  110.473  103.094 

 636.257  548.263  678.296  589.441 

 
A exposição da Companhia e suas controladas a riscos de crédito e de moeda relacionados às 
contas a receber é divulgada na Nota 20. 

 
7. Estoques 
 

a) Composição dos estoques 
 

 Controladora  Consolidado 

 2021  2020  2021  2020 
Produtos acabados 75.309  58.026  182.507  178.553 
Produtos em elaboração 97.606  89.068  106.180  93.682 
Matérias-primas 93.315  68.008  150.891  102.043 
Suprimentos, embalagens e outros 56.869  43.486  114.119  92.596 
Adiantamento a fornecedores 10.500  7.428  15.084  9.115 
Provisão para perdas com estoques (1.708)  (2.088)  (7.523)  (8.832) 

 331.891  263.928  561.258  467.157 

 
         

b) Movimentação da provisão para perdas com estoques 
 

Determinados itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade, foram objeto de 
constituição de provisões para o ajuste ao valor de realização. 
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7. Estoques—Continuação 
 

b) Movimentação da provisão para perdas com estoques—Continuação 
 

  Controladora  Consolidado 

  2021  2020  2021  2020 
No início do exercício  (2.088)  (2.972)  (8.832)  (6.460) 
Provisão constituída   (1.045)  (1.977)  (1.124)  (6.105) 
Reversão de provisão  1.425  2.861  2.433  3.733 

No final do exercício/período  (1.708)  (2.088)  (7.523)  (8.832) 

 
 
8. Impostos a recuperar 
  Controladora  Consolidado 

 2021  2020  2021  2020 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS 5.287  7.046  6.743  8.540 
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 1.568  302  1.568  302 
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF -  -  2.080  1.439 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ 6.343  4.497  10.875  10.536 
Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL 3.618  -  3.654  108 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (i) 82.704  35.321  88.594  41.152 
Programa de Integração Social - PIS (i) 17.974  7.668  19.255  8.934 
Imposto sobre o Valor Agregado - IVA -  -  11.322  15.212 
Outros 2.108  3.810  7.778  10.171 

Total 119.602  58.644  151.869  96.394 

 (-) Circulante (18.942)  (15.346)  (49.485)  (52.791) 

Não circulante 100.660  43.298  102.384  43.603 

 
 
 

(i)  A Companhia e sua controlada Vicunha Serviços propuseram ações judiciais sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo 
das contribuições sociais, PIS e COFINS, incluindo os períodos de apuração a partir de março de 2012. Em março de 2017, 
o Supremo Tribunal Federal (“STF”) decidiu que o ICMS não compõe a receita bruta dos contribuintes, excluindo esse tributo 
estadual da base de cálculo das referidas contribuições sociais. A União Federal opôs Embargos de Declaração em outubro 
de 2017, entre outros pedidos, requerendo a modulação dos efeitos da mencionada decisão judicial favorável aos contribuintes 
(março/2017), dessa forma, limitando o crédito a partir do julgamento dos referidos Embargos de Declaração, até então não 
julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 
 
Considerando os termos da decisão judicial proferida pelo STF, o pronunciamento da Receita Federal do Brasil através da 
Solução de Consulta (Cosit) nº 13/2018 e da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (“RFB”) nº 1.911/2019 e, por 
fim, as opiniões legais dos nossos consultores jurídicos, em setembro de 2019 a Administração da Companhia entendeu que 
o ganho era praticamente certo, referente ao pagamento indevido do PIS e da COFINS, com ICMS adicionado na sua base 
de cálculo, reconhecendo a correspondente receita (R$7.726 de PIS e R$35.587 da COFINS), com fundamento no critério até 
então orientado pela própria Receita Federal do Brasil, isto é, o montante equivalente ao “valor mensal do ICMS a recolher”. 
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8. Impostos a recuperar—Continuação 
 
Em maio de 2021, em julgamento acerca do recurso de Embargos de Declaração opostos pela União Federal, o STF definiu 
que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS deve ser o destacado na nota fiscal, além de modular os 
efeitos para que a decisão seja aplicada a partir de 15 de março de 2017, em relação às ações propostas após a referida data. 
As ações judiciais propostas pela Companhia não foram atingidas pela modulação imposta pelo STF, confirmando o direito 
ao crédito a partir de 15 de março de 2012 e permitindo o recálculo do crédito reconhecido em setembro de 2019 com base 
no valor mensal do ICMS a recolher. 
 
Neste contexto, em setembro de 2021 a Companhia realizou, mediante a contratação de assessores externos, a apuração do 
valor do crédito considerando a exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais e reconheceu o complemento à correspondente 
receita equivalente a (R$10.198 de PIS e R$46.970 da COFINS). 

 
9. Outras contas a receber 
 

 Controladora  Consolidado 

 2021  2020  2021  2020 
Adiantamentos 2.180  4.746  6.297  8.926 
Despesas antecipadas 8.772  9.419  11.927  11.756 
Empréstimos compulsórios Eletrobras (i) 167.474  160.652  167.474  160.652 
Indenizações a receber 6.550  6.855  6.550  6.855 
Precatórios e caução a receber 32  1.513  1.201  2.367 
Crédito de energia elétrica a receber 3.048  4.508  3.048  4.508 
Venda de imobilizado -  71  13.970  71 
Outros  1.218  51  7.935  7.090 
Total 189.274  187.815  218.402  202.225 
(-) Circulante (11.292)  (15.256)  (26.760)  (23.384) 

Não circulante 177.982  172.559  191.642  178.841 
 
 

(i) Trata-se de valor líquido e certo decorrente de ação judicial com mérito transitado em julgado, nos termos do 
posicionamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, sendo a Eletrobrás condenada 
ao pagamento de juros e correção monetária decorrentes de empréstimo compulsório de energia elétrica. Atualmente, os 
processos estão em fase de liquidação de sentença, sendo as quantias apontadas condizentes a montantes incontroversos 
reconhecidos pela Eletrobrás no bojo dos processos, permitindo concluir pela certeza do ingresso financeiro, conforme 
posição referendada pelos assessores jurídicos da Companhia. Tal crédito foi reconhecido no ativo não-circulante, 
atualizados pela taxa SELIC até 31 de dezembro de 2021. 
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10. Partes relacionadas 
 

A estrutura societária da Companhia é a seguinte: 
 
 CFL Participações S.A. – detêm 40% da Vicunha Participações S.A.; 

 Rio Purus Participações S.A. – detêm 60% da Vicunha Participações S.A.; 

 Vicunha Participações S.A. – detêm 72,78% da Têxtilia S.A.; e 

 Têxtília S.A. – detêm 92,73% da Vicunha Têxtil S.A. 
 
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, bem como as 
transações que influenciaram o resultado do período relativas às operações com partes relacionadas 
decorrem de transações provenientes do curso normal das operações de vendas e compras entre as 
partes relacionadas e contratos de mútuos. A Companhia não espera incorrer em perdas com essas 
transações.  
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10. Partes relacionadas--Continuação 
 
Os preços e demais condições comerciais praticadas nas transações entre partes relacionadas são acordados em contratos firmados entre 
as partes envolvidas. 
 
a) Saldos e transações com partes relacionadas: 

                       Controladora 

     Ativo não  Passivo    
 Ativo Circulante  Circulante  Circulante  Transações 

 Aplicações Contas a Dividendos  Contratos   Contrato     

 Financeiras Receber  a Receber  de Mútuo  Fornecedores de Mútuo Derivativos  Receitas Despesas 

Banco Fibra S.A. - - -  -  - - 244  98 - 

Textília S.A. - - -  29.196  - - -  1.122 - 

Vicunha Argentina S.A. - 51.080 -  -  12.251 - -  65.345 - 

Vicunha Europe S.à.r.l - - 111  -  - - -  15 11 

Vicunha Peru S.A.C. - 11.511 -  -  - - -  45.280 - 

Vicunha Netherlands B.V. - 64.742 -  -  - - -  58.200 - 

Vicunha Colombia S.A.S. - 43.776 -  -  - - -  56.423 - 

Vicunha Ecuador S.A. - 11.612 2.600  -  1.713 - -  24.873 353 

Vicunha Mexico S.A. de C.V. - 45.558 -  -  - - -  28.947 - 

Vicunha Participações S.A. - - -  2.075  - - -  145 - 

Elizabeth S.A. - Ind. Textil - - -  48.143  - - -  2.027 - 

AVCO Polímeros do Brasil S.A. - - -  262  21.708 - -  23 - 

Vicunha Distr. de Prod. Texteis Ltda. - - -  -  - 23.387 -  - 584 

Finobrasa Agroindustrial S.A. - - -  9.392  - - -  738 - 

Vicunha Aços S.A. - - -  -  - - -  1.662 - 

Valores relativos a 31/12/21 - 228.279 2.711  89.068  35.672 23.387 244  284.898 948 

Valores relativos a 31/12/20 14.303 183.459 2.467  148.770  26.558 - 410  138.007 399 
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10. Partes relacionadas--Continuação 
 

a) Saldos e transações com partes relacionadas--Continuação 
 
 
 Consolidado 

 Ativo  Ativo não  Passivo    
 Circulante  Circulante  Circulante   Transações 

 Aplicações   Contratos       
 Financeiras Derivativos  de mutuo  Fornecedores Derivativos   Receitas 

Banco Fibra S.A. 11.238 -  -  - 244   539 
Textília S.A. - -  29.196  - -   1.122 
Elizabeth S.A. - Ind. Textil - -  57.873  - -   2.435 
AVCO Polímeros do Brasil S.A. - -  262  21.708 -   23 
Finobrasa Agroindustrial S.A. - -  9.392  - -   738 
Vicunha Participações S.A. -   2.075  - -   145 
Vicunha Aços S.A. - -  -  - -   1.794 

Valores relativos a 31/12/21 11.238 -  98.798  21.708 244   6.796 

Valores relativos a 31/12/20 15.962 -  167.635  9.131 410   7.476 
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10. Partes relacionadas--Continuação 
 

b) Remuneração dos administradores 
 

 Os administradores que têm autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e 
controle das atividades da Companhia são os membros do Conselho de Administração e 
os diretores estatutários.  Para os períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 
foram assim remunerados: 

 
 Controladora e Consolidado 

 2021  2020 
Remuneração dos conselheiros e estatutários 7.806  5.555 
Benefícios indiretos 1.037  329 
Outros 256  267 
Remuneração total paga a pessoal-chave da administração 9.099  6.151 

 
 
 
 

11. Propriedades para investimentos 
 

a) Composição do saldo 
 

 Controladora  Consolidado 

 2021  2020  2021  2020 

Terrenos 11.040  8.646  31.463  24.094 
Edificações 2.776  2.941  11.146  11.311 

 13.816  11.587  42.609  35.405 
 
 
O valor de mercado das propriedades para investimentos é revisado anualmente, 
sendo apurado em 31 de dezembro de 2021, o valor de aproximadamente 
R$234.493, sendo que este montante foi determinado por empresa especializada 
em avaliação desse tipo de propriedade para investimento. No entanto, conforme 
as políticas contábeis adotadas no Brasil, esses ativos são mantidos na 
contabilidade a custo histórico. 
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12. Imobilizado 
 
a) Controladora 

    Móveis e   Benfeitorias   
   Máquinas Utensílios e Equipam.  em imóveis   

Custo ou Avaliação: Terrenos Edificações Equipam. Instalações informática Veículos de terceiros Outros (*) Total 

          
Em 31 de dezembro de 2019 9.053 364.011 862.169 88.633 31.048 2.359 1.149 1.177 1.359.599 
Adições  - 2.481 8.621 1.348 544 - 2.025 2.164 17.183 
Baixas - - (17.845) (179) (45) (30) - - (18.099) 
Transferência - - 10.816 (8.877) - - - (1.939) - 
Provisão para perda - - (6.037) - - - - - (6.037) 
Reversão Provisão para perda - - 645 - - - - - 645 

Em 31 de dezembro de 2020 9.053 366.492 858.369 80.925 31.547 2.329 3.174 1.402 1.353.291 
Adições  - 4.119 16.121 1.013 1.255 520 838 201 24.067 
Baixas - - (5.724) (41) (37) (202) - - (6.004) 
Transferência - - 1.603 - - - - (1.603) - 
Reversão Provisão para perda - - 2.283 - - - - - 2.283 

Em 31 de dezembro de 2021 9.053 370.611 872.652 81.897 32.765 2.647 4.012 - 1.373.637 

          
Depreciação perda por redução          
ao valor recuperável          
          
Em 31 de dezembro de 2019 - (163.882) (571.889) (57.456) (24.273) (1.765) - - (819.265) 
Despesas de depreciação no exercício - (6.305) (54.364) (3.116) (2.592) (170) (1.234) - (67.781) 

Baixas - - 17.804 160 28 30 - - 18.022 
Transferência - - (7.717) 7.717 - - - - - 

Em 31 de dezembro de 2020 - (170.187) (616.166) (52.695) (26.837) (1.905) (1.234) - (869.024) 
Despesas de depreciação no exercício - (6.319) (54.962) (3.908) (2.086) (176) (1.645) - (69.096) 
Baixas - - 5.581 36 19 129 - - 5.765 

Em 31 de dezembro de 2021 - (176.506) (665.547) (56.567) (28.904) (1.952) (2.879) - (932.355) 

          
Valor residual líquido:          
Em 31 de dezembro de 2021 9.053 194.105 207.105 25.330 3.861 695 1.133 - 441.282 

Em 31 de dezembro de 2020 9.053 196.305 242.203 28.230 4.710 424 1.940 1.402 484.267 

 - 1% a 5% 10% 10% 20% 20%  -  
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12. Imobilizado—Continuação 
b) Consolidado 

     Móveis e     Benfeitorias    
    Máquinas   Utensílios e    Equipam.    em imóveis    

Custo ou Avaliação:  Terrenos   Edificações   Equipam.   Instalações   informática   Veículos   de terceiros   Outros (*)   Total  

          
Em 31 de dezembro de 2019 72.482 579.688 1.228.721 191.600 38.756 4.829 1.932 11.756 2.129.764 
Adições  - 2.481 8.831 4.822 713 - 2.052 7.253 26.152 
Baixas - - (19.042) (2.479) (175) (30) (7) (172) (21.905) 
Transferência - - 14.055 190 487 - 677 (15.409) - 
Variação cambial 5.581 15.886 76.930 16.842 1.578 613 310 2.371 120.111 
Provisão para perda - - (10.128) (6.904) - - - - (17.032) 
Reversão Provisão para perda - - 954 2.156 - - - - 3.110 

Em 31 de dezembro de 2020 78.063 598.055 1.300.321 206.227 41.359 5.412 4.964 5.799 2.240.200 
Adições  - 4.119 16.145 4.484 1.280 543 838 29.905 57.314 
Baixas (1.203) - (94.620) (9.511) (2.262) (218) - (833) (108.647) 
Transferência 1.159 393 4.045 1.539 291 - 32 (7.459) - 
Variação cambial 2.319 12.120 50.138 17.761 863 335 544 1.297 85.377 
Reversão Provisão para perda - - 2.843 2.278 - - - - 5.121 

Em 31 de dezembro de 2021 80.338 614.687 1.278.872 222.778 41.531 6.072 6.378 28.709 2.279.365 

          
Depreciação perda por redução          
ao valor recuperável          
          
Em 31 de dezembro de 2019 - (217.434) (805.366) (99.807) (31.136) (3.026) (611) (1.339) (1.158.719) 
Aquisição de controladas - - - - - - - - - 
Despesas de depreciação no exercício - (9.146) (76.318) (11.304) (3.048) (349) (1.611) (74) (101.850) 
Baixas - - 18.725 899 152 30 - - 19.806 
Transferência - - (7.784) 7.784 - - - - - 
Variação cambial - (5.586) (41.292) (5.361) (1.382) (262) (138) (331) (54.352) 

Em 31 de dezembro de 2020 - (232.166) (912.035) (107.789) (35.414) (3.607) (2.360) (1.744) (1.295.115) 
Aquisição de controladas - - - - - - - - - 
Despesas de depreciação no exercício - (9.968) (78.200) (13.224) (2.578) (366) (2.402) (81) (106.819) 
Baixas - - 92.593 7.188 2.154 143 - - 102.078 
Variação cambial - (3.916) (28.380) (7.678) (727) (211) (462) (582) (41.956) 

Em 31 de dezembro de 2021 - (246.050) (926.022) (121.503) (36.565) (4.041) (5.224) (2.407) (1.341.812) 

          
Valor residual liquido:          
Em 31 de dezembro de 2021 80.338 368.637 352.850 101.275 4.966 2.031 1.154 26.302(*) 937.553 

Em 31 de dezembro de 2020 78.063 365.889 388.286 98.438 5.945 1.805 2.604 4.055 945.085 

  -   1% a 5%   10%   10%   20%   20%    -   

(*) O valor de R$26.302 na coluna outros, refere-se a R$21.297 de adiantamento para aquisição de imobilizado e R$ 5.005 de imobilizado em andamento. 
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12. Imobilizado--Continuação 
 

b) Consolidado--Continuação 
 
Revisão da vida útil 
 
A Administração da Companhia não alterou a vida útil-econômica remanescente dos 
bens do ativo imobilizado, para o período findo em 31 de dezembro de 2021, devido à 
ausência de alterações significativas nas condições de utilização dos bens do ativo 
imobilizado e atualização do parque industrial. 
 
Bens dados em garantia e penhora 
 
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e suas controladas possuem bens do ativo 
imobilizado dados como garantia de empréstimos e financiamentos, conforme 
demonstrado na nota explicativa n° 16, item b. 

 
Valor recuperável dos ativos 
 
De acordo com o CPC 01 (R1), “Redução ao Valor Recuperável de Ativos” os itens do 
ativo imobilizado que apresentam sinais de que seus custos registrados são superiores 
aos seus valores de recuperação, são revisados para determinar a necessidade de 
provisão para redução do saldo contábil ao seu valor de realização. A Administração 
efetuou análise do correspondente desempenho operacional e financeiro de seus 
ativos. Em 31 de dezembro de 2021, não foram identificadas evidências de ativos 
corpóreos com custos registrados superiores aos seus valores de recuperação. 
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13. Intangível 
 

a) Composição do saldo 
   Controladora  

    Direito de       
  Programa de    Uso de       
  informática    Bens    Ágio    Total  

Custo        
Em 31 de dezembro de 2019 5.357  12.433  4.722  22.512 

Adições  925  2.727  -  3.652 

Baixas -  (2.199)  -  (2.199) 

Em 31 de dezembro de 2020 6.282  12.961  4.722  23.965 

Adições  7.207  9.681  -  16.888 

Baixas -  (9.348)  -  (9.348) 

Em 31 de dezembro de 2021 13.489  13.294  4.722  31.505 

        
Amortização        
Em 31 de dezembro de 2019 (3.667)  (2.534)  -  (6.201) 

Despesas de amortização no exercício (625)  (5.046)  -  (5.671) 

Baixas -  753  -  753 

Em 31 de dezembro de 2020 (4.292)  (6.827)  -  (11.119) 

Despesas de amortização no exercício (2.092)  (3.600)  -  (5.692) 

Baixas -  8.426  -  8.426 

Em 31 de dezembro de 2021 (6.384)  (2.001)  -  (8.385) 

        
Valor residual liquido:        
Em 31 de dezembro de 2021 7.105  11.293  4.722  23.120 

Em 31 de dezembro de 2020 1.990  6.134  4.722  12.846 
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13. Intangível--Continuação 
 

a) Composição do saldo—Continuação 
                   Consolidado  

    Direito de         

  Implantação    Uso de    
 Programa 

de      
  de sistemas    Bens    informática    Ágio    Total  

Custo          
Em 31 de dezembro de 2019 5  21.481  11.816  5.883  39.185 

Adições  -  2.792  925  -  3.717 

Variação cambial 1  1.670  1.941  954  4.566 

Baixas -  (2.626)  -  -  (2.626) 

Em 31 de dezembro de 2020 6  23.317  14.682  6.837  44.842 

Adições  -  14.512  7.207  -  21.719 

Variação cambial 1  165  587  1.247  2.000 

Baixas -  (9.547)  -  -  (9.547) 

Em 31 de dezembro de 2021 7  28.447  22.476  8.084  59.014 

          
Amortização          
Em 31 de dezembro de 2019 (4)  (5.391)  (7.601)  -  (12.996) 

Despesas de amortização no exercício -  (8.530)  (1.236)  -  (9.766) 

Variação cambial (1)  (194)  (1.210)  -  (1.405) 

Baixas -  905  -  -  905 

Em 31 de dezembro de 2020 (5)  (13.210)  (10.047)  -  (23.262) 

Despesas de amortização no exercício -  (7.729)  (2.689)  -  (10.418) 

Variação cambial (1)  (199)  (411)  -  (611) 

Baixas -  8.625  -  -  8.625 

Em 31 de dezembro de 2021 (6)  (12.513)  (13.147)  -  (25.666) 

          
Valor residual liquido:          
Em 31 de dezembro de 2021 1  15.934  9.329  8.084  33.348 

Em 31 de dezembro de 2020 1  10.107  4.635  6.837  21.580 

 
14. Investimentos 
 

a) Composição dos saldos 
 

  Controladora  Consolidado 

  2021  2020  2021  2020 
Participação em empresas coligadas e controladas  762.095  660.592  2.081  1.677 
Outros investimentos (d)  15.126  15.126  15.126  15.126 

Total  777.221  675.718  17.207  16.803 
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14. Investimentos--Continuação 
 

b) Movimentação dos saldos em empresas coligadas e controladas 
 

     AVCO       
 Vicunha Vicunha Vicunha Vicunha Polímeros Vicunha Vicunha Vicunha Vicunha Vicunha  

 Europe Uruguay Distr. de Prod. Ecuador do Brasil Argentina Imóveis Serviços Peru Netherlands  

 S.à.r.l. S.A. Têxteis Ltda. S.A. S.A. S.A. Ltda. Ltda. S.A.C. B.V. Total 

Saldo em 31 de dezembro de 2020 12.276 121.538 33.508 157.961 992 81.985 219.639 21.984 3.907 6.802 660.592 
Equivalência patrimonial 533 17.494 869 6.177 220 7.204 2.888 9.080 2.129 (20.419) 26.175 

Lucro não realizado nos estoques - (2.133) - (299) - (359) - - - (319) (3.110) 

Adiantamento para futuro aumento            
de capital - (41.399) - - - (26.041) - - - - (67.440) 
Aproveitamento do adiantamento para            
futuro aumento de capital - 41.685 - - - 26.041 - - - - 67.726 

Dividendos (95) - - - - - - - - - (95) 

Variação cambial sobre investimento            
no exterior 452 26.748 - 7.474 - 25.287 - - (74) (1.026) 58.861 

Resultados abrangentes - - - 4.424 - - - - - - 4.424 

Provisão para perda com investimento - - - - - - - - - 14.962 14.962 

Ganho de capital - - - - - 781 - - - - 781 
Perda de capital - (781) - - - - - - - - (781) 

Saldo em 31 de dezembro de 2021 13.166 163.152 34.377 175.737 1.212 114.898 222.527 31.064 5.962 - 762.095 

 
O resultado de equivalência patrimonial apresentado nas demonstrações do resultado e dos fluxos de caixa da controladora inclui o 
valor de R$(3.110), referente ao lucro não realizado nos estoques. 
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14. Investimentos--Continuação 

 
c) Informações das investidas 

 
 Saldo em 31 de dezembro de 2021 

   Lucro/      Nossa  

   prejuízo     Patrimônio Participação  
 Quantidade % líquido     Capital  Líquido Patrimônio  Equivalência  

Empresas ações/quotas Participação do período Ativo Passivo Receita social Total líquido patrimonial 

Vicunha Europe S.à.r.l. 2 100 533 16.464 3.298 5.728 6.090 13.166 13.166 533 

Vicunha Uruguay S.A. 2.029.900.325 100 15.361 367.025 203.873 671.023 231.199 163.152 163.152 15.361 

Vicunha Distr. de Prod.Têxteis Ltda. 41.250.999 100 869 36.597 2.220 15.853 41.251 34.377 34.377 869 

AVCO Polímeros do Brasil S.A. 18.354.463 30,00 733 86.758 82.718 109.167 39.000 4.040 1.212 220 

Vicunha Peru S.A.C. 2.289.001 23,20 9.183 47.883 22.189 84.505 13.739 25.694 5.962 2.129 

Vicunha Argentina  S.A. 209.769.555 52,60 14.771 363.380 134.304 801.437 169.714 229.076 114.898 6.845 

Vicunha Ecuador S.A. 27.593.175 94,17 6.230 416.825 230.186 325.837 163.509 186.639 175.737 5.878 

Vicunha Imóveis Ltda. 230.784.494 100 2.888 233.798 11.271 12.857 230.784 222.527 222.527 2.888 

Vicunha Serviços Ltda. 144.094.659 100 9.080 34.645 3.581 8.774 144.095 31.064 31.064 9.080 

Vicunha Netherlands B.V. 5.500.000 100 (20.738) 124.450 139.412 138.123 34.766 (14.962) (14.962) (20.738) 

Total                 747.133               23.065  
Patrimônio negativo de controladas                   14.962                         -  
Investimento/Equivalência patrimonial - Controladora               762.095               23.065  

(-) Eliminações                (760.014)             (22.861) 

Investimento/Equivalência patrimonial - Consolidado                   2.081                    204  

 
 
(*) O resultado de equivalência patrimonial inclui o valor referente ao lucro não realizado nos estoques. 
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14. Investimentos--Continuação 
 

c) Informações das investidas--Continuação 
 
 

 Saldo em 31 de dezembro de 2020 

   Lucro/      Nossa  

   prejuízo     Patrimônio Participação  
 Quantidade % líquido     Capital  Líquido Patrimônio  Equivalência  

Empresas ações/quotas Participação do período Ativo Passivo Receita social Total líquido patrimonial 

Vicunha Europe S.à.r.l. 2 100 (378) 12.485 209 4.462 5.874 12.276 12.276 (378) 

Vicunha Uruguay S.A. 1.706.218.525 100 (9.061) 297.512 175.974 377.003 190.038 121.538 121.538 (9.061) 

Vicunha Distr. de Prod.Têxteis Ltda. 41.250.999 100 (220) 44.241 10.733 45.386 41.251 33.508 33.508 (220) 

AVCO Polímeros do Brasil S.A. 18.354.463 30,00 (5.023) 62.083 59.114 79.658 39.000 2.969 992 (1.143) 

Vicunha Peru S.A.C. 2.289.001 23,20 (1.865) 34.489 17.659 31.191 14.152 16.830 3.907 (432) 

Vicunha Argentina  S.A. 147.501.986 43,83 (1.637) 271.082 109.979 488.887 136.003 161.103 81.985 (896) 

Vicunha Ecuador S.A. 27.593.175 94,17 (40.340) 411.248 243.504 171.785 152.263 167.744 157.961 (36.589) 

Vicunha Imóveis Ltda. 230.784.494 100 (2.907) 226.916 7.277 10.209 230.784 219.639 219.639 (2.907) 

Vicunha Serviços Ltda. 144.094.659 100 (81.029) 26.075 4.091 4.755 144.095 21.984 21.984 (81.029) 

Vicunha Netherlands B.V. 5.500.000 100 (21.962) 106.791 99.989 71.839 35.078 6.802 6.802 (21.962) 

Total         660.592 (154.617) 
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14. Investimentos--Continuação 
 

c) Informações das investidas--Continuação 
 
Vicunha Europe S.à.r.l 
 
Localizada em Nion, na Suíça, tem por objeto social o comércio e a representação de produtos 
têxteis, fundamentalmente nos mercados europeu e asiático. 
 
Vicunha Uruguay S.A.  
 
Localizada em Montevidéu, tem por objeto social a confecção, fabricação, comercialização, 
distribuição, importação e exportação de produtos em geral, bem como a administração de 
empresas no país e no exterior, possuindo investimentos diretos nas seguintes controladas: 
Vicunha Argentina S.A., Vicunha USA LLC, Vicunha Peru S.A.C. e Vicunha Colombia S.A.S. 
 
Vicunha Argentina S.A. 
 
Localizada em San Juan, tem por objeto social a industrialização e comercialização de produtos 
têxteis. 
 
Vicunha USA LLC. 
 
Localizada em New York, tem por objeto social a intermediação de produtos têxteis.  
 
Vicunha Peru S.A.C. 
 
Localizada em Lima, tem por objeto social a confecção, fabricação, comercialização, distribuição, 
importação e exportação de produtos têxteis.  
 
Vicunha Colombia S.A.S. 
 
Localizada em Medellín, tem por objeto social a intermediação de produtos têxteis. 
 
Vicunha Imóveis Ltda. 
 
Localizada em Americana – SP, tem por objeto social a administração de bens próprios e 
participação no capital de outras sociedades. 
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14. Investimentos--Continuação 
 

c) Informações das investidas - Continuação 
 
Vicunha Ecuador S.A. 
 
Localizada em Quito, tem por objeto social a industrialização e comercialização de produtos 
têxteis.  
 
Vicunha Distribuidora de Produtos Têxteis Ltda. 
 
Localizada em São Paulo – SP, tem por objeto social as atividades de distribuição, comércio por 
atacado, importação, exportação e armazenamento de produtos têxteis. 
 
AVCO Polímeros do Brasil S/A. 
 
Localizada em Maracanaú – CE, tem por objeto social a fabricação, comercialização, importação 
e exportação de polímeros. A Vicunha possui influência significativa sobre tal investida, porém, 
não a controla. 
 
Vicunha Netherlends B.V. 
 
Localizada em Amsterdam, tem por objeto, a compra, venda, importação, exportação e 
distribuição de produtos têxteis preponderantemente no mercado europeu, possui investimento 
direto na Vicunha Mexico S.A. de C.V. 
 
Vicunha Mexico S.A. de C.V. 
 
Localizada na Cidade do México, tem por objeto social a compra, venda, comercialização, 
distribuição, importação e exportação de produtos têxteis. 
 
Vicunha Serviços Ltda. 
 
Localizada em Americana – SP, tem por objeto a prestação de serviços de tratamento de água e 
esgoto e outras atividades, possui investimento direto na VSA Pacajus-Tratamento de Efluentes e 
Utilidade Industriais S/A. 
 
VSA Pacajus - Tratamento de Efluentes e Utilidades Industriais S/A. 
 
Localizada em Pacajus – CE, tem por objeto social a coleta, transporte, tratamento e disposição 
de efluentes industriais; produção e distribuição de águas industriais reuso não potável e outras 
atividades. 
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14. Investimentos--Continuação 
 

d) Investimentos registrados ao valor justo: 
 

  Controladora e consolidado 

  2021  2020 
Companhia Fiação e Tecidos Santo Antônio (i)  14.883  14.883 
Outros investimentos  243  243 

Total  15.126  15.126 
 
 

(i) A participação da Companhia no capital da Companhia de Fiação e Tecidos Santo Antônio é de 11,03%. 
 

 
15. Fornecedores 
 

 
 Controladora  Consolidado 

 2021  2020  2021  2020 
No país 209.114  198.031  210.153  199.135 
No país - Risco sacado (i) 82.767  -  82.767  - 
No país - Parte relacionada 21.708  9.131  21.708  9.131 
No exterior 667  3.605  62.182  46.977 
No exterior - Parte relacionada 13.964  17.427  -  - 

Total 328.220  228.194  376.810  255.243 

 
 
(i) A Companhia possui convênios de pagamentos com instituições financeiras que possibilitam que 

determinados fornecedores optem pela cessão de seus créditos a receber da Companhia mediante 
aceitação das instituições financeiras por adquirir ou não os referidos recebíveis, sem interferência da 
Companhia. A operação de cessão não implica em qualquer alteração dos títulos emitidos pelos 
fornecedores, sendo mantidas as condições de valor original e prazo de pagamento. 
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16. Empréstimos e financiamentos 
 

a)  Composição dos saldos 
 

 
 
(i)   PROVIN: Programa de Incentivo ao Funcionamento de Empresas, empréstimo concedido pelo Bradesco e tem como fonte de recursos o Fundo 
de Desenvolvimento Industrial do Ceará – FDI. 

 
As movimentações dos empréstimos estão demonstradas a seguir: 
 
 Controladora  Consolidado 

 2021  2020  2021  2020 
Saldo inicial 1.091.894  990.978  1.249.575  1.138.847 
(+) Captações 515.117  349.136  638.836  472.597 
(-) Pagamentos (756.287)  (373.506)  (901.155)  (524.209) 
(-) Pagamentos juros (79.462)  (56.000)  (94.387)  (70.468) 
(+) Variação cambial 34.071  116.777  45.056  160.517 
(+) Juros 73.404  64.509  84.387  72.291 

Saldo final 878.737  1.091.894  1.022.312  1.249.575 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalidade/Aplicação Encargos 2021 2020 2021 2020
Moeda Nacional:
PROVIN (i) TJLP + 6.0%a.a. 1.028 1.104 1.028 1.104
FNE (Banco do Nordeste do Brasil) 7,5% a 8,5% a.a. e IPCA+ 2,28%a.a. a 2,79%a.a. 144.295 171.417 144.295 171.417
FINAME/BNDES 5,5% a.a. 35 1.016 35 1.016
Capital de Giro CDI+2,95% a 5,45%%a.a. 266.100 279.103 266.100 279.103
CRA 115% do CDI                    - 80.021                    - 80.021
Vendor 0,676% a.m.                    - 2.271                    - 2.271
Leasing 100% do CDI                    - 592                    - 592

411.458 535.524 411.458 535.524
Moeda Estrangeira:
Linhas de Trade Finance CDI+ 2,70% a 4,61% a.a. e VC+ 5,00% a 5,87% a.a. 443.497 524.520 443.497 524.520
Agência Italiana de Crédito à Exportação - ECA  Libor 6m. + 2,63% a.a. 23.782 31.850 35.317 45.281
Capital de Giro (Captado em USD) Libor 6m+4,40% a.a. e 5,71% a 6,79% a.a.                    - - 109.411 121.310
Capital de Giro (Captado em ARS) badlar - 10,0% a.a. e 9,95% a.a. a 22,0% a.a.                    - - 19.918 19.427
Capital de Giro (Captado em PEN) 1,06%                    - - 2.711 3.513

467.279 556.370 610.854 714.051
Total 878.737 1.091.894 1.022.312 1.249.575
 (-) Circulante (503.694) (729.352) (572.437) (865.159)
Não circulante 375.043 362.542 449.875 384.416

Controladora Consolidado
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16. Empréstimos e financiamentos--Continuação  
 

a)  Composição dos saldos--Continuação 
 

 
Os montantes das parcelas de empréstimos e financiamentos classificadas no passivo não 
circulante apresentam a seguinte composição por ano de vencimento: 
 
 

  2021 
Vencimento Controladora   Consolidado 
2023           140.015          162.941  
2024             96.773           118.620  
2025             59.496             79.674  
Acima de 2025            78.759            88.640 
Não circulante          375.043           449.875  

 
 
A Companhia possui alguns contratos de empréstimos que incluem cláusulas de compromissos 
(covenants). Em 31 de dezembro de 2021, os índices requeridos pelas instituições financeiras 
foram plenamente atendidos pelo Companhia. 

 
 

b) Garantias, hipotecas e fianças em 31 de dezembro de 2021 
 
 

A companhia possui garantias de empréstimos e financiamentos no valor de R$370.865, sendo 
constituídas em hipoteca, alienação fiduciária de imóveis e maquinário, cash colateral e 
duplicatas.  
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17. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos 
 

a) Composição dos impostos diferidos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferido Ativo 2021 2020 2021 31/12/20
Prejuízos fiscais de imposto de renda 45.130       47.213     45.130       47.213       
Bases negativas de contribuição social 12.822       14.354     12.822       14.354       
Prejuízos fiscais e base negativa de contribuição
das empresas controladas -            -           3.939         12.425       

 Diferenças temporárias
Provisões trabalhistas e cíveis 4.102        5.335       4.102         5.335         
Provisões fiscais 16.912       14.702     16.912       14.702       
Provisões para perdas em estoque 581           710          581            710            
Provisões s/comissões sobre vendas 2.161        2.026       2.161         2.026         
Provisões s/participações nos resultados 7.501        -           7.501         -             
Provisão para crédito liquidação duvidosa 10.056       12.153     10.056       12.153       
Provisão perdas financeiras 27.303       26.759     27.303       26.759       
Outros 8.166        10.473     8.166         10.473       

Ativo fiscal diferido 134.734     133.725    138.673      146.150      

Diferido Passivo
Reavaliação de bens do imobilizado (40.870)      (42.254)    (40.870)      (42.254)      
Depreciações (12.694)      (12.441)    (12.694)      (12.441)      
Operações com Derivativos (54)            (1.391)      (54)             (1.391)        
Deságio sobre investimentos (105)          (105)         (105)           (105)           

Passivo fiscal diferido (53.723)      (56.191)    (53.723)      (56.191)      

Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos 81.011       77.534     84.950       89.959       

Controladora Consolidado
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17. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos--Continuação 
 
a) Composição dos impostos diferidos--continuação 

 
  a.1) Realização do imposto de renda e contribuição social diferidos 

 
Para a avaliação do período estimado de realização dos créditos tributários decorrentes de prejuízos 
fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias, a Administração da Companhia 
utiliza projeções de lucros fiscais tributáveis que são revisadas periodicamente. Essas projeções 
baseiam-se em premissas e o seu resultado final realizado pode divergir do projetado. A expectativa da 
Administração da Companhia é de que os referidos créditos fiscais serão realizados em até 5 anos 
(controladora e consolidado), conforme cronograma abaixo: 

 

 Controladora  Consolidado 

Ano 2021  2020  2021  2020 

2021 -  8.313  -  9.645 
2022 11.404  18.260  11.958  21.186 
2023 18.036  19.961  18.913  23.160 
2024 20.403  21.545  21.395  24.997 
2025 22.561  9.455  23.658  10.971 
2026 8.607  -  9.026  - 

Total 81.011  77.534  84.950  89.959 
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17. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos--Continuação 
 

b) A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da 
despesa de imposto de renda e contribuição social debitada em resultado é demonstrada como 
segue: 

 

 Controladora  Consolidado 

 2021  2020  2021  2020 

Lucro Antes da Tributação 162.448  (319.545)  198.135  (256.843) 

 Alíquotas oficiais - % 34  34  34  34 

(Despesas) de IR/CS ás alíquotas oficiais (55.232)  108.645  (67.366)  87.327 
        

Conciliação para alíquota efetiva:        
Equivalência patrimonial 7.842  (52.570)  69  (394) 

Outras adições (63)  (612)  (15.461)  (23.534) 

Ajuste preço de transferência para exterior (608)  (444)  (608)  (444) 

Utilização de créditos fiscais 7.551  9.967  7.551  9.967 

Reversão crédito tributário de controlada -  -  -  (74.391) 

Reversão(provisão) indedutíveis 159  (107)  159  (107) 

Outras exclusões 8.167  5.638  8.167  5.638 

Incentivos Fiscais (nota explicativa nº 28) 10.646  -  10.646  - 

Subvenções para Investimento - ICMS 20.281  11.822  20.281  11.822 

 (1.257)  82.339  (36.562)  15.884 

        
Imposto de renda e contribuição social - corrente (12.224)  (7.165)  (45.747)  (10.532) 

Imposto de renda e contribuição social - diferidos 10.967  89.504  9.185  26.416 

Despesas de imposto de renda e contribuição social (1.257)  82.339  (36.562)  15.884 

Alíquotas efetivas -1%  26%  -18%  6% 

 
 
c) Incertezas sobre o tratamento de imposto de renda e contribuição social 

 
 
A Companhia e suas controladas possuem autuações lavradas pela Receita Federal do Brasil (“RFB”), 
questionadas no âmbito administrativo e judicial, decorrentes de supostos créditos indevidos de prejuízos 
fiscais e base negativa de CSLL, bem como relacionada à amortização de ágio, no montante consolidado 
de R$ 10.091 em 31 de dezembro de 2021. A Administração, apoiada na posição de seus assessores 
jurídicos, entende que tais questionamentos serão provavelmente aceitos em tribunais superiores de 
última instância (probabilidade de aceitação superar a 50%). 
 
 
 
 



Vicunha Têxtil S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações --Continuação 
31 de dezembro de 2021 
(Em milhares de reais) 
 

57 de 82  

17. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos--Continuação 
 
 

d) Atualização Monetária sobre indébitos 
 
Tendo em vista o julgamento do STF em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 
1.063.187, onde por maioria absoluta foi firmada a tese de que “É inconstitucional a incidência do IRPJ e 
da CSLL sobre os valores atinentes a taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”, 
acórdão publicado em 16/12/2021, a Companhia conforme determinação das normas contábeis 
reconheceu um ativo desta natureza cujo montante foi registrado por sua melhor estimativa no valor de 
R$ 6.608 em 31 de dezembro 2021. 
 
 
18. Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 

 
A Companhia e suas controladas são partes em ações judiciais e processos administrativos perante 
vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal de operações, envolvendo 
questões tributárias, trabalhistas, cíveis e outros assuntos. 
 
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas 
judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base na experiência anterior referente às 
quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as 
prováveis perdas estimadas com as ações em curso. 

 
Considerando a dependência de resultados judiciais ou administrativos incertos e apeláveis, não há 
evidência objetiva sobre o cronograma de pagamento futuro das respectivas provisões. 

 
a) Composição do saldo 
 

 Controladora  Consolidado 

 2021  2020  2021  2020 
 Cíveis (i) 1.180  1.134  1.180  1.134 
 Trabalhistas (ii) 15.713  13.974  17.254  16.236 
 Tributárias (iii) 92.245  79.444  92.309  79.634 

 109.138  94.552  110.743  97.004 

 
i) Cíveis 

 
Representadas por litígios decorrentes de relações contratuais com terceiros, bem como por 
demandas de cunho indenizatório, originadas de eventos decorrentes da atividade 
empresarial e acidentes de trabalho anteriores à Emenda Complementar nº 45. 
 
 
 
 
 



Vicunha Têxtil S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações --Continuação 
31 de dezembro de 2021 
(Em milhares de reais) 
 

58 de 82  

18. Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas--Continuação 
 

a) Composição do saldo -- continuação 
 

 
ii) Trabalhistas 

 
Representadas, principalmente, por litígios decorrentes de reclamações trabalhistas, 
encargos previdenciários, ações indenizatórias por perdas e danos e acidentes de trabalho. 

 
iii) Tributárias 

 
Refere-se, substancialmente, a (i) processo relacionado ao cumprimento das metas do 
Programa Especial de Exportação (BEFIEX), com exigência de Imposto de Importação e do 
IPI, (ii) valores inerentes a parcelamento federal e divergências quando da consolidação, (iii) 
divergência sobre a metodologia de cálculo do incentivo fiscal FDI/PROVIN, no Estado do 
Ceará, além de (iv) processo vinculado à constitucionalidade da contribuição ao FGTS pela 
alíquota de 10% em caso de demissão sem justa causa, imposta pela lei complementar nº 
110/2001. 
 

b) Contingências 
 

A Companhia é parte de outros processos administrativos e judiciais, apresentando o montante 
aproximado de R$200.851, sendo R$197.785 equivalentes a processos fiscais e previdenciários, 
R$347 de reclamações trabalhistas e R$ 2.719 de litígios cíveis. As análises realizadas por 
assessores jurídicos da Companhia definem tais processos como de risco de perda possível, 
não requerendo a constituição de provisão, conforme descrição abaixo: 
 
i. Estaduais 

   
 A Companhia discute créditos estaduais no montante de R$126.851, abrangendo as 

seguintes matérias: 
 
(i.i) presunção de simulação de saída interestadual no valor de R$21.905; 
 
(i.ii) divergência sobre a metodologia de cálculo do FDI/PROVIN no montante de R$40.134;   
 
(i.iii) divergência sobre a aplicação do diferimento do ICMS no montante de R$28.141; 
 
(i.iv) Crédito de ICMS sobre energia elétrica não consumida em processo industrial no 

montante de R$ 17.704 e, 
 
(i.v) outros assuntos relacionados ao ICMS no valor de R$ 18.967. 
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18. Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas--Continuação 
 

b) Contingências -- continuação 
 

ii. Federais 
 
 No âmbito federal, persistem contingências no montante de R$70.934 referentes aos 

seguintes temas: 
 

(ii.i) Imposto de Importação, PIS e COFINS decorrentes de suposto descumprimento do 
Regime Aduaneiro Drawback Suspensão no valor de R$54.773; 

 
(ii.ii) Compensações não homologadas de tributos federais no valor de R$9.961 e, 
 
(ii.iii) Outros assuntos no valor de R$6.200. 
 

 
c) Movimentação das provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 
 

  Controladora  

          Reversões/       

 2020   Adições  Pagamentos   2021 
 Cíveis 1.134  165  (119)  1.180 
 Trabalhistas 13.974  8.333  (6.594)  15.713 
 Tributárias 79.444  20.852  (8.051)  92.245 

 94.552  29.350  (14.764)  109.138 
        
        
 Consolidado 

         Reversões/      

 2020   Adições  Pagamentos   2021 
 Cíveis 1.134  165  (119)  1.180 
 Trabalhistas 16.236  8.927  (7.909)  17.254 
 Tributárias 79.634  20.852  (8.177)  92.309 

 97.004  29.944  (16.205)  110.743 
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19. Patrimônio líquido 
 

a) Capital social 
 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social era de R$671.713, representado por 
41.740.584 ações: 
 
  Subscritas e 
 Autorizadas Integralizadas 
Ações ordinárias 100.000.000 21.634.848 
Ações preferenciais:   
Classe “A” 25.000.000 447.013 
Classe “B” 75.000.000 19.658.723 
 200.000.000 41.740.584 

 
 

Características das ações 
 
As ações são nominativas, escriturais e sem valor nominal. As ações ordinárias não podem ser 
convertidas em nenhuma outra espécie de ações; as ações preferenciais classe “A” destinam-se 
à subscrição com recursos de fundos oficiais de investimento, especialmente do Fundo de 
Investimento do Nordeste - FINOR, e à conversão de ações e de debêntures conversíveis por 
eles adquiridas, e ainda à subscrição de ações a que foram atribuídos incentivos fiscais de 
qualquer natureza e poderão, a pedido do acionista, serem convertidas em ações preferenciais 
classe “B”. As ações preferenciais classe “B” destinam-se à subscrição pública ou particular por 
investidores e à conversão de ações preferenciais classe “A” e de debêntures conversíveis em 
ações. 
 
As ações preferenciais gozam de participação integral nos resultados da Companhia, em 
igualdade de condições com as ordinárias, acrescido o direito a dividendos 20%  maiores do que 
os atribuídos as ações ordinárias. A nenhuma outra espécie ou classe de ações poderão ser 
atribuídas vantagens patrimoniais superiores às das ações preferenciais classe “A”. As ações 
preferenciais têm, ainda, assegurada a vantagem de prioridade na distribuição do dividendo 
mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício e no reembolso de capital, no caso de 
liquidação da Companhia. 
 

 
b) Reserva de reavaliação – Ajuste de avaliação patrimonial 

 
Constituída em decorrência das reavaliações dos bens do ativo imobilizado, com base em laudo 
de avaliação elaborado por peritos independentes. O imposto de renda e a contribuição social 
diferidos correspondentes a essas reavaliações estão classificados no passivo não circulante. 
 

A Administração da Companhia confirma a opção de manter em seus livros os saldos das 
reservas de reavaliação constituídas até a vigência da Lei nº 11.638, de 2007 até o final de sua 
baixa por depreciação ou por alienação dos bens reavaliados. A reserva de reavaliação está 
sendo realizada por depreciação contra lucros acumulados, líquida dos impostos. 
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19. Patrimônio líquido--Continuação 
 
c) Reserva de lucros 

 

Reserva legal 
 
É constituída a razão de 5% do lucro líquido apurada em cada exercício social, nos termos do 
art.193 da Lei 6.404/76, limitado a 20% do capital social após a dedução dos incentivos fiscais. 
Em 2021, o valor destinado foi de R$ 4.768 e o saldo em 31 de dezembro de 2021 e de R$ 
27.652 (R$ 22.884 em 2020) 
 
Reservas de incentivos ficais 
 
Corresponde a parcela do lucro decorrente das subvenções governamentais para investimentos 
de ICMS e redução de IRPJ nas unidades abrangidas pela SUDENE, mencionados na nota 28, 
estes valores foram excluídos da base de cálculo para dividendos. 
 
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia destinou o montante integral do lucro líquido para 
reserva de subvenção para investimento – ICMS, no valor de R$150.240 (sendo R$59.652 
apurado neste período e R$90.588 para recompor parte do valor utilizado para absorver o 
prejuízo apurado no exercício de 2020). 
 

              Dividendos  
 
A Companhia não terá distribuição de dividendos mínimos, pois o lucro apurado no exercício, foi 
destinado para recompor parte da reserva de incentivos fiscais, utilizado, para absorver prejuízos 
do exercício de 2020, conforme demonstrado abaixo: 
 

  2021 

Lucro do Exercício  161.191  
Reavaliação por depreciação  2.686  
Subvenção para investimento (ICMS)  (59.652) 
Incentivos Fiscais (IRPJ)  (8.869) 

  95.356  
Constituição da reserva legal (5%)  (4.768) 

  90.588  
(-) Destinação para recompor Reserva   
de Incentivos Fiscais utilizada em 2020  90.588  

Saldo de Lucro a distribuir            -    
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19. Patrimônio líquido--Continuação 
 

d) Ajustes acumulados de conversão 
 

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta ajustes acumulados de conversão na 
demonstração do resultado abrangente, é de R$114.462 (R$55.601 em 31 de dezembro de 
2020), decorrente do resultado da variação cambial de suas controladas, de acordo com as 
normas descritas no CPC 02 (R2) - Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão 
de Demonstrações Contábeis, vide nota 14. 
 

20. Instrumentos financeiros e gestão de riscos 
 
 
20.1. Instrumentos financeiros 
 

A Companhia e suas controladas mantêm operações com instrumentos financeiros. A 
administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles 
internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. 

 
A política relativa à contratação de instrumentos financeiros com o objetivo de proteção é 
aprovada pelo Conselho de Administração, sendo subsequentemente analisada de forma 
periódica em relação à exposição ao risco que a Administração pretende proteger. 
 
A Companhia e suas controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo, em 
derivativos ou em quaisquer outros ativos de risco. Os resultados obtidos com estas operações 
estão condizentes com as políticas e estratégias definidas pela Administração da Companhia. 
 
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia e das suas 
controladas foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e 
metodologias apropriadas de avaliações. Julgamentos foram requeridos na interpretação dos 
dados de mercado para produzir as estimativas dos valores de realização mais adequada. 
Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que 
poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de 
mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estimados. 
 
A Companhia e suas controladas podem utilizar derivativos para minimizar certos riscos que 
julgarem aceitáveis em decorrência dos seus perfis. Ao minimizar um risco, a Companhia e 
suas controladas auferem uma receita financeira em troca de compensar a contraparte na 
ocorrência de um evento específico. Os derivativos são reconhecidos inicialmente pelo seu 
valor justo e os respectivos custos de transação são reconhecidos no resultado quando 
incorridos.  
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20. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação 
 

20.1.  Instrumentos financeiros--Continuação 
 

As políticas de administração de risco da Companhia foram estabelecidas pelo Conselho de 
Administração a fim de identificar e analisar riscos enfrentados pela Companhia, para 
estabelecer apropriados limites de riscos e controles e monitorar riscos e aderência aos limites. 
Políticas de gerenciamento de riscos e sistemas são revisadas regularmente para refletir 
mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Companhia.  
 
a) Classificação dos instrumentos financeiros   

Controladora 

2021  2020   
Valor justo Mensurado   Valor justo Mensurado    
através do pelo custo Saldos  através do pelo custo Saldos   
resultado amortizado    resultado amortizado   

Ativo         
Caixa e equivalentes de caixa  - 76.905 76.905  33.354 38.012 71.366 
Aplicações financeiras  39.400 - 39.400  90.551 - 90.551 
Operações com derivativos  159 - 159  4.091 - 4.091 
Contas a receber de clientes  - 636.257 636.257  - 548.263 548.263 
Empréstimos compulsórios Eletrobras (nota 9)  - 167.474 167.474  - 160.652 160.652 
Mútuo a receber  - 89.068 89.068  - 148.770 148.770 

         
Passivo         
Financiamentos e empréstimos  - 878.737 878.737  - 1.091.894 1.091.894 
Fornecedor  - 328.220 328.220  - 228.194 228.194 
Arrendamento operacional  - 11.843 11.843  - 7.391 7.391 
Mútuo a pagar  - 23.387 23.387  - - - 
Operações com derivativos  347 - 347  7.855 - 7.855 
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20. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação 
 

20.1.  Instrumentos financeiros--Continuação   
 Consolidado    

 2021    2020    
Valor justo Mensurado   Valor justo Mensurado    
através do pelo custo Saldos  através do pelo custo Saldos   
resultado amortizado    resultado amortizado   

Ativo         
Caixa e equivalentes de caixa  - 160.707 160.707  45.358 115.393 160.751 
Aplicações financeiras  109.012 - 109.012  111.475 - 111.475 
Operações com derivativos  159 - 159  4.091 - 4.091 
Contas a receber de clientes  - 678.296 678.296  - 589.441 589.441 
Empréstimos compulsórios Eletrobras (nota 8)  - 167.474 167.474  - 160.652 160.652 
Mútuo a receber  - 98.798 98.798  - 167.635 167.635 

         
Passivo         
Financiamentos e empréstimos  - 1.022.312 1.022.312  - 1.249.575 1.249.575 
Fornecedor  - 376.810 376.810  - 255.243 255.243 
Arrendamento operacional  - 16.799 16.799  - 11.902 11.902 
Operações com derivativos  648 - 648  8.608 - 8.608 

 
A classificação dos instrumentos financeiros está apresentada no quadro acima e, de 
acordo com avaliação da Administração, não existem instrumentos financeiros 
classificados em outras categorias além das informadas. 
 

b) Valor justo 
 
Em atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 40 - Instrumentos financeiros: 
Evidenciação, em 31 de dezembro de 2021, os valores justos dos investimentos com 
cotação pública foram baseados nos preços atuais de compra.  

 
Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Administração 
estabeleceu o valor justo através de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso 
de operações recentes contratadas com terceiros, a referência a outros instrumentos que 
são substancialmente similares, a análise de fluxos de caixa descontados que faz o maior 
uso possível de informações geradas pelo mercado e contam com o mínimo possível com 
informações geradas pela administração da própria entidade. 

 
O CPC 46 – Mensuração do Valor Justo define o valor justo como o montante pelo qual 
um ativo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes com conhecimento do 
negócio e interesse em realizá-lo, em uma transação em que não há favorecidos, bem 
como estabelece uma hierarquia para três níveis a serem utilizados para mensuração do 
valor justo, a saber: 
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20. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação 
 

20.1.  Instrumentos financeiros--Continuação 
 

b) Valor justo--Continuação 
 

 
 Nível 1 - preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou 

passivos; 

 Nível 2 - inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 
1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou 
indiretamente (derivados dos preços); e 

 Nível 3 - inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis 
de mercado (inputs não observáveis). 

Um mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem prontos e regularmente 
disponíveis a partir de uma bolsa, agência reguladora, entre outros, e aqueles preços 
representarem transações de mercado reais e que ocorram regularmente em bases 
puramente comerciais, sendo assim, o valor justo dos instrumentos financeiros negociados 
em mercados ativos é baseado nos preços de mercado, cotados na data do balanço, 
estando incluído no Nível 1. 

 
O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos 
(por exemplo, derivativos de balcão) é determinado mediante o uso de técnicas de 
avaliação. 
 
Essas técnicas de avaliação maximizam o uso dos dados adotados pelo mercado onde 
está disponível e confia o menos possível nas estimativas específicas da Companhia. 
 
Se todas as informações relevantes exigidas para o valor justo de um instrumento forem 
fornecidas pelo mercado, o instrumento estará incluído no Nível 2. Caso as informações 
sejam oriundas de dados internos da Companhia, o instrumento estará incluído no nível 3. 
 
A Companhia e suas controladas mantinham certos ativos cuja mensuração ao valor justo 
é requerida em bases recorrentes. Estes ativos referem-se a investimentos em títulos 
privados. Os ativos e passivos da Companhia mensurados a valor justo em bases 
recorrentes e sujeitos a divulgação, conforme os requerimentos do CPC 46 em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020: 
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20. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação 
 

20.1.  Instrumentos financeiros--Continuação 
 

b) Valor justo--Continuação 
 
 

  Mensuração valor justo 

  2021 

  Controladora  Consolidado 

  Nível 1  Nível 2  Nível 3  Total  Nível 1  Nível 2  Nível 3  Total 

Ativo circulante                 
 Aplicações financeiras  39.400  -  -  39.400  109.012  -  -  109.012 

 Operações com derivativos  -  159  -  159  -  159  -  159 

  39.400  159  -  39.559  109.012  159  -  109.171 

                 
Passivo circulante                 
 Operações com derivativos  -  (347)  -  (347)  -  (648)  -  (648) 

  -  (347)  -  (347)  -  (648)  -  (648) 

                 
                 
                 
  Mensuração valor justo 

  2020 

  Controladora  Consolidado 

  Nível 1  Nível 2  Nível 3  Total  Nível 1  Nível 2  Nível 3  Total 

Ativo circulante                 
 Caixa e equivalentes de caixa  33.354  -  -  33.354  45.358  -  -  45.358 

 Aplicações financeiras  90.551  -  -  90.551  111.475  -  -  111.475 

 Operações com derivativos  -  4.091  -  4.091  -  4.091  -  4.091 

  123.905  4.091  -  127.996  156.833  4.091  -  160.924 

                 
Passivo circulante                 
 Operações com derivativos  -  (7.855)  -  (7.855)  -  (8.608)  -  (8.608) 

  -  (7.855)  -  (7.855)  -  (8.608)  -  (8.608) 

 
 

Não houve transferência de ativos ou passivos entre níveis da hierarquia de valor justo 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020.  
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20. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação 
 

20.2. Gestão de riscos 
 

Riscos 
 

As operações da Companhia e suas controladas estão sujeitas aos fatores de riscos descritos 
a seguir: 

 
a) Risco de crédito 

 
Decorre da possibilidade de a Companhia e suas controladas terem perdas decorrentes 
de inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de 
recursos ou de investimentos financeiros. Para mitigar esses riscos, a Companhia e suas 
controladas adotam como prática a análise das situações financeira e patrimonial de suas 
contrapartes, assim como a definição de limites de crédito e acompanhamento permanente 
das posições em aberto. No que tange às instituições financeiras, a Companhia e suas 
controladas somente realizam operações com instituições financeiras de baixo risco 
avaliadas por agências de rating. 
 
O risco de crédito em duplicatas a receber é reduzido devido à pulverização dos saldos em 
diversos clientes, não havendo concentração superior a 10,9% do saldo de duplicatas a 
receber. A Administração da Companhia acredita que constitui provisões suficientes para 
fazer frente ao não recebimento e não tem diferenças entre o valor justo e contábil destas 
provisões (vide as análises quantitativas relativo ao valor da provisão para créditos de 
liquidação duvidosa na nota explicativa nº 6). 

 
b) Risco de liquidez 

 
A elaboração da previsão de fluxo de caixa é realizada pela tesouraria. Este departamento 
monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar 
que ela tenha caixa suficiente para atender às suas necessidades operacionais.  
 
O excesso de caixa mantido pela Companhia, além do saldo exigido para administração do 
capital circulante, é investido em contas correntes com incidência de juros, depósitos a 
prazo, depósitos de curto prazo e títulos e valores mobiliários, escolhendo instrumentos 
com vencimentos apropriados ou liquidez adequada para fornecer margem suficiente 
conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. 
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20. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação 
 

20.2. Gestão de riscos--Continuação 
 

Riscos--Continuação 
 
b) Risco de liquidez--Continuação 

 
A tabela a seguir representa os principais passivos financeiros não derivativos da 
Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no 
balanço patrimonial até a data contratual do vencimento: 
 

 2021 
 Controladora  Consolidado 

 Menos de 1 
ano 

Entre 1 e  Entre 2 e   Menos 
de 1 ano 

Entre 1 e Entre 2 e 

2 anos 7 anos  2 anos 7 anos 

Fornecedores 328.220 - -  376.810 - - 

Financiamentos e empréstimos 503.694 236.788 138.255  572.437 281.561 168.314 

Arrendamento mercantil 3.979 4.373 3.491  8.409 4.899 3.491 
 835.893 241.161 141.746  957.656 286.460 171.805 

 
 

c) Risco de taxas de juros 
 

Decorre da possibilidade de a Companhia e suas controladas sofrerem perdas decorrentes 
de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. 

 
Visando à mitigação desse tipo de risco, a Companhia e suas controladas buscam 
diversificar a captação de recursos em termos de taxas pré-fixadas ou pós-fixadas. 

 
d) Risco de taxas de câmbio 

 
Decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras 
utilizadas pela Companhia e suas controladas para a aquisição de insumos somado a 
contratação de instrumentos financeiros e venda de seus produtos. Para a exposição de 
fluxo de caixa e de balanço, a Companhia adota a política de proteção através da 
contratação de instrumentos financeiros. 
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20. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação 
 
20.2. Gestão de riscos—Continuação 

 
Riscos--Continuação 

 
A composição dos derivativos em aberto em 31 de dezembro de 2021 visando a gestão do risco 
de variação nas taxas de câmbio, demonstrado a seguir: 
 

 
 
 

e) Risco da taxa de câmbio – Exposição cambial 
 

 Controladora 

 2021  2020 
Ativo:    
 Ativos financeiros 30.786  6.947 
 Clientes 286.106  226.351 
 Outros ativos 7.227  7.642 

 324.119  240.940 
Passivo:    
 Empréstimos e financiamentos (124.142)  (116.125) 
 Adiantamento contrato de câmbio (343.137)  (440.245) 

 Fornecedores (14.722)  (19.355) 
 Outros passivos -  (9.306) 

 (482.001)  (585.031) 

Ativo/passivo, líquido (157.882)  (344.091) 

Ativo/passivo, líquido - Equivalente a USD 
mil (28.292)  (66.213) 

 
 
 
 
 
 

Valor de Valor Ganho não Perda não Ganho não Perda não 

Vencimento Referencia MTM Realizado Realizada Realizado Realizada

Descrição até: nocional 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021

Contratos NDF

a.1) Banco Itau Unibanco S/A 01/02/2022 14.492 14.389 -              (103)             -              (103)             

a.2) Banco Pine S/A 01/02/2022 13.393 13.552 159              -              159              -              

a.3) Banco Patagonia S/A 25/02/2022 8.371 8.070 -              -              -              (301)             

a.4) Banco Fibra S/A 01/04/2022 27.849 27.605 -              (244)             -              (244)             

Total de ganhos / (perdas) 159              (347)             159              (648)             

Controladora ConsolidadoEm milhares de Reais
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20. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação 
 

20.2. Gestão de riscos--Continuação 
 

              e)    Risco da taxa de câmbio – Exposição cambial—Continuação 
 

A exposição cambial em 31 de dezembro de 2021 é de USD28.292 mil (USD66.213 mil em 31 de 
dezembro de 2020). A exposição cambial está protegida em parte pelas exportações previstas para 
os próximos 12 meses no montante aproximado de USD86.940 mil (não auditada). 

 
Análise de sensibilidade 
 
Os instrumentos financeiros, incluindo derivativos, estão expostos às variações de valor justo 
em decorrência da flutuação de taxas de câmbio, índice (IPCA), e taxa (CDI). As avaliações da 
sensibilidade dos instrumentos financeiros a essas variáveis são apresentadas a seguir: 
 
a) Seleção dos riscos 

 
A Administração da Companhia entende que três riscos de mercado são os que mais 
podem afetar o valor dos instrumentos financeiros por ela detidos, como: (1) aumento da 
taxa de câmbio dólar norte-americano-real; (2) elevação do IPCA; e (3) acréscimo taxa do 
CDI. 

 
b) Seleção dos cenários 

 
No quadro a seguir foram considerados três cenários de risco para os indexadores de 
moedas desses passivos financeiros, sendo o cenário provável o adotado pela Companhia 
e suas controladas. Os cenários possíveis foram obtidos, pela administração, através de 
diversas fontes de mercado e em especial o sistema de expectativas de mercado do Banco 
Central do Brasil. 

 
Os cenários possíveis e remotos consideram altas de 25% e 50%, em relação ao cenário 
provável. 
 
 
Análise de sensibilidade de variações do dólar 

 
 
 Cenários em reais (prazo de 1 ano) 

                        Moeda estrangeira Provável Possível - 25% Remoto - 50% 

            Taxa dólar  5,58 6,98 8,37 
        Exposição dólar - USD28.292    

 
                                         Receita/(despesa) financeira                    13  (39.596) (78.922) 
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20. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação 
 

20.2. Gestão de riscos--Continuação 
 

Análise de sensibilidade--Continuação 
 
b) Seleção dos cenários--Continuação 

 
Análise de sensibilidade de variações nas taxas de juros 
 

 Cenários em reais (prazo de 1 ano) 
Financiamentos e empréstimos Provável Possível - 25% Remoto - 50% 

IPCA  5,50% 6,88% 8,25% 
Financiamentos indexados - IPCA - R$ 116.502               6.408                  8.015                     9.611  

    
CDI  11,75% 14,69% 17,63% 
 Financiamentos indexados - CDI - R$ 399.373            46.926                58.668                   70.409  

 
 

Aplicações Financeiras Cenários em Reais (prazo de 1 ano) 
 Provável Possível - 25% Remoto - 50% 

Taxa do CDI  11,75% 14,69% 17,63% 
Aplicações financeiras:    
CDB – Banco do Nordeste, Banco Sofisa, Banco 
ABC, Banco Fibra - R$ 41.709 

             4.901                  6.127                     7.353  

 
20.3.   Outros assuntos 
 

A Companhia possui ética, responsabilidade social e comprometimento com o meio ambiente 
como pilares de seus processos e atividades, sendo pioneira em empregar práticas positivas 
na indústria, agindo sempre com transparência e eficiência através de inúmeras iniciativas que 
englobam uma ampla plataforma de negócios sustentáveis. Um case de muito orgulho para a 
Companhia é o Pegada Hídrica Vicunha, projeto inédito que mediu o impacto hídrico da 
produção de uma calça jeans no Brasil, do plantio do algodão ao consumidor final. O resultado 
é um relatório que agora é compartilhado com todo o mercado, indústria e sociedade através 
da plataforma “A Moda Pela Água”, que conecta empresas, consumidores e ONGs, com o 
objetivo de unir a cadeia e promover discussões sobre a gestão responsável da água. Esse é 
um grande passo para diminuir o impacto ambiental da indústria da moda e promover a 
transparência no setor. 
 
Adicionalmente, a Companhia acredita e investe em projetos de desenvolvimento social nas 
regiões do nordeste do Brasil, onde algumas de suas fábricas estão instaladas. São ações de 
capacitação profissional, como o Projeto Pescar e a Industria do Conhecimento, que 
transformam a realidade das pessoas em situação de risco social e as inserem no mercado de 
trabalho. 
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20. Instrumentos financeiros e gestão de riscos--Continuação 
 

 
20.4. Gestão do capital 
 

O objetivo da Companhia ao administrar seu capital é o de salvaguardar a capacidade de 
continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes 
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 
 
Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a política de pagamento 
de dividendos e capitalização por parte dos acionistas para reduzir o nível de endividamento. 

 
A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice 
corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, 
corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazo, conforme 
demonstrado no balanço patrimonial consolidado), subtraído do montante de caixa e 
equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, 
conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado, com a dívida líquida. 
 
Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2021 e 2020, podem ser assim 
sumariados: 

 
 Consolidado 

 2021 2020 
Empréstimos e financiamentos 1.022.312 1.249.575 
Operações com derivativos - passivos 648 8.608 
Total 1.022.960 1.258.183 
Menos:   
 Caixa e equivalentes de caixa e aplicações 
financeiras (269.719) (272.226) 
 Operações com derivativos - ativos (159) (4.091) 
Dívida líquida (a) 753.082 981.866 
Total do patrimônio 1.355.590 1.129.995 
Total do capital (b) 2.108.672 2.111.861 
Índice de alavancagem financeira - (c)=(a):(b) 36% 46% 
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21. Compromissos 
 

a) Compras de algodão 
 

Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía diversos contratos canceláveis para 
compras de algodão importado e nacional com entrega futura. Esses contratos podem ter preços 
fixados ou a fixar, em dólares ou em reais. 

 

Os contratos firmados até 31 de dezembro de 2021 e ainda não recebidos são: 
 

  Contratos 

  Preços fixados  Preços não fixados  Total 

       
 Valor total em USD               92.536                        85.528      178.064  

 
 

b) Fornecimento de energia elétrica 
 
A Companhia mantém contratos de compra e venda de energia firmados com a Enel Trading 
Brasil S.A. e Engie Brasil Energia Comercializadora Ltda., para utilização de suas unidades 
industriais situadas no Estado do Ceará e Rio Grande do Norte, com vigência até 31 de 
dezembro de 2022 e 2028, respectivamente. Tendo como objeto o fornecimento do volume total 
mensal de 75MW médios. Em hipótese de rescisão do contrato poderá haver incidência de 
multa equivalente entre 30% e 70% da quantidade remanescente de energia dos contratos. 
 
Em abril de 2021, a Companhia realizou a renegociação do índice de reajuste dos contratos de 
compra e venda de energia elétrica mantidos com Enel Trading Brasil S.A, substituindo o IGPM 
pela combinação de 80% IPCA + 20% IGPM com efeito retroativo a janeiro/2021. 
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22. Arrendamentos 
 
A Companhia classifica como arrendamento as locações de software, imóveis operacionais, e o centro 
administrativo/distribuição. Os contratos possuem vigência por um período entre 2 a 5 anos. 
 
Desde 01 de janeiro de 2019, a Companhia reconhece os contratos enquadrado, como arrendamento de 
acordo com a NDC TG 06 (R3) / IFRS 16, como direito de uso e passivo de arrendamento em seu balanço 
patrimonial. 
 
Informações sobre os arrendamentos da Companhia estão apresentadas a seguir: 
 

a) Direito de uso 
 

  Controladora  Consolidado 

Direito de Uso dos ativos  2021  2020  2021  2020 

Centro de distribuição/administrativo 10.895  4.159  15.536  8.132 

Software  398  1.975  398  1.975 

Total  11.293  6.134  15.934  10.107 

         
 

Abaixo são apresentadas as movimentações no direito e uso na Controladora e no Consolidado. 
 

  Controladora 

  Centro de      

  Distribuição e     

  administrativo  Software  Total 

Saldo em 01/01/2020  9.899  -  9.899 

Novos contratos  -  2.727  2.727 

Remensurações (i)  (1.446)  -  (1.446) 

Amortização  (4.294)  (752)  (5.046) 

Saldo em 31/12/2020  4.159  1.975  6.134 

Remensurações (i)  10.047  -  10.047 

Amortização/Baixas  (3.310)  (1.578)  (4.888) 

Saldo em 31/12/2021  10.896  397  11.293 
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22. Arrendamentos—Continuação 
 

a) Direito de uso--continuação 
 

  Consolidado 

  Centro de      

  Distribuição e     

  administrativo  Software  Total 

Saldo em 01/01/2020  16.090  -  16.090 

Novos contratos  -  2.727  2.727 

Remensurações (i)  (1.656)  -  (1.656) 

Amortizações  (7.778)  (752)  (8.530) 

Variação cambial  1.476  -  1.476 

Saldo em 31/12/2020  8.132  1.975  10.107 

Remensurações (i)  14.878  -  14.878 

Amortização/Baixas  (7.439)  (1.578)  (9.017) 

Variação cambial  (34)  -  (34) 

Saldo em 31/12/2021  15.537  397  15.934 

 
(i) A Companhia remensura o ativo de direito e uso para refletir as mudanças em pagamentos e prazo conforme 

determinado em contratos. 

 
b) Passivo de arrendamentos 

 
Composição do passivo de arrendamento da Controladora e Consolidado: 
 

  Controladora  Consolidado 

Arrendamento  2021  2020  2021  2020 

Centro de distribuição / administrativo  11.457  5.157  16.413  9.668 

Software  386  2.234  386  2.234 

Total  11.843  7.391  16.799  11.902 

 
A seguir são apresentadas as movimentações no passivo de arrendamento da Controladora e no 
Consolidado: 
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22. Arrendamentos—Continuação 
 

b) Passivo de arrendamentos --continuação 
 
  Controladora 

  Centro de      

  Distribuição e     

  administrativo  Software  Total 

Saldo em 01/01/2020  9.898  -  9.898 

Novos contratos  -  2.727  2.727 

Remensurações   (1.446)  -  (1.446) 

Juros  276  -  276 

Variação cambial  -  390  390 

Pagamentos / Compensações  (3.572)  (882)  (4.454) 

Saldo em 31/12/2020  5.156  2.235  7.391 

Remensurações   10.047  -  10.047 

Juros  425  -  425 

Variação cambial  -  (275)  (275) 

Pagamentos / Compensações  (4.172)  (1.573)  (5.745) 

Saldo em 31/12/2021  11.456  387  11.843 

 
  Consolidado 

  Centro de      

  Distribuição e     

  administrativo  Software  Total 

Saldo em 01/01/2020  16.422  -  16.422 

Novos contratos  -  2.727  2.727 

Remensurações (i)  (1.656)  -  (1.656) 

Juros  1.227  -  1.227 

Variação cambial  1.560  390  1.950 

Pagamentos / Compensações  (7.886)  (882)  (8.768) 

Saldo em 31/12/2020  9.667  2.235  11.902 

Remensurações (i)  14.879  -  14.879 

Juros  1.017  -  1.017 

Variação cambial  (2)  (275)  (277) 

Pagamentos / Compensações  (9.149)  (1.573)  (10.722) 

Saldo em 31/12/2021  16.412  387  16.799 
 

(i) A Companhia remensura o ativo de direito e uso para refletir as mudanças em pagamentos e prazo conforme determinado 
em contratos. 
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22. Arrendamentos—Continuação 
 

c) Vencimentos das prestações 
 

O cronograma de vencimento dos arredamentos em 31 de dezembro de 2021 e os respectivos 
valores, são demonstrados a seguir: 
 

  Controladora   Consolidado 
2022  3.979   8.409 
2023  2.469   2.995 
2024  1.904   1.904 
2025  1.904   1.904 

após 2025  1.587   1.587 

  11.843 16.799 

 
 
As taxas incrementais aplicadas aos passivos de arrendamentos são 4% a 7,40% de acordo 
com data de início do contrato e dos prazos estimados. 
 
Os pagamentos futuros das contraprestações de arrendamento podem gerar potenciais créditos 
tributários de PIS e COFINS, a alíquota de 9,25% conforme demonstrado abaixo: 
 

Contraprestações futuras  Controladora  PIS / COFINS 
2022  3.979  368 
2023  2.469  228 
2024  1.904  176 
2025  1.904  176 

após 2025  1.587  146 

  11.843  1.094 
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23. Receita líquida de vendas 
 
  Controladora  Consolidado 

 2021   2020  2021   2020 

Receita bruta de vendas 2.055.215  1.249.446  3.190.021  1.913.408 

 (-) Deduções de receita        
        Impostos sobre vendas (317.050)  (207.349)  (508.354)  (323.256) 

        Devolução e abatimentos (32.476)  (28.387)  (87.546)  (76.695) 

Receita líquida de vendas 1.705.689  1.013.710  2.594.121  1.513.457 

 
 
 
As informações geográficas referente a receita bruta por mercados estão demonstrados a seguir: 
 
 

 Controladora  Consolidado 

 2021   2020  2021  2020 

Brasil 1.607.583   1.061.122   1.644.020   1.119.571  

América 389.432   155.743   1.444.081   733.101  

Europa e Ásia       58.200          32.581       101.920          60.736  

Total 2.055.215   1.249.446   3.190.021   1.913.408  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vicunha Têxtil S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações --Continuação 
31 de dezembro de 2021 
(Em milhares de reais) 
 

79 de 82  

24. Resultado por natureza 
 Controladora  Consolidado 

 2021  2020  2021  2020 
Classificado por função:        
Custo dos produtos vendidos 1.331.823  831.736  1.938.581  1.197.557 
Custo de ociosidade (i) -  37.627  1.621  67.386 
Com vendas 121.520  86.872  211.863  164.949 
Gerais e administrativas 106.443  92.332  163.841  142.704 

 1.559.786  1.048.567  2.315.906  1.572.596 

Classificado por natureza:        
Matéria prima, produtos químicos e materiais        
 de uso e consumo 895.584  501.345  1.373.430  870.845 
Despesas com pessoal e benefícios 258.058  187.521  391.129  230.733 
Depreciação e amortização 74.788  73.452  117.237  111.616 
Serviços de fretes e comissões 83.698  46.579  117.541  65.273 
Energia, água e combustíveis industriais 169.189  117.628  202.085  118.044 
Outras despesas 78.469  122.042  114.484  176.085 

 1.559.786  1.048.567  2.315.906  1.572.596 
 
 
(i) Devido a pandemia da COVID-19, houve paralização e funcionamento parcial das unidades localizadas no Brasil, Equador e Argentina, 
ocasionando a classificação dos custos de ociosidade diretamente para o resultado do período. 

 
25. Resultado financeiro 

 
 
 

 

2021 2020 2021 2020

Receitas financeiras:
 Juros ativos (i) 36.145     14.367       47.343     28.961       
 Juros e correção monetária de empréstimo compulsório Eletrobrás(ii) 6.822       104.345     6.822       104.345     
 Operações com derivativos (iii) 47.508     213.229     47.508     213.229     
 Ajuste ao valor presente/justo -                20.758       233           20.839       
 Outras receitas financeiras/provisões 6.096       61.535       6.129       61.550       
 Variação cambial ativa 183.815   218.871     235.493   308.488     
     Total das receitas financeiras 280.386   633.105     343.528   737.412     

Despesas financeiras:
PIS e COFINS sobre receitas financeiras (1.194)      (6.921)       (1.301)      (6.930)       
 Juros passivos (75.013)    (69.310)     (88.849)    (87.492)     
 Descontos concedidos (5.719)      (2.522)       (6.123)      (2.810)       
 Operações com derivativos (iii) (30.695)    (281.715)   (30.695)    (281.715)   
 Ajuste ao valor presente/justo (2.755)      (33.334)     (2.814)      (33.566)     
 Outras despesas financeiras/provisões (25.949)    (55.730)     (33.061)    (62.386)     
 Variação cambial passiva (198.280) (277.688)   (319.612) (411.406)   
     Total das despesas financeiras (339.605) (727.220)   (482.455) (886.305)   

Resultado financeiro, líquido (59.219)    (94.115)     (138.927) (148.893)   

Controladora Consolidado
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25. Resultado financeiro—Continuação 
 
 
(i) A companhia registrou juros no valor de R$21.616 referente aos complementos dos créditos sobre a exclusão de ICMS da base de cálculos para o PIS e da 

COFINS, conforme nota 8. 
 
(ii) Trata-se de valor líquido e certo decorrente de ação judicial com mérito transitado em julgado, nos termos do posicionamento definitivo do Superior Tribunal 

de Justiça em sede de recursos repetitivos, sendo a Eletrobrás condenada ao pagamento de juros e correção monetária decorrentes de empréstimo 
compulsório de energia elétrica. Atualmente, os processos estão em fase de liquidação de sentença, sendo as quantias apontadas condizentes a montantes 
incontroversos reconhecidos pela Eletrobrás no bojo dos processos, permitindo concluir pela certeza do ingresso financeiro, conforme posição referendada 
pelos assessores jurídicos da Companhia. Tal crédito foi reconhecido no ativo não-circulante (outros créditos a receber) e a resultado como receitas 
financeiras. 

 
(iii) Refere-se principalmente ao resultado apurado em operações com derivativos realizadas pela Companhia visando a gestão de risco das variações nas taxas 

de câmbio e commodities (algodão). 
 
 
 

26. Outras receitas operacionais, líquidas 
 

 Controladora  Consolidado 

 2021  2020  2021  2020 

Receitas:        
 PIS e COFINS (i) 36.260  283  36.507  283 
 Receita de subvenção para investimentos - ICMS 59.652  34.770  60.010  35.850 
 Receita de crédito de exportação - Reintegra 422  1.785  422  1.785 
 Receitas de venda - direito de uso de energia 2.734  15.319  2.734  15.319 
 Venda de imobilizado 544  12.509  16.427  13.785 
 Receitas de parcelamentos ICMS 2.505  -  2.647  - 
 Vendas diversas -  -  4.331  2.331 
 Outras 5.732  8.514  8.932  18.264 

     Total das receitas 107.849  73.180  132.010  87.617 

Despesas:        
 Provisões diversas, líquidas (17.331)  (54.603)  (24.577)  (75.187) 
 PIS e COFINS sobre outras receitas (420)  (1.572)  (476)  (1.595) 
 ICMS - Fundo de equilíbrio fiscal (442)  (319)  (452)  (328) 
 Pagamento de participação dos funcionários (287)  (487)  (287)  (487) 
 Baixa de crédito de cliente -  (35.000)  -  (35.000) 
 Despesas com unidades paralisadas (26.334)  (16.545)  (26.334)  (16.545) 
 Despesas de parcelamentos ICMS (6.478)  -  (6.633)  - 
 Custo da venda de imobilizado (446)  (77)  (4.650)  (1.392) 
 Custo das vendas diversas -  -  (3.089)  (849) 
 Outras (3.412)  (533)  (6.869)  (3.885) 
     Total das despesas (55.150)  (109.136)  (73.367)  (135.268) 

Resultado líquido 52.699  (35.956)  58.643  (47.651) 
 
 

(i) A companhia registrou o complemento dos créditos sobre a exclusão de ICMS da base de cálculos para o PIS e da COFINS no valor de R$35.875, conforme nota 
8. 
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27. Cobertura de seguros 
 

A Companhia e suas controladas adotam a política de contratar cobertura de seguros para os bens 
sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando 
a natureza de sua atividade. O escopo de revisão das demonstrações financeiras intermediárias 
pelos nossos auditores independentes não inclui a emissão de conclusão sobre a suficiência da 
cobertura de seguros, que foi determinada pela Administração da Companhia e que considera 
suficiente para cobrir eventuais sinistros. 
 
Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia tinha apólices de seguro contratadas junto a Companhias 
de Seguros de primeira linha, com prazo de vigência de 1 ano, para cobertura dos riscos de danos 
materiais no montante de R$1.785 milhões e para lucros cessantes no montante de R$368 milhões, 
com limite máximo de indenização de R$350 milhões. As importâncias seguradas e limite de 
cobertura contratados nos respectivos ramos de seguros eram compostos por: 
 

 
 

 
28. Incentivos fiscais 
 

Federal 
 
Os projetos de construção e instalação dos parques industriais, localizados no nordeste do país, 
foram aprovados pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e têm 
benefícios fiscais de redução da base do imposto de renda homologados pela Receita Federal do 
Brasil até 2027 para as unidades localizadas no Estado do Ceará, nos municípios de Maracanaú e 
Pacajus e para a unidade localizada no Estado do Rio Grande do Norte, no município de Natal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramo Valor em Risco Declarado Limite Máximo Indenizável
Risco Nomeados 2.230.546.621,00                 350.000.000,00                                                               
Responsabilidade Civil Geral 1.763.347.000,00                 10.000.000,00                                                                 
Responsabilidade Civil Diretores e Administradores (D&O) 25.000.000,00                      25.000.000,00                                                                 
Transportes (território nacional) 1.720.000.000,00                 1.500.000,00/evento
Transportes (território internacional) USD 131.224.500,00 USD 5.000.000,00/evento
Veículos 100% do valor do veiculo com base da tabela FIPE
Vida em Grupo 200.000,00                                                                      
Ações Judiciais e Financeiras Valor estipulado da Causa
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28. Incentivos fiscais--Continuação 
 
O cálculo do lucro da exploração sobre a redução do imposto de renda é como segue: 
 

 Controladora e Consolidado 
Cálculo Lucro Real: 2021  2020 

    
Lucro Antes da Tributação 162.448  (319.545) 

Adições de despesas e provisões operacionais 141.995  568.493 

Exclusões de receitas e reversões de provisões operacionais (227.719)  (385.819) 

Utilização de créditos fiscais (23.017)  - 

 53.707  (136.871) 

IR (Alíquotas oficiais de 15% + 10%) 13.403  - 

    
Cálculo Lucro da Exploração:    

    
Lucro Antes do IR e CSLL 162.448  (319.545) 

Adições a Lucro de Exploração 40.038  197.104 

Exclusões ao Lucro de Exploração (142.106)  (105.353) 

 60.380  (227.794) 

    
Faturamento líquido total 1.705.689  1.013.710 

Faturamento incentivado líquido 1.680.849  994.484 

% Faturamento incentivado sobre o total 98,54%  98,10% 

Lucro da exploração 59.501  (223.474) 

IR sobre o lucro da exploração (Alíquotas oficiais de 15%) 8.925  - 

Adicional IR sobre o lucro da exploração  5.269  - 

Total 14.194  - 

Isenção (Redução) do Impostos de Renda 75% 10.646  - 

 
Estadual 
 
As unidades produtivas localizadas no Estado do Ceará, nos municípios de Maracanaú e de Pacajus, 
obtiveram incentivo fiscal com validade até novembro de 2022 e fevereiro de 2023, respectivamente, 
denominado Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial (PROVIN), integrante do Fundo 
de Desenvolvimento Industrial do Estado do Ceará (FDI), consistindo na dilação do prazo para 
pagamento da parcela do saldo devedor mensal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), com dedução de até 99% (noventa e nove por cento), caso exista a liquidação do 
débito até a data de vencimento. 
 
A unidade produtiva localizada no Estado do Rio Grande do Norte, no município de Natal, obteve 
incentivo fiscal com validade até setembro de 2032, do Programa de Estímulo ao Desenvolvimento 
Industrial do Rio Grande do norte (PROEDI), celebrando contrato de mútuo com órgão do Governo 
do Estado do Rio Grande do Norte, propiciando a dedução de até 95% (noventa e cinco por cento) 
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), caso exista a liquidação do débito 
até a data de vencimento. 
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