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1. Contexto operacional: A Bemobi Mobile Tech S.A. (“Companhia”) foi cons-
tituída em 28 de agosto de 2007 e tem sede na Rua Voluntários da Pátria, 
113, 4º andar – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ. A Companhia possui uma filial 
constituída em 13 de maio de 2019, localizada na Rua Correia Dias, 184, 1º, 2º 
e 7º andares – Paraíso – São Paulo/SP. Em 21 de agosto de 2020, concluiu-se 
o processo de conversão da Companhia de uma sociedade limitada para uma 
sociedade anônima. Desta forma, diferentemente da sociedade limitada, que 
tem seu capital social formado por quotas e como ato constitutivo o contrato 
social, a Companhia, como sociedade anônima, passou a ter seu capital social 
formado por ações e como ato constitutivo o estatuto social. Em decorrência 
desse processo de conversão, as quotas da Companhia foram convertidas em 
ações ordinárias na proporção de uma quota para uma ação ordinária, todas 
nominativas e sem valor nominal. Oferta pública de ações: A Companhia 
realizou, em 08 de fevereiro de 2021, a oferta pública de distribuição primária 
e secundária (“Oferta” ou “IPO”) de 51.874.515 ações ordinárias nominativas, 
escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer 
ônus ou gravames, sendo: (i) 49.732.622 novas ações de emissão da Com-
panhia (“Oferta Primária”); e (ii) 2.141.893 ações de emissão da Companhia e 
de titularidade dos acionistas vendedores (“Oferta Secundária”). Essas ações 
foram distribuídas ao preço de R$ 22,00 por ação, perfazendo o montante 
total de R$ 1.141.239, sendo R$ 1.094.118 referente à Oferta Primária e R$ 
47.121 referente à Oferta Secundária. Cabe ressaltar que somente os recur-
sos referentes à Oferta Primária, no valor de R$ 1.094.118, transitaram pela 
Companhia, sendo que os recursos referentes à Oferta Secundária, no valor 
de R$ 47.121, foram liquidados diretamente pelo banco coordenador líder da 
operação junto aos acionistas vendedores. A Companhia incorreu em gastos 
com a Oferta Primária no montante de R$ 65.890 (R$ 43.765 líquidos de tri-
butos). Os gastos com emissão de ações no âmbito da Oferta contemplam 
comissões pagas a bancos e corretoras, honorários de auditores externos, 
consultores e advogados, taxas de registro, e demais gastos relacionados à 
Oferta, e estão apresentados nas demonstrações contábeis individuais e con-
solidadas na conta de capital social, no patrimônio líquido. A Companhia é 
uma sociedade anônima e tem como objeto social: (i) o desenvolvimento de 
tecnologias para aplicação em telefones celulares; (ii) a atuação no mercado 
de desenvolvimento de programas de computador (softwares) e de ferramen-
tas de programas de computador especificamente desenvolvidas para a rede 
mundial de computadores (internet) com acesso via telefonia móvel celular ou 
qualquer outro meio que caracterize o acesso móvel, através da prestação 
de serviços de projeto, integração de sistemas, desenvolvimento e forneci-
mento de soluções dos referidos softwares; (iii) a prestação de consultoria 
relacionada a aplicações para telefones celulares e o desenvolvimento de ati-
vidades correlatas; (iv) a atividade de veiculação de publicidade digital; e (v) 
a participação em outras sociedades, simples ou empresárias, como acionista 
ou sócia, quaisquer que sejam seus objetos sociais, no Brasil ou no exterior. 
1.1. Reorganização societária do acionista controlador: Em 30 de setembro 
de 2020, a administração da Companhia firmou três contratos de compra com 
a sua controladora direta Bemobi Holding AS (atualmente denominada Otello 
Technology Investment AS), e adquiriu 100% do capital social das empresas 
Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS. Em decor-
rência desta transação, a Companhia registrou no passivo, nesse momento, 
o valor de R$ 290.430 a pagar à sua então controladora Otello Technology 
Investment AS, já que, de acordo com os documentos assinados entre as 
partes, esse valor deveria ser liquidado até 31 de dezembro de 2021. Como a 
Companhia possuía, até 30 de setembro de 2020, o valor total de R$ 45.510 
em empréstimos a receber da Otello Technology Investment AS, o saldo lí-
quido registrado no passivo com esta sociedade foi de R$ 244.920, já que 
o valor de R$ 45.510 foi compensado com o valor a pagar pela aquisição de 
empresas de R$ 290.430. Esse valor de R$ 244.920 foi liquidado em 26 de 
abril de 2021. O valor de R$ 290.430 foi determinado pela administração da 
Companhia através de avaliações financeiras realizadas por seus consultores 
externos, a partir de técnicas de fluxo de caixa descontado (valuation). Es-
sas empresas atuam no mesmo segmento de negócio da Companhia, que é 
substancialmente o de desenvolver tecnologias para aplicação em telefones 
celulares. A administração da Companhia entende que através dessas empre-
sas adquiridas a Companhia poderá consolidar e expandir suas operações em 
outros países do mundo, bem como se beneficiar de sinergias na operação e 
no gerenciamento das atividades, a partir do conceito “One Bemobi”. Ainda, 
conforme as avaliações financeiras realizadas por seus consultores externos, 
a administração da Companhia espera obter fluxos de caixa positivos advin-
dos dessas empresas adquiridas. Por se tratar de combinação de negócios 
envolvendo entidades sob controle comum, não foram registrados, no ativo 
da Companhia, mais valia e ágio decorrentes da negociação a valor justo. A 
diferença entre a contraprestação acordada no valor de R$ 290.430 e o valor 
contábil dos ativos líquidos adquiridos de R$ 65.004, foi registrada em conta 

BALANÇO PATRIMONIAL - Valores expressos em milhares de Reais (R$)
Controladora Consolidado

Ativo Notas 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa      4 263.459 93.657 319.185 111.196
Títulos e valores mobiliários         5 194.548 - 194.548 -
Contas a receber de clientes       6 35.158 34.279 216.113 93.877
Estoques 7 - - 57.401 -
Dividendos a receber 11 888 - - -
Tributos a recuperar 8 11.198 4.964 28.501 6.643
Adiantamentos a terceiros 5.639 7.070 11.116 7.467
Outros valores a receber 9 - - 75.864 1.036
Total do ativo circulante 510.890 139.970 902.728 220.219
Não circulante
Outros valores a receber 33 43 687 43
Tributos diferidos 10 11.921 15.466 32.275 15.687
Empréstimos a partes  
 relacionadas 24.2 41.594 7.877 - -
Investimentos 11 322.339 59.497 - -
Imobilizado 12 8.678 12.624 29.779 12.627
Intangível 13 191.744 195.758 480.003 208.352
Total do ativo não circulante 576.309 291.265 542.744 236.709
Total do ativo 1.087.199 431.235 1.445.472 456.928

Controladora Consolidado
Passivo Notas 2021 2020 2021 2020
Circulante
Obrigações com pessoal 14 13.737 10.598 39.278 14.077
Tributos a recolher 15 2.134 2.145 9.429 4.289
Contas a pagar 16 5.726 6.505 140.240 26.575
Dividendos a pagar 18.6 17.895 8.486 17.895 8.486
Arrendamentos 17 1.274 1.173 4.111 1.173
Contraprestações a pagar 1.1 e 1.3 - 244.920 30.117 244.920
Outras obrigações 9 - - 108.361 -
Total do passivo circulante 40.766 273.827 349.431 299.520
Não circulante
Arrendamentos 17 2.325 2.780 11.134 2.780
Contraprestações a pagar 1.1 e 1.3 14.385 - 52.769 -
Outras obrigações - - 2.415 -
Total do passivo não circulante 16.710 2.780 66.318 2.780
Patrimônio líquido
Capital social 18.1 1.233.744 183.391 1.233.744 183.391
Ações em tesouraria 18.8 (46.125) - (46.125) -
Reserva de capital 18.2 - 4.302 - 4.302
Reservas de lucros 18.3 71.252 192.030 71.252 192.030
Ajuste de avaliação patrimonial 18.4 (225.094) (225.426) (225.094) (225.426)
Outros resultados abrangentes 18.7 (4.054) 331 (4.054) 331
Total do patrimônio líquido 1.029.723 154.628 1.029.723 154.628
Total do passivo e do  
 patrimônio líquido 1.087.199 431.235 1.445.472 456.928

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em  

milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma
Controladora Consolidado

Notas 2021 2020 2021 2020
Receita líquida 20 148.477 145.314 488.837 171.546
Custos dos serviços prestados  21 (59.943) (56.210) (306.996) (69.909)
Lucro bruto 88.534 89.104 181.841 101.637
Despesas gerais e  
 administrativas 22 (39.394) (27.573) (96.968) (39.532)
Resultado de equivalência  
 patrimonial 11 23.582 (5.838) - -
Lucro operacional 72.722 55.693 84.873 62.105
Receitas financeiras 23 29.295 2.741 30.267 2.159
Despesas financeiras 23 (2.856) (2.617) (6.502) (5.880)

26.439 124 23.765 (3.721)
Lucro antes do imposto de renda  
 e da contribuição social 99.161 55.817 108.638 58.384
Imposto de renda e  
 contribuição social 25 (23.812) (20.087) (33.289) (22.654)
Lucro líquido do exercício 75.349 35.730 75.349 35.730
Quantidade média de ações no exer-
cício (em milhares de ações) 18.5 84.658 18.339.104 84.658 18.339.104
Lucro básico e diluído por ação 0,890 0,002 0,890 0,002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Controladora Consolidado
Notas 2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 75.349 35.730 75.349 35.730
Valores que não serão reclassificados  
 subsequentemente para o resultado:
Outros resultados abrangentes 18.7 (4.385) 331 (4.385) 331
Total do resultado abrangente do exercício 70.964 36.061 70.964 36.061

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Valores expressos em milhares de Reais (R$)
Reservas de lucros

Notas
Capital 
social

Ações em 
tesouraria

Reser-
va de 

capital

Re-
serva 
legal

Reserva 
estatu-

tária

Reserva 
especial 
de divi-
dendos

Lucros 
acumu-

lados

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Outros 
Resultados 

abrangentes Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 183.391 - 4.123 - - - 164.786 - - 352.300
Constituição de reserva especial de dividendos  
 mediante destinação de lucros acumulados - - - - - 164.786 (164.786) - - -
Constituição de reserva especial de dividendos  
 mediante destinação de lucros intermediários - - - - - 13.446 (13.446) - - -
Ajuste referente ao ágio em aquisição de empresas  
 sob controle comum 18.4.a - - - - - - - (225.426) - (225.426)
Constituição de reserva de capital – Opções de  
ações da controladora a empregados da Companhia - - 179 - - - - - - 179
Lucro líquido do exercício - - - - - - 35.730 - - 35.730
Ajuste acumulado de conversão - - - - - - - - 331 331
Constituição de reserva legal 18.3.a - - - 1.787 - - (1.787) - - -
Destinação de lucros para pagamento de  
 dividendo mínimo obrigatório 18.6 - - - - - - (8.486) - - (8.486)
Constituição de reserva estatutária 18.3.b - - - - 12.011 - (12.011) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 183.391 - 4.302 1.787 12.011 178.232 - (225.426) 331 154.628
Aumento líquido de capital social mediante  
 recebimento de caixa e equivalentes de caixa 18.1 1.050.353 - - - - - - - - 1.050.353
Destinação de reserva especial de dividendos para  
 dividendos a pagar 18.3.c - - - - - (178.232) - - - (178.232)
Desconstituição de reserva de capital por alteração  
 no plano de incentivo de longo prazo 18.2 - - (4.302) - - - - - - (4.302)
Ações em tesouraria adquiridas 18.8 - (46.125) - - - - - - - (46.125)
Ajuste referente ao ganho por compra vantajosa de  
 controlada indireta 1.2 - - - - - - - 332 - 332
Lucro líquido do exercício - - - - - - 75.349 - - 75.349
Ajuste acumulado de conversão 18.7 - - - - - - - - (4.385) (4.385)
Constituição de reserva legal 18.3.a - - - 3.767 - - (3.767) - - -
Destinação de lucros para pagamento de dividendo  
 mínimo obrigatório 18.6 - - - - - - (17.895) - - (17.895)
Constituição de reserva estatutária 18.3.b - - - - 53.687 - (53.687) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 1.233.744 (46.125) - 5.554 65.698 - - (225.094) (4.054) 1.029.723

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 
31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Controladora Consolidado
Atividades operacionais Notas 2021 2020 2021 2020
Lucro antes dos tributos sobre o lucro 99.161 55.817 108.638 58.384
Ajuste do lucro antes dos tributos 
sobre o lucro pelos efeitos de:
Resultado de equivalência patrimonial 11 (23.582) 5.838 - -
Depreciação e amortização 12 e 13 19.555 19.746 33.561 23.012
Opções de ações da controladora   18.2 (4.302) 179 (4.302) 359

Juros sobre empréstimo a parte 
  relacionada 24.2 (525) 538 - 584
Juros sobre arrendamentos 17 282 149 486 149
Juros sobre contraprestações 250 - 1.870 -
Demais juros pagos e recebidos 9 56 448 56
Variações cambiais sobre em-
préstimo a parte relacionada 24.2 (2.476) - - -
Variação cambial sobre pagamento  
para aquisição de controlada              1.2 441 - - -
(Aumento) redução dos ativos operacionais
Contas a receber de clientes (879) 15.421 (9.536) 17.745
Estoques - - (22.064) -
Tributos a recuperar (6.234) (1.880) (6.058) (1.994)
Adiantamentos a terceiros 1.432 (2.204) 2.361 (1.527)
Outros valores a receber 10 (5) (38.443) 815
Aumento (redução) dos passivos operacionais
Obrigações com pessoal 3.139 1.194 6.514 1.024
Tributos a recolher 5.808 (1.360) (8.519) (2.919)
Contas a pagar (779) (577) (12.884) (7.094)
Outras obrigações - - (23.866) -
Caixa gerado nas operações 91.310 92.912 28.206 88.594
Juros líquidos pagos (291) (743) (934) (743)
Imposto de renda e contribuição  
 social pagos (3.961) (1.355) (3.961) (1.355)
Caixa líquido gerado nas  
 atividades operacionais 87.058 90.814 23.311 86.496
Atividades de investimento
Aquisição líquida de títulos e 
valores mobiliários 5 (194.548) - (194.548) -
Empréstimos a partes relacionadas  24.2 (30.716) (63.016) - (55.139)
Recebimentos de empréstimos  
 a partes relacionadas 24.2 - 17.669 - 17.623
Pagamento para aquisição de  
 controladas

1.2 e 
1.3 (134.277) - (193.730) -

Caixa e equivalentes de caixa  
recebidos em aquisição de controle    1.3 - - 59.986 15.697
Aumento de capital social em controladas 11 (96.230) - - -
Aquisição de imobilizado e  
 intangível 12 e 13 (11.117) (13.155) (26.380) (15.186)
Caixa líquido aplicado nas 
atividades de investimento (466.888) (58.502) (354.672) (37.005)
Atividades de financiamento
Pagamento de dividendos 18.6 (186.718) - (186.718) -
Pagamento de arrendamentos 17 (833) (401) (1.102) (401)
Pagamento de contraprestações 1.1 (244.920) - (244.920) -
Caixa e equivalentes de caixa recebidos 
para aumento líquido de capital social (i) 1.028.228 - 1.028.228 -
Ações em tesouraria adquiridas 18.8 (46.125) - (46.125) -
Caixa líquido gerado (aplicado) nas 
atividades de financiamento 549.632 (401) 549.363 (401)
Efeitos da variação nas taxas de câm-
bio sobre caixa e equivalentes de caixa - - (10.013) 360
Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa 169.802 31.911 207.989 49.450
Caixa e equivalentes de caixa:
Saldo inicial 93.657 61.746 111.196 61.746
Saldo final 263.459 93.657 319.185 111.196
Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa 169.802 31.911 207.989 49.450
O valor de R$ 1.028.228 é resultante dos recursos captados na Oferta Primá-
ria, no montante de R$ 1.094.118, deduzidos de gastos com a Oferta Primária, 
no montante de R$ 65.890, vide detalhes na Nota 1.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO - Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Controladora Consolidado
Receitas Notas 2021 2020 2021 2020
Vendas de serviços,  
 mercadorias e outros 20 167.605 162.339 528.532 188.571
Receitas relativas à construção  
 de ativos próprios 10.145 9.511 13.604 9.511
Provisão para créditos de liquidação  
 duvidosa (1.530) (423) (7.238) (775)
Insumos adquiridos de terceiros
Custos de serviços, mercadorias  
 e outros vendidos (30.549) (27.974) (256.136) (41.673)
Materiais, energia e serviços de terceiros (19.790) (7.949) (55.901) (12.066)
Outros insumos adquiridos de terceiros (2.316) (1.678) (2.775) (1.759)
Valor adicionado bruto 123.565 133.826 220.086 141.809
Depreciação e amortização 21 e 22 (19.555) (19.746) (33.561) (23.012)
Valor adicionado líquido produzido 104.010 114.080 186.525 118.797
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência 
patrimonial 11 23.582 (5.838) - -
Receitas financeiras 23 29.295 2.741 30.267 2.159
Valor adicionado total a distribuir 156.887 110.983 216.792 120.956
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta (26.709) (25.382) (48.086) (28.930)
Benefícios (3.619) (3.525) (6.297) (3.720)
FGTS (2.018) (1.620) (2.848) (1.620)

(32.346) (30.527) (57.231) (34.270)
Impostos, taxas e contribuições
Federais (40.377) (34.551) (70.505) (37.569)
Estaduais - - (232) -
Municipais (7.779) (7.787) (8.862) (7.757)

(48.156) (42.338) (79.599) (45.326)
Remuneração de capitais de terceiros
Juros (540) (842) (3.730) (4.025)
Aluguéis 22 (496) (1.546) (883) (1.605)

(1.036) (2.388) (4.613) (5.630)
Remuneração de capitais próprios
Dividendos (17.895) - (17.895) -
Lucros retidos (57.454) (35.730) (57.454) (35.730)

(75.349) (35.730) (75.349) (35.730)
Valor adicionado distribuído (156.887) (110.983) (216.792) (120.956)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma
específica do patrimônio líquido no valor de R$ 225.426. Mediante essa tran-
sação, as empresas controladas diretamente pela Otello Technology Invest-
ment AS passaram a estar sob o controle direto e indireto da Companhia. Os 
saldos combinados recebidos pela Companhia em 30 de setembro de 2020,  
em decorrência da aquisição das empresas, foram:
Ativo Passivo
Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 15.697 Obrigações com pessoal 3.649
Contas a receber de clientes 61.922 Tributos a recolher 1.673
Tributos a recuperar 1.565 Contas a pagar 26.587
Adiantamentos a terceiros 1.074
Outros valores a receber 1.515  
Total do ativo circulante 81.773 Total do passivo circulante 31.909
Não circulante Patrimônio líquido
Outros valores a receber 341 Capital social 54.123
Tributos diferidos 758 Reservas de capital 10.632
Imobilizado 6 Resultados acumulados 187
Intangível 14.035 Outros resultados abrangentes 62
Total do ativo não circulante 15.140 Total do patrimônio líquido 65.004

Total do ativo 96.913
Total do passivo e  
 patrimônio líquido 96.913

1.2. Reorganização societária da Companhia: Em 28 de julho de 2021, a Com-
panhia adquiriu a Tulari Spain Sociedad Limitada, que até então era controla-
da direta da Open Markets AS e controlada indireta da Companhia. O valor da 
aquisição foi definido em dólares, representando R$ 11.336 na data da tran-
sação. Por se tratar de combinação de negócios envolvendo entidades sob 
controle comum, não foi registrado, no resultado da Companhia, um ganho 
por compra vantajosa. A diferença entre a contraprestação acordada no valor 
de R$ 11.336 e o valor contábil dos ativos líquidos adquiridos de R$ 11.668, 
foi registrada em conta específica do patrimônio líquido no valor de R$ 332. 
Esse valor foi liquidado em duas parcelas, em 03 de agosto de 2021 e 28 de 
setembro de 2021, totalizando R$ 11.777 e gerando uma perda com variação 
cambial de R$ 441 nas demonstrações contábeis individuais da Companhia. 
1.3. Combinação de negócios – Aquisição do Grupo Tiaxa: Em 31 de agosto 
de 2021, a Companhia, por intermédio da Tulari Spain Sociedad Limitada, 
concluiu a aquisição de ações que representam 100% do capital social da 
Zonamovil Inc. (“Grupo Tiaxa”). Em decorrência da aquisição, a Tulari Spain 
Sociedad Limitada contabilizou um ativo no valor de R$ 129.589 (US$ 25.196 
mil). Esse valor, após avaliações financeiras realizadas por consultores ex-
ternos, foi segregado da seguinte forma pela administração da Companhia:

Ativos identificados
Valor 

em US$
Valor 

em R$
Vida útil 
(meses)

Patrimônio líquido do Grupo Tiaxa 1.326 6.822 Indefinida
Marca (i) 4.393 22.594 60
Carteira de clientes (ii) 4.661 23.975 124
Tecnologia (iii) 3.836 19.728 60
Ágio por expectativa de rentabilidade futura 10.980 56.470 Indefinida
Total 25.196 129.589
(i) Marca: Representa o valor da marca Tiaxa, que é reconhecida em seu 
segmento de atuação. A vida útil foi determinada pela administração da Com-
panhia, que considera esse um prazo adequado para avaliação de potencial 
migração para uma marca global única. (ii) Carteira de clientes: A carteira de 
clientes do Grupo Tiaxa é formada por empresas do setor privado, do segmen-
to de telecomunicações, financeiro e e-commerce, dentre outros. Os serviços 
prestados são suportados por contratos, caracterizando um contrato qualifi-
cado com cada cliente. Parte significativa dos contratos é vinculada a clientes 
que contrataram os serviços do Grupo Tiaxa em períodos anteriores, caracte-
rizando um relacionamento e a expectativa de novas vendas para os clientes 
existentes na data-base. Muitos contratos não possuem prazo, mas permitem 
a renovação contínua. (iii) Tecnologia: Representa a tecnologia que conecta o 
usuário final às empresas clientes e aos meios de pagamento, passando pela 
formação da base de dados dos usuários, sendo o ativo intangível diferencial 
para o Grupo Tiaxa se destacar em seu mercado de atuação. Na conclusão 
da operação, a Tulari Spain Sociedad Limitada efetuou o pagamento em caixa 
no valor de R$ 68.606 (US$ 13.256 mil), sendo o restante, no valor de R$ 
60.983 na data da transação (US$ 11.940 mil), referente ao valor justo da 
contraprestação contingente, calculado com base no valor mais provável a ser 
pago, a depender do atingimento de metas anuais de crescimento e financei-
ras do Grupo Tiaxa, até o final de 2023. Em 31 de dezembro de 2021, o valor 
justo da contraprestação contingente, convertido para Reais, é de R$ 68.501, 
sendo R$ 30.117 (US$ 5.397 mil) previstos para serem pagos até 30 de abril 
de 2022. O acordo de contraprestação contingente requer que a Companhia 
pague, aos antigos proprietários do Grupo Tiaxa, um determinado valor calcu-
lado com base no crescimento das receitas e do EBITDA de 2021 a 2023 das 

Relatório da Administração: Prezados Acionistas, Clientes e Investidores, A 
Bemobi viveu em 2021 um dos momentos mais marcantes de sua história. Em 
fevereiro, tivemos a oportunidade de concretizar a abertura de capital (IPO) na 
bolsa de valores (B3) no Novo Mercado, segmento destinado à negociação 
de ações de empresas que adotam, voluntariamente, práticas de governança 
corporativa adicionais às que são exigidas pela legislação brasileira. A capta-
ção de recursos obtida possuía objetivos claros de viabilizar os investimentos 
necessários para a expansão de nossos negócios, seja de forma orgânica 
ou inorgânica. E essas entregas foram todas concretizadas antes dos prazos 
previstos. Os avanços operacionais e financeiros alcançados em 2021 eviden-
ciam esse comprometimento da atual administração em executar cada uma 
das etapas do plano de negócios de forma consistente à tese de investimento 
apresentada aos seus acionistas e ao mercado. Para analisarmos em mais 
detalhes esses avanços, vale sempre lembrar que nosso modelo de cresci-
mento (“playbook”), em sua forma mais básica é baseado em três dimensões 
principais: 
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Pagamentos - Parceiro E

Pagamentos - Parceiro B

Microfinanças - Parceiro D

Microfinanças - Parceiro A

Serv. Assinatura - Parceiro C

Serv. Assinatura - Parceiro B

Serv. Assinatura - Parceiro A

SOLUÇÕES DE SERVIÇOS DIGITAIS, NOVAS PARCERIAS e NÍVEL DE PENETRAÇÃO

1) Novas Soluções Digitais: diferentes tipos de soluções digitais para dis-
positivos móveis podem ser oferecidos aos clientes finais através de nossas 
parcerias já estabelecidas de forma a capturar as oportunidades de cross-sell 
e/ou upsell. (ex. assinaturas digitais, microfinanciamento etc.). 2) Novas Par-
cerias e Geografias: expansão através de novas parcerias com empresas de 
diferentes setores, ampliando nosso mercado endereçável. (ex. novas opera-
doras de telefonia móvel, fintechs etc.). 3) Elevar a penetração de nossas 
soluções em cada parceiro: para cada solução móvel, em cada parceiro, 
uma combinação de nossa plataforma de canais e campanhas digitais pode 
aumentar a penetração dos nossos serviços na base estabelecida. Obtivemos 
inúmeras conquistas em cada um desses vetores ao longo de 2021, aumen-
tando nosso potencial de crescimento assim como a diversificação e resili-
ência de nossa empresa. Do ponto de vista das soluções digitais, nossa 
estratégia de diversificação e cross-sell vem se mostrando, a cada dia que 

passa, mais acertada. Os novos serviços se tornaram cada vez mais relevan-
tes no nosso resultado. A receita advinda das soluções de Microfinanças e de 
Pagamentos, assim como os de Plataformas de Serviços cresceram 138% na 
comparação com o ano anterior e representaram aproximadamente 44% do 
total no ano de 2021 beneficiada pelo forte crescimento orgânico, em especial 
no Brasil, e também pela consolidação do resultado da Tiaxa e da M4U, em-
presas recém adquiridas, com impacto nas nossas demonstrações a partir do 
mês de setembro e novembro, respectivamente. Do ponto vista de expan-
são via novas parcerias e geografias, mantivemos uma agenda comercial 
intensa que nos levou a ampliar significativamente nossa atuação internacio-
nal. Estamos presentes em 42 países (4 novos em 2021) com 88 contratos 
de parceria estabelecidos com diferentes operadoras de telefonia, sendo 11 
no Sul Asiático, 18 no Sudeste Asiático, 14 na Comunidade dos Estados In-
dependentes, 12 na África e 33 na América Latina. Ao todo, foram 16 novas 
parcerias estabelecidas com operadoras de telefonia para comercialização de 
diferentes tipos de soluções em 2021. Dentre estas diversas geografias, te-
mos uma base de parceiros mais diversificada do ponto de vista de segmentos 
e serviços, trazendo mais resiliência ao nosso modelo de negócios e criando 
oportunidades de expansão ainda maiores. Encerramos o ano de 2021 com 
o serviço de Assinaturas implantado em 78 parceiros de telefonia, bancos e 
wallets digitais, 18 em Microfinanças, 05 de Pagamentos, e 17 do segmento 
de Plataformas como Serviço (PaaS). Adicionalmente, ampliamos no último 
ano a oferta de nossas soluções para outras indústrias além de Telecom a 
partir do lançamento de nossa aplicação de games em parceria com a Pay-
Maya, segunda maior carteira digital nas Filipinas - com mais de 38 milhões 
de usuários registrados - e com o Banco Inter no Brasil - com um potencial de 
14 milhões de usuários. Passamos, também, a oferecer soluções de análise 
de dados para detecção de risco de crédito e de fraude a 5 diferentes clientes 
de segmentos diversos, utilizando como base as informações capturadas atra-
vés de nossas parcerias com operadoras de telecomunicações, instituições 
financeiras e empresas do varejo. Do ponto de vista do aumento da penetra-
ção de nossas soluções sob a base de clientes finais, nossa estratégia está 
relacionada à implementação de novos canais digitais de distribuição e venda, 
em especial a nossa plataforma proprietária de canais digitais, o Loop, que 
ao ser integrado aos sistemas core das operadoras viabiliza a distribuição 
escalável de nossas soluções reduzindo materialmente o custo de aquisição 
de clientes e, consequentemente, elevando nossa penetração. Nesse últi-
mo ano, implantamos novos canais digitais de nossa plataforma em 2 novas 
operadoras, alcançando um total de 22. Além disso, 10 novos canais foram 
implementados em 6 operadoras das quais já atuávamos através do Loop, ha-
bilitando novas funcionalidades, nos permitindo aproveitar a jornada de clien-
tes pré-pago, controle e pós-pago que consumiram integralmente sua franquia 

de dados para ofertarmos nossos serviços. Deste modo, o ano que passou dá 
continuidade ao histórico consistente de entrega resultados da Bemobi que, 
nos últimos dez anos, apresentou crescimento anual composto de Receita Lí-
quida Ajustada da ordem de 31%, bem como nas demais métricas financeiras. 
Falando especificamente da comparação entre 2020 e 2021, a Companhia 
registrou crescimento de 36% de Receita Líquida Ajustada, 30% do EBITDA 
Ajustado e de 96% do Lucro Líquido Ajustado, mantendo uma conversão de 
caixa próxima a 80%. Vale reiterar que esses resultados foram obtidos mesmo 
em um momento de instabilidade geopolítica e econômica somado às adver-
sidades impostas à população mundial advindas da crise sanitária originada 
pelo COVID-19. A despeito de todos os desafios, executamos com sucesso 
os primeiros movimentos de nossa agenda de M&A por meio da aquisição 
da companhia chilena Tiaxa – incorporada a partir do terceiro trimestre – e 
da empresa brasileira M4U – incorporada a partir do quarto trimestre. Tais 
aquisições podem ser consideradas transformacionais ao nosso negócio ao 
aumentarem substancialmente nossas métricas financeiras, agregarem com-
petências técnicas relevantes aos produtos de Microfinanças, Pagamentos e 
de PaaS, além de agregarem um forte time de Tecnologia e Produtos. Con-
cluídas as aquisições, estamos empenhados em integrar tais Companhias 
e capturar as sinergias existentes. Do ponto de vista comercial, nosso foco 
principal está em capturar o valor das sinergias de nossa ampla rede inter-
nacional de parceiros com a oferta de um portfólio amplo de soluções móveis 
digitais. Ao adicionarmos as soluções de cada empresa adquirida à plataforma 
da Bemobi, que possui canais (Loop) eficientes, de baixo custo e com amplo 
acesso à um volume relevante de dados, cria-se uma plataforma digital mais 
completa e robusta, o que leva a múltiplas oportunidades de cross-sell e up-
-sell nas 95 parcerias estabelecidas. Adicionalmente, existem opcionalidades 
a serem exploradas organicamente e que viabilizam a expansão de soluções 
para novas geografias e novos segmentos. Por fim, cabe ressaltar que, mes-
mo após essas duas aquisições, continuamos ativos no mercado e com uma 
extensa agenda de prospecção de novos targets de M&As, sustentada pela 
nossa posição atual (+R$ 500 milhões) e capacidade de geração de caixa. 
Agradecemos aos nossos acionistas e ao mercado em geral pela confiança 
depositada na atual Administração da Companhia. Estamos empenhados na 
execução do nosso plano estratégico, contribuindo para a democratização das 
soluções digitais no Brasil e no exterior. A Administração.

Quinta-feira, 17/03/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 
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empresas adquiridas. Esse valor, a título de contraprestação, pode chegar até 
um valor máximo não descontado de R$ 115.628 (US$ 20.720 mil). O valor 
justo da contraprestação contingente foi estimado aplicando-se a abordagem 
da receita e está classificado como nível 3 na hierarquia do valor justo. As 
estimativas de valor justo assumiram, como base, metas de crescimento de 
receita e EBITDA de 2021 a 2023. O cálculo do valor justo da contraprestação 
a pagar considerou as probabilidades de que diferentes cenários de cresci-
mento ocorram, e foram descontados a uma taxa de 11,60% a.a. O Grupo Tia-
xa é formado pelas empresas Zonamovil Inc., Tiaxa Philippines Inc., Servicios 
Interactivos Móviles de Perú S.A.C., Servicios MOB. ID S.A. de C.V., Servicios 
Interactivos Móviles Ltda., Servicios Interactivos Tiaxa Chile Ltda., DCO S.A., 
DCO do Brasil Sistemas de Informática Ltda., Tiaxa International Company 
PTE Ltd. e Tiaxa Bangladesh Ltd. O Grupo Tiaxa oferece soluções de servi-
ços digitais que englobam: (i) microfinanciamento de saldo para planos pré-
-pagos, baseado em inteligência artificial; (ii) oferta de Plataformas Digitais 
como Serviço (PaaS) para o segmento de telecomunicações; e (iii) serviços 
de análise e monetização de dados através de behavior score, baseado em 
machine learning e inteligência artificial. A aquisição é um importante passo 
na implementação do plano estratégico da Companhia, visando alavancar o 
crescimento em suas três dimensões-chave: (i) serviços digitais com ênfase 
em microfinanças e plataformas digitais (PaaS); (ii) canais e (iii) geografias. Os 
saldos consolidados recebidos pela Companhia em 31 de agosto de 2021, em 
decorrência da aquisição das empresas, foram:
Ativo Passivo
Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7.483 Obrigações com pessoal 2.907
Contas a receber de clientes 34.320 Tributos a recolher 1.118
Tributos a recuperar 10.177 Contas a pagar 50.078
Adiantamentos a terceiros 1.274
Outros valores a receber 1.487  
Total do ativo circulante 54.741 Total do passivo circulante 54.103
Não circulante Patrimônio líquido
Outros valores a receber 223 Capital social 113.678
Tributos diferidos 970 Reservas de lucros (928)
Imobilizado 1.413 Resultados acumulados (111.242)
Intangível 3.578 Outros resultados abrangentes 5.314
Total do ativo não circulante 6.184 Total do patrimônio líquido 6.822

Total do ativo 60.925
Total do passivo e  
 patrimônio líquido 60.925

1.4. Combinação de negócios – Aquisição do Grupo M4U: Em 03 de novembro 
de 2021, a Companhia concluiu a aquisição de ações que representam 100% 
do capital social da Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A. (“Mul-
tidisplay”), que por sua vez possui ações que representam 100% do capital 
social da M4 Produtos e Serviços S.A. (“M4P”). Estas empresas, em conjunto, 
são denominadas Grupo M4U. Em decorrência da aquisição, a Companhia 
contabilizou um ativo no valor de R$ 136.635. Esse valor, após avaliações 
financeiras realizadas por consultores externos, foi segregado da seguinte for-
ma pela administração da Companhia:

Ativos identificados
Valor 

em R$
Vida útil 
(meses)

Patrimônio líquido do Grupo M4U 61.759 Indefinida
Marca – Vinculada às operações da Multidisplay (i) 9.387 180
Carteira de clientes – Vinculada às operações da  
 Multidisplay (ii) 18.709 360
Carteira de clientes – Vinculada às operações da M4P (ii) 18.709 360
Tecnologia – Vinculada às operações da M4P (iii) 5.316 60
Ágio por expectativa de rentabilidade futura – Vinculado  
 às operações da M4P 22.755 Indefinida
Total 136.635
(i) Marca: Representa o valor da marca M4U, que é reconhecida em seu seg-
mento de atuação. (ii) Carteira de clientes: A carteira de clientes do Grupo 
M4U é formada, principalmente, pelas empresas de telefonia, por meio de 
contratos de longa duração. Em virtude da natureza dos serviços prestados 
pelo Grupo M4U, a substituição de prestadores de serviços pelas operadoras 
de telecomunicações é complexo e exige um longo prazo. Considerando a lon-
gevidade dos contratos com clientes, a administração da Companhia entende 
que não haverá perda de clientes e que a vida útil da carteira é de 30 anos. (iii) 
Tecnologia: Representa a tecnologia que conecta o usuário final às empresas 
de telecomunicações e aos meios de pagamento, passando pela formação da 
base de dados dos usuários, sendo o ativo intangível diferencial para o Grupo 
M4U se destacar em seu mercado de atuação. Na conclusão da operação, a 
Companhia efetuou o pagamento em caixa no valor de R$ 122.499, sendo o 
restante, no valor de R$ 14.136 na data da transação, referente ao valor justo 
da contraprestação contingente, calculado com base no valor mais provável 
a ser pago, a depender do atingimento de metas anuais de crescimento e 
financeiras do Grupo M4U, até o primeiro semestre de 2024. Em 31 de de-
zembro de 2021, o valor justo da contraprestação contingente é de R$ 14.385. 
O acordo de contraprestação contingente requer que a Companhia pague, 
aos antigos proprietários do Grupo M4U, um determinado valor calculado com 
base na contribuição bruta de 2023 das empresas adquiridas. Esse valor, a tí-
tulo de contraprestação, pode chegar até um valor máximo não descontado de 
R$ 60.000. O valor justo da contraprestação contingente foi estimado aplican-
do-se a abordagem da receita e está classificado como nível 3 na hierarquia 
do valor justo. As estimativas de valor justo assumiram, como base, a con-
tribuição bruta de 2023. O cálculo do valor justo da contraprestação a pagar 
considerou as probabilidades de que diferentes cenários de crescimento ocor-
ram, e foram descontados a uma taxa de 11,60% a.a. A Multidisplay e a M4P 
(Grupo M4U) são empresas de tecnologia com foco em desenvolvimento e 
operação de plataformas de meios de pagamentos digitais para (i) distribuição 
de recarga de celulares pré-pagos, com forte presença nos canais digitais, (ii) 
gestão digital de faturamento e cobrança de planos de telefonia móvel, e (iii) 
comércio varejista e atacadista de cartões, chips e recargas para telefones e 
dispositivos móveis. A aquisição é peça importante da estratégia de expansão 
da Companhia por se tratar de uma empresa líder em soluções de tecnologia 
de pagamentos digitais para empresas de telecomunicações, característica 
que reforça seu posicionamento em serviços de pagamentos no Brasil e cria 
oportunidades para intensificar o processo de consolidação internacional em 
curso. Os saldos consolidados recebidos pela Companhia em 03 de novembro 
de 2021, em decorrência da aquisição das empresas, foram:
Ativo Passivo
Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 52.503 Obrigações com pessoal 15.780
Contas a receber de clientes 78.259 Tributos a recolher 6.832
Estoques 35.337 Contas a pagar 76.471
Tributos a recuperar 5.623 Arrendamentos 2.624
Adiantamentos a terceiros 4.736 Outras obrigações 133.512
Outros valores a receber 34.896
Total do ativo circulante 211.354 Total do passivo circulante 235.219

Não circulante
Arrendamentos 9.083
Outras obrigações 1.130
Total do passivo não circulante 10.213

Não circulante Patrimônio líquido
Contas a receber de clientes 121 Capital social 11.394
Outros valores a receber 423 Reservas de capital 16.439
Tributos diferidos 17.112 Reservas de lucros 33.984
Imobilizado 17.583 Resultados acumulados (58)
Intangível 60.598
Total do ativo não circulante 95.837 Total do patrimônio líquido 61.759

Total do ativo 307.191
Total do passivo e 
 patrimônio líquido 307.191

1.5. Empresas consideradas nas demonstrações contábeis consolidadas: Em-
presas controladas diretamente pela Companhia:

Participação
Bemobi International AS (Noruega) 100,00%
Bemobi Ukraine LLC (Ucrânia) 100,00%
Open Markets AS (Noruega) 100,00%
Tulari Spain Sociedad Limitada (Espanha) 100,00%
Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A. (Brasil) 100,00%
Empresas controladas indiretamente pela Companhia e diretamente pela Tu-
lari Spain Sociedad Limitada (Espanha):

Participação
Apps Club Del Mexico Sociedad Anonima Promotora 
 de Capital Variable (México) 100,00%
Apps Club de Chile SPA (Chile) 100,00%
Apps Club de Colombia S.A.S (Colômbia) 100,00%
Apps Club de Argentina (Argentina) 100,00%
Zonamovil Inc. (EUA) 100,00%
Empresa controlada indiretamente pela Companhia e diretamente pela Multi-
display Comércio e Serviços Tecnológicos S.A. (Brasil):

Participação
M4 Produtos e Serviços S.A. (Brasil) 100,00%
Empresas controladas indiretamente pela Companhia e diretamente pela 
Zonamovil Inc.:

Participação
Tiaxa Philippines Inc. (Filipinas) 100,00%
Servicios Interactivos Móviles de Perú S.A.C. (Peru) 99,99%
Servicios MOB. ID S.A. de C.V. (México) 99,99%
Servicios Interactivos Móviles Ltda. (Chile) 99,99%
Servicios Interactivos Tiaxa Chile Ltda. (Chile) 99,99%
DCO S.A. (Chile) 99,00%
DCO do Brasil Sistemas de Informática Ltda. (Brasil) 99,99%
Tiaxa International Company PTE Ltd. (Singapura) 100,00%
Empresa controlada indiretamente pela Companhia e diretamente pela Tiaxa 
International Company PTE Ltd.:

Participação
Tiaxa Bangladesh Ltd. (Bangladesh) 99,00%
Os principais saldos dessas empresas são apresentados na Nota 11. 2. Apre-
sentação das demonstrações contábeis e principais políticas contábeis: 
2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas em conformi-
dade com os Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações do 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de 
relatório financeiro (International Financial Reporting Standards - IFRS), emi-
tidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), aprovados pela 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade (“CFC”), com aplicação obrigatória para os exercícios apresentados. 
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis indi-
viduais e consolidadas, e apenas essas informações, estão sendo evidencia-
das e correspondem às utilizadas na gestão da administração da Companhia. 
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”) individual e 
consolidada é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. A DVA foi pre-
parada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 
09 - Demonstração do Valor Adicionado. As IFRS não requerem a apresenta-
ção dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstra-
ção é apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto 
destas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. A preparação de 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas requer o uso de certas 
estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da admi-
nistração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. 
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexi-
dade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas 
para as demonstrações contábeis individuais e consolidadas estão divulgadas 
na Nota 3. 2.2. Bases de mensuração: As demonstrações contábeis individu-
ais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto no 

caso de ativos e passivos financeiros ajustados para refletir a mensuração 
ao valor justo. 2.3. Consolidação de demonstrações contábeis: As demons-
trações contábeis consolidadas consideram os saldos das controladas direta 
e indiretamente pela Companhia, na mesma data-base e de acordo com as 
mesmas políticas contábeis. Quando necessário, as demonstrações contábeis 
das controladas são ajustadas para adequar suas políticas contábeis àque-
las adotadas pela Companhia. Todas as transações, saldos, receitas, custos 
e despesas entre as empresas consideradas nas demonstrações contábeis 
consolidadas são eliminados integralmente para fins de consolidação. Sendo 
que, como a data de aquisição das controladas ocorreu em 30 de setembro 
de 2020, 31 de agosto de 2021 e 03 de novembro de 2021, os saldos estão 
sendo consolidados a partir das seguintes datas: 30 de setembro de 2020: 
Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC, Open Markets AS, Tulari Spain 
Sociedad Limitada, Apps Club Del Mexico Sociedad Anonima Promotora de 
Capital Variable, Apps Club de Chile SPA, Apps Club de Colombia S.A.S e 
Apps Club de Argentina. 31 de agosto de 2021: Zonamovil Inc., Tiaxa Philip-
pines Inc., Servicios Interactivos Móviles de Perú S.A.C., Servicios MOB. ID 
S.A. de C.V., Servicios Interactivos Móviles Ltda., Servicios Interactivos Tiaxa 
Chile Ltda., DCO S.A., DCO do Brasil Sistemas de Informática Ltda., Tiaxa 
International Company PTE Ltd. e Tiaxa Bangladesh Ltd. 03 de novembro de 
2021: Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A. e M4 Produtos e 
Serviços S.A. 2.4. Políticas contábeis: As principais políticas contábeis apli-
cadas na preparação destas demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas estão apresentadas abaixo ou nos respectivos itens destas notas ex-
plicativas. As políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas são consistentes em todos os exercícios 
apresentados. a) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens inclu-
ídos nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia 
são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a 
Companhia atua (“moeda funcional”). As demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional 
e de apresentação da Companhia. As informações contábeis das empresas 
do exterior são convertidas para a moeda de apresentação da Companhia 
conforme o Pronunciamento Técnico CPC 02 (R2)/IAS 21. As principais taxas 
cambiais utilizadas pela Companhia para converter suas operações no exte-
rior são as seguintes:

Taxa corrente
Taxa média do 

exercício findo em
2021 2020 2021 2020

Coroa Norueguesa (NOK) (i) 0,6329 0,6091 0,6277 0,5983
Dólar Americano (USD) (ii) 5,5805 - 5,5094 -
(i) A taxa média da Coroa Norueguesa (NOK), para o exercício comparativo 
de 2020, é referente ao período de 01 de outubro de 2020 a 31 de dezembro 
de 2020. (ii) A taxa média do Dólar Americano (USD), para o exercício de 
2021, é referente ao período de 01 de setembro de 2021 a 31 de dezembro de 
2021. b) Demonstração dos fluxos de caixa: Os fluxos de caixa das atividades 
operacionais são apresentados pelo método indireto, conforme o item 18.b do 
Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2)/IAS 7. c) Informações por segmento: 
Segmentos operacionais são componentes da entidade que desenvolvem ati-
vidades de negócio das quais pode-se obter receitas e incorrer em despesas. 
Seus resultados operacionais são regularmente revistos pelo principal gestor 
das operações da entidade, que toma as decisões sobre alocação de recursos 
e avalia o desempenho do segmento. Para a existência do segmento é ne-
cessário haver informação financeira individualizada do mesmo. Os principais 
tomadores de decisões operacionais na Companhia, responsáveis pela aloca-
ção de recursos e pela avaliação periódica de desempenho, são a Diretoria-
-Executiva e o Conselho de Administração, que são responsáveis pela tomada 
das decisões estratégicas da Companhia e por sua gestão. Apesar de haver 
atividades diversas, os principais tomadores de decisão entendem que a Com-
panhia representa apenas um segmento de negócio. Todas as decisões rela-
tivas a planejamento estratégico, financeiro, compras, investimentos e aplica-
ção de recursos são efetuadas em bases únicas e pensando na Companhia 
como um todo. d) Revisão das demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas: As demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia 
foram autorizadas para divulgação pelo Conselho de Administração em 14 de 
março de 2022. 2.5. Efeitos da pandemia provocada pela COVID-19: Os casos 
de coronavírus (“COVID-19”) foram reportados pela primeira vez em dezem-
bro de 2019 e, desde então, se espalharam por diversos países, incluindo o 
Brasil. O surto de COVID-19 se desenvolveu rapidamente em 2020 e 2021, 
e as medidas tomadas para conter o vírus afetaram a atividade econômica, 
sendo que o impacto final na economia global e nos mercados financeiros 
ainda é incerto. A administração da Companhia não identificou quaisquer in-
certezas relevantes relacionadas a eventos ou condições que possam lançar 
dúvidas significativas sobre a capacidade da Companhia de continuar como 
uma empresa em andamento. Até este momento, a Companhia não apre-
senta quaisquer dificuldades em relação ao seu fluxo de caixa (liquidez) ou 
mesmo redução material das receitas com seus clientes. Não há indicação de 
necessidade de redução ao valor recuperável de ativos ou riscos associados 
ao cumprimento de obrigações. Até o momento, os impactos nos negócios 
ou nas metas financeiras em razão da pandemia não foram significativos. No 
entanto, a administração ainda está avaliando as respostas governamentais e 
o avançar das crises de saúde e econômica originadas pelo surto, pois, caso 
haja uma prolongada desaceleração nas condições econômicas locais e re-
gionais, pode vir a afetar os negócios da Companhia. Adicionalmente, a Com-
panhia ressalta que está cumprindo com os protocolos de saúde e segurança 
estabelecidos pelas autoridades e agências. 3. Estimativas e julgamentos 
contábeis: A preparação das demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas requer o uso de certas estimativas críticas e o exercício de julgamento 
por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das polí-
ticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior 
complexidade, com risco significativo de provocar ajuste material nos valores 
contábeis de ativos e passivos ao longo do próximo exercício social, estão 
relacionadas a seguir. 3.1. Ágio por expectativa de rentabilidade futura: O ágio 
por expectativa de rentabilidade futura, mencionado na Nota 13, é testado 
anualmente para avaliação do seu valor recuperável (teste de impairment), ou 
com maior frequência se eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem 
um possível impairment. O valor recuperável é definido com base no cálculo 
do valor em uso, efetuado com base em estimativas da administração. Como 
mencionado na Nota 13, nenhuma perda por impairment foi contabilizada no 
exercício. Para fins de avaliação de impairment, os ativos são agrupados nos 
níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis sepa-
radamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Para fins desse teste, o 
ágio é alocado para as UGC ou para os grupos de UGC que devem se be-
neficiar da combinação de negócios da qual o ágio se originou. Neste caso, 
a UGC identificada é a própria Companhia. A administração da Companhia 
entende que a menor unidade geradora de caixa para teste de impairment 
do ágio abrange o negócio como um todo e, portanto, a avaliação está no 
nível da Companhia. Essa metodologia está alinhada com o direcionamento 
estratégico da Companhia, o qual avalia o negócio como um todo, ou seja, os 
resultados operacionais são regularmente avaliados pelo principal gestor das 
operações da Companhia, que toma as decisões sobre alocação de recursos 
e avalia o desempenho das operações do ponto de vista da Companhia como 
um todo. 3.2. Imposto de renda e contribuição social (correntes e diferidos): 
O imposto de renda e a contribuição social (correntes e diferidos) são calcu-
lados de acordo com interpretações da legislação em vigor. Esse processo 
normalmente envolve estimativas complexas para determinar o lucro tributável 
e as diferenças temporárias. Em particular, eventuais créditos fiscais diferi-
dos sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças 
temporárias, que são reconhecidos na proporção da probabilidade de que um 
lucro tributável futuro esteja disponível e possa ser utilizado. A mensuração da 
recuperabilidade do imposto de renda diferido sobre prejuízos fiscais, base ne-
gativa de contribuição social e diferenças temporárias leva em consideração 
a estimativa de lucro tributável. Os tributos sobre o lucro e outros tributos são 
apurados e registrados com base na interpretação da legislação por parte da 
administração. 3.3. Consideração sobre principal e agente na análise de con-
tratos com clientes: A administração da Companhia, à luz do Pronunciamento 
Técnico CPC 47/IFRS 15, suportada pelo entendimento dos seus assessores, 
realiza uma avaliação contínua das atividades e dos contratos com seus clien-
tes de forma a determinar se atua como principal ou agente nos respectivos 
contratos. A administração entende que atua como principal nas atividades de 
revenda de bens e prestação de serviços, quando ocorrem os seguintes fatos: 
i) É responsável primária para o cumprimento do compromisso de fornecer 
os bens e serviços; ii) Incorre em riscos na gestão e manutenção do estoque 
antes que os bens sejam transferidos aos clientes; iii) Incorre em riscos de 
crédito e na gestão de fluxos de caixa ao adquirir os bens antes mesmo de re-
alizar a venda aos seus clientes; e iv) Tem poder para determinação de preço 
dos bens que comercializa.
4. Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Caixa e contas bancárias 1.033 25 52.335 17.562
Aplicações financeiras (*) 262.426 93.632 266.850 93.634
Total 263.459 93.657 319.185 111.196
(*) As aplicações financeiras se referem a Certificados de Depósitos Bancários 
– CDBs, de curto prazo e alta liquidez, que são prontamente conversíveis em 
montante conhecido de caixa, e estão sujeitas a um insignificante risco de mu-
dança de valor. Essas aplicações, em 31 de dezembro de 2020 e de 2021, pos-
suem rendimento de aproximadamente 100% do CDI – Certificado de Depósito 
Interbancário e estão investidas em instituições financeiras de primeira linha.
5. Títulos e valores mobiliários Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Aplicações financeiras (i) 193.802 - 193.802 -
Contratos swap (ii) 746 - 746 -
Total 194.548 - 194.548 -
(i) O valor se refere, substancialmente, a aplicações financeiras em títulos 
públicos LFT (Tesouro Selic) por intermédio de instituições financeiras de pri-
meira linha, que possuem alta liquidez e são prontamente conversíveis em 
montante conhecido de caixa. Os títulos possuem vencimento em 01/03/2022 
e 01/03/2023, com rentabilidade pós-fixada de 0,10% a.a. mais o rendimento 
anual da taxa Selic, mas podem ser negociados de forma antecipada no mer-
cado. (ii) Como aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em 
21 de outubro de 2021, a Companhia contratou 15 instrumentos financeiros 
derivativos, do tipo “swap”, entre 22 de outubro de 2021 e 01 de dezembro 
de 2021, com a finalidade de maximizar a geração de valor para os acionistas 
por meio de uma administração eficiente da estrutura de liquidez e de capi-
tal. O valor nocional total dos contratos é de R$ 61.577. Nestes contratos, a 
ponta ativa é representada pela variação percentual positiva entre o valor de 
mercado da ação da Companhia e o valor-base médio de aproximadamente 
R$ 14,66. E a ponta passiva é representada pela taxa CDI anual mais um 
spread médio de aproximadamente 1,50% a.a. Os contratos foram firmados 
junto a uma instituição financeira independente de grande porte e possuem 
vencimento de 12 meses a partir da data de contratação. Esses derivativos 
são incluídos nos ativos ou passivos financeiros mensurados ao valor justo 
por meio do resultado. Portanto, as variações no valor justo são reconhecidas 
imediatamente na demonstração do resultado, na linha de resultado financei-
ro. No exercício de 2021, a Companhia reconheceu um ganho de R$ 746 no 
resultado, referente a esses contratos. 6. Contas a receber de clientes: O 
contas a receber de clientes corresponde aos valores a receber por prestação 
de serviços, revenda de mercadorias ou recebimento de royalties no decurso 
normal das atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalen-
te a um ano ou menos, o contas a receber é classificado no ativo circulante. 
Caso contrário, é apresentado no ativo não circulante. O contas a receber de 
clientes é, inicialmente, reconhecido pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensurado pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de 
juros, menos a provisão para perdas de créditos esperada (impairment).
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2021 2020 2021 2020

Receitas faturadas 21.435 18.109 180.698 48.062
Receitas a faturar 13.813 16.261 42.219 45.906
Provisão para perdas (i) (90) (91) (6.804) (91)
Total 35.158 34.279 216.113 93.877
(i) A provisão para perdas é reconhecida com base em perdas estimadas, que 
levam em consideração as informações históricas e a probabilidade de ocor-
rência de eventos futuros. Nos exercícios apresentados, as provisões para 
perdas se referem, substancialmente, a contestações de clientes das opera-
doras de telefonia, que são suportadas contratualmente pela Companhia. Em 
relação à variação no saldo da provisão no consolidado, a mesma refere-se, 
principalmente, aos saldos da Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológi-
cos S.A., vide Nota 1.4, que são inerentes ao modelo de negócio, onde as 
revendas de créditos para recarga de telefones celulares pré-pagos ocorrem 
substancialmente via cartão de crédito para o varejo, sendo sujeitas a con-
testações. A idade das contas a receber faturadas apresenta-se como segue:
 Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Total 21.435 18.109 180.698 48.062
A vencer 19.227 18.109 157.247 48.062
Contas a receber vencidas
de 1 a 30 dias 810 - 20.489 -
de 31 a 60 dias 1.396 - 1.898 -
de 61 a 90 dias - - 270 -
de 91 a 120 dias - - 504 -
há mais de 120 dias 2 - 290 -
7. Estoques: O valor se refere, substancialmente, a créditos para recarga de 
telefones celulares pré-pagos mantidos pela Multidisplay Comércio e Servi-
ços Tecnológicos S.A., com giro médio de 15 dias. A Multidisplay Comércio e 
Serviços Tecnológicos S.A. possui, como atividade principal, a compra para 
revenda desses créditos.
8. Tributos a Recuperar Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
CSLL e IRPJ retidos na fonte por clientes - - 11 -
Saldo negativo de CSLL e IRPJ (i) 10.606 4.245 12.964 4.245
Tributos a recuperar no exterior (ii) - - 13.770 1.679
Outros tributos a recuperar 592 719 1.756 719
Total 11.198 4.964 28.501 6.643
(i) Representa antecipações de CSLL e IRPJ efetuadas durante o exercício 
que resultaram em valor superior ao valor devido no encerramento do exer-
cício, e que podem ser compensadas com outros tributos federais. (ii) Repre-
senta, substancialmente, retenções na fonte por parte de clientes. 9. Outros 
Valores a Receber e Outras Obrigações: A M4 Produtos e Serviços S.A. 
possui, como uma de suas atividades, a viabilização da venda de créditos para 
recarga de telefones celulares pré-pagos, por parte das operadoras de telefo-
nia, por meio de suas plataformas desenvolvidas internamente. Essas vendas 
são realizadas por meio de cartão de crédito ou boleto bancário. Portanto, 
são intermediadas por empresas que operam esses meios de pagamento. 
Em determinados contratos, a M4 Produtos e Serviços S.A. assume o fluxo 
financeiro da operação. Desta forma, recebe, das operadoras de meios de 
pagamento, o valor total das vendas realizadas pelas operadoras de telefonia, 
desconta um percentual sobre o valor das operações (receita da M4 Produtos 
e Serviços S.A.), e repassa o valor restante às operadoras de telefonia. O 
montante apresentado como outros valores a receber e outras obrigações é, 
substancialmente, referente a essas operações, conforme os quadros abaixo.
Outros valores a receber:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Valores a receber das operadoras de 
 meios de pagamento - - 72.988 -
Outros valores a receber - - 2.876 1.036
Total - - 75.864 1.036
Outras obrigações: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Valores a repassar às operadoras de 
 telefonia - - 105.961 -
Outras obrigações - - 2.400 -
Total - - 108.361 -
Os valores a receber das operadoras de meios de pagamento e os valores a 
repassar às operadoras de telefonia não são apresentados em base líquida 
porque a M4 Produtos e Serviços S.A. não tem o direito de compensar os valo-
res reconhecidos.10. Tributos Diferidos: Os tributos diferidos compreendem 
a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) e o imposto sobre a renda 
(IRPJ) recuperáveis em exercícios futuros, relacionados, substancialmente, 
a diferenças temporárias dedutíveis. As alíquotas, para cálculo dos tributos 
diferidos, são de 9% para a CSLL e de aproximadamente 25% para o IRPJ. 
Tributos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável 
que um lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compen-
sação com as diferenças temporárias, com base em projeções de resultados 
futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários 
econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. Tributos diferidos 
passivos são reconhecidos integralmente. Os saldos de tributos diferidos ati-
vos e passivos são apresentados pelo valor líquido no balanço quando há o 
direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos 
correntes, em geral relacionados com a mesma entidade legal e mesma au-
toridade fiscal. Os prejuízos fiscais acumulados das operações não possuem 
prazo de prescrição, mas sua compensação é limitada em exercícios futuros 
em até 30% do montante do lucro tributável de cada exercício. O prazo espe-
rado para recuperação dos tributos diferidos está relacionado a seguir.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Prazo estimado para recuperação:
Até 1 ano 20.182 16.632 40.536 16.853
Até 2 anos 12.178 11.236 12.178 11.236
Até 3 anos 9.068 10.346 9.068 10.346
Até 4 anos 1.932 7.183 1.932 7.183
Até 5 anos 1.973 - 1.973 -
Mais de 5 anos 6.922 - 6.922 -

52.255 45.397 72.609 45.618

Diferença temporária - amortização 
 fiscal do ágio (40.334) (29.931) (40.334) (29.931)
Total 11.921 15.466 32.275 15.687
A movimentação dos tributos diferidos no exercício está demonstrada a seguir:

Controladora Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2020 15.466 15.687
Efeitos sobre amortização de mais valia (i) (864) (864)
Efeitos sobre amortização de ágio (ii) (10.404) (10.404)
Efeitos sobre amortização da contraprestação 
 paga (iii) (10.373) (10.373)
Diferenças temporárias dedutíveis (iv) 18.096 38.229
Saldo em 31 de dezembro de 2021 11.921 32.275
(i) Amortização de mais valia reconhecida na Opera Software Brasil Ltda. 
(“Opera”), que foi incorporada pela Companhia em 31 de janeiro de 2018, em 
razão do processo de aquisição da Companhia em 2015, no qual foi cons-
tatado que o valor justo dos ativos intangíveis identificados era superior ao 
valor contábil. (ii) Amortização do ágio por expectativa de rentabilidade futura 
reconhecido na Opera, em razão do processo de aquisição da Companhia. 
(iii) Amortização da contraprestação paga para aquisição da Companhia pela 
Opera. (iv) Referem-se, substancialmente, ao efeito dos tributos sobre o va-
lor de R$ 65.890, referente a gastos com emissões de ações (vide Nota 1). 
Cabe ressaltar que a Companhia apresenta histórico de lucros tributáveis, 
bem como possui expectativa de que, nos exercícios futuros, estarão dispo-
níveis lucros tributáveis para serem compensados com esses créditos ativos. 
Essas projeções foram realizadas levando-se em consideração os fluxos de 
caixa operacionais e financeiros, assim como a alíquota efetiva de imposto 
de renda e contribuição social, que dariam origem a lucros tributáveis futuros 
a serem compensados. Posições fiscais incertas: Após a incorporação da 
Opera ocorrida em janeiro de 2018, a Companhia passou a deduzir fiscal-
mente o ágio gerado na combinação de negócios ocorrida em 2015, por um 
período de cinco anos. A administração entende que a dedutibilidade do ágio 
para fins fiscais é adequada perante a legislação atual, e está suportada pelo 
entendimento dos seus assessores jurídicos. Em 31 de dezembro de 2021, as 
incertezas associadas à dedução do ágio para fins fiscais totalizam o valor de 
R$ 40.846 e não estão provisionadas. Com base na posição de seus asses-
sores jurídicos internos e externos, a Companhia entende que essas posições 
incertas serão provavelmente aceitas pela autoridade fiscal. Adicionalmente, 
a Companhia se utiliza de incentivos fiscais relacionados ao desenvolvimento 
de inovação tecnológica (Lei nº. 11.196/2005 – “Lei do Bem”). Em 31 de de-
zembro de 2021, as incertezas associadas à Lei do Bem totalizam o valor de 
R$ 1.869 e não estão provisionadas. Com base na posição de seus assesso-
res jurídicos internos e externos, a Companhia entende que essas posições 
incertas serão provavelmente aceitas pela autoridade fiscal. Por fim, a Compa-
nhia aplica julgamento contábil crítico na identificação de incertezas sobre po-
sições tributárias sobre o lucro, que podem impactar as demonstrações con-
tábeis individuais e consolidadas. A Companhia opera em várias jurisdições, 
onde surgem incertezas na aplicação dos requerimentos fiscais em função 
da complexidade da legislação tributária nessas localidades. A Companhia e 
suas controladas estão sujeitas a revisões das declarações fiscais e, portanto, 
podem surgir disputas com autoridades fiscais em razão da interpretação das 
leis e regulamentos aplicáveis. A administração não identificou outros trata-
mentos tributários incertos que possam resultar em um passivo relevante para 
a Companhia. Contudo, a Companhia permanece sujeita à fiscalização para 
seus tributos sobre o lucro em geral para os exercícios de 2016 a 2021.
11. Investimentos: A movimentação dos saldos de investimentos no exercício 
de 2021 está demonstrada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2020 59.497
Aquisição de controlada indireta
Patrimônio líquido da Tulari, adquirida em 28/07/2021 11.668
Combinação de negócios
Patrimônio líquido da Multidisplay, adquirida em 03/11/2021 61.759
Identificação de mais valia na Multidisplay 28.096
Identificação de mais valia na M4P 24.025
Identificação de ágio por expectativa de rentabilidade futura na M4P 22.755

136.635
Aumento de capital social em controladas
Aumento de capital social na Tulari em 31/08/2021 68.606
Aumento de capital social na Tulari em 01/10/2021 2.624
Aumento de capital social na Multidisplay em 12/11/2021 25.000

96.230
Amortização de mais valia na Multidisplay e na M4P (245)
Resultado de equivalência patrimonial
Lucro líquido da Bemobi International AS 18.652
Lucro líquido da Bemobi Ukraine LLC 780
Lucro líquido da Open Markets AS 2.182
Lucro líquido da Tulari (a partir da aquisição em 28/07/2021) 2.175
Lucro líquido da Multidisplay (a partir da aquisição em 03/11/2021) 38

23.827
Ajuste acumulado de conversão de controladas no exterior (4.385)
Destinação de dividendo mínimo obrigatório na Multidisplay (888)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 322.339

Quinta-feira, 17/03/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 

A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 

https://monitormercantil.com.br/caderno-digital

gecelmo
Logo MM

gecelmo
Novo carimbo



Bemobi Mobile Tech S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05

O resumo dos saldos apresentados em 31 de dezembro de 2021 por cada empre-
sa considerada nas demonstrações contábeis consolidadas está relacionado abaixo: 
Controladas diretas:

Ativo
Patrimônio 

líquido
Receita 
líquida

Lucro 
líquido

Bemobi International AS 87.159 52.601 106.021 18.652
Bemobi Ukraine LLC 5.086 4.143 11.584 780
Open Markets AS 16.426 15.548 2.800 2.182
Tulari Spain Sociedad Limitada 158.005 89.507 - 2.940
Multidisplay Comércio e Serviços 
Tecnológicos S.A. 186.912 85.910 170.950 38
Total 453.588 247.709 291.355 24.592
Controladas indiretas: 
 

Ativo
Patrimônio 

líquido
Receita 
líquida

Lucro 
líquido 

(prejuízo)
Apps Club Del Mexico Sociedad 
Anonima Promotora de Capital 
Variable 5.575 4.706 1.800 644
Apps Club de Chile SPA 5.612 4.668 3.812 1.398
Apps Club de Colombia S.A.S 2.423 2.323 2.022 139
Apps Club de Argentina 223 42 76 (29)
Zonamovil Inc. 94.708 15.690 12.370 9.374
M4 Produtos e Serviços S.A. 184.952 46.303 17.659 (500)
Tiaxa Philippines Inc. 2.826 (1.045) 1.401 (15)
Servicios Interactivos Móviles de 
Perú S.A.C. 1.212 832 910 187
Servicios MOB. ID S.A. de C.V. 4.152 1.306 6.269 101
Servicios Interactivos Móviles Ltda. 5.422 2.161 6.106 1.223
Servicios Interactivos Tiaxa Chile 
Ltda. 27.855 (16.923) 15.002 926
DCO S.A. 60.748 53.916 6.989 2.471
DCO do Brasil Sistemas de  
 Informática Ltda. 22 (2.429) - (224)
Tiaxa International Company PTE Ltd.     27 27 - -
Tiaxa Bangladesh Ltd. 27 27 - -
12. Imobilizado: Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aqui-
sição ou construção, líquido da depreciação acumulada e de perdas por re-
dução ao valor recuperável. Os ativos são depreciados pelo método linear, 
conforme o item 62 do Pronunciamento Técnico CPC 27/IAS 16, considerando 
a vida útil estimada pela administração, e seus valores residuais são conside-
rados iguais a zero. A administração concluiu que, para os exercícios apresen-
tados, não há indicação de que os ativos possam ter sofrido desvalorização.
A vida útil dos ativos estimada pela administração é a seguinte:

Vida útil
Equipamentos de informática 3 a 5 anos
Benfeitorias em imóveis de terceiros (*)
Móveis e utensílios 5 a 10 anos
Equipamentos eletrônicos 3 a 5 anos
Equipamentos telefônicos 3 a 5 anos
Direitos de uso de imóveis de terceiros 2 a 6 anos
Veículos 5 anos
* Vida útil de acordo com a estimativa da administração e os prazos contratu-
ais, que variam de 2 a 6 anos. Os saldos líquidos do imobilizado são:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Equipamentos de informática 2.204 5.086 8.013 5.089
Benfeitorias em imóveis de terceiros 2.363 2.847 7.345 2.847
Móveis e utensílios 649 767 1.730 767
Equipamentos eletrônicos 18 37 896 37
Equipamentos telefônicos 19 21 159 21
Direitos de uso de imóveis de terceiros 3.425 3.866 11.613 3.866
Veículos - - 23 -
Total 8.678 12.624 29.779 12.627
As movimentações do imobilizado são:

Controladora
2020 2021

Saldo Adição Baixa Transferência Saldo
Custo
Equipamentos de informática 11.287 237 - - 11.524
Benfeitorias em imóveis de  
 terceiros 3.180 - - - 3.180
Móveis e utensílios 1.040 - - - 1.040
Equipamentos eletrônicos 120 - - - 120
Equipamentos telefônicos 91 16 - - 107
Direitos de uso de imóveis  
 de terceiros 4.422 478 - - 4.900
Subtotal 20.140 731 - - 20.871
Depreciação acumulada
Equipamentos de informática (6.201) (3.119) - - (9.320)
Benfeitorias em imóveis de  
 terceiros (333) (484) - - (817)
Móveis e utensílios (273) (118) - - (391)
Equipamentos eletrônicos (83) (19) - - (102)
Equipamentos telefônicos (70) (18) - - (88)
Direitos de uso de imóveis 
de terceiros (556) (919) - - (1.475)
Subtotal (7.516) (4.677) - - (12.193)
Total líquido 12.624 (3.946) - - 8.678

Consolidado
2020 2021

Saldo Adição Baixa
Ajuste de 

conversão Saldo
Custo
Equipamentos de informática 11.442 17.523 - 6.710 35.675
Benfeitorias em imóveis de terceiros 3.180 9.749 - 429 13.358
Móveis e utensílios 1.067 2.814 - 343 4.224
Equipamentos eletrônicos 120 2.285 - 39 2.444
Equipamentos telefônicos 91 861 - - 952
Direitos de uso de imóveis de 
terceiros 4.422 14.687 - - 19.109
Veículos - 109 - - 109
Subtotal 20.322 48.028 - 7.521 75.871
Depreciação acumulada
Equipamentos de informática (6.353) (17.750) - (3.559) (27.662)
Benfeitorias em imóveis de terceiros (333) (5.343) - (337) (6.013)
Móveis e utensílios (300) (1.823) - (371) (2.494)
Equipamentos eletrônicos (83) (1.381) - (84) (1.548)
Equipamentos telefônicos (70) (710) - (13) (793)
Direitos de uso de imóveis de  
 terceiros (556) (5.843) - (1.097) (7.496)
Veículos - (86) - - (86)
Subtotal (7.695) (32.936) - (5.461) (46.092)
Total líquido 12.627 15.092 - 2.060 29.779
As adições no exercício referem-se, substancialmente, às aquisições do Gru-
po Tiaxa (vide Nota 1.3) e do Grupo M4U (vide Nota 1.4). 13. Intangível: Os 
ativos intangíveis são reconhecidos pelo custo de aquisição, líquido da amor-
tização acumulada e de perdas por redução ao valor recuperável. Os ativos 
são amortizados pelo método linear, considerando a vida útil estimada pela 
administração, e seus valores residuais são considerados iguais a zero. Os 
ativos que estão sujeitos a amortização são revisados para a verificação de 
impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem 
que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é 
reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o 
qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo, menos os seus 
custos de alienação, e o seu valor em uso. A administração concluiu que, para 
os exercícios apresentados, o valor recuperável dos ativos é maior ou igual 
ao valor contábil. Por isso, a administração entende que não é necessário o 
reconhecimento de uma perda por desvalorização (impairment).
Os saldos líquidos do intangível são:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Mais valia de ativos intangíveis (i) 8.960 14.618 128.869 14.618
 Relacionamento com clientes 8.960 14.618 8.960 14.618
 Marca - - 32.215 -
 Carteira de clientes - - 62.488 -
 Tecnologia - - 25.206 -
Ágio por expectativa de rentabilidade  
 futura (ii) 154.933 154.933 238.961 154.933
Plataformas desenvolvidas (iii) 24.931 20.737 103.049 32.488
Softwares adquiridos de terceiros 2.920 5.470 9.124 6.313
Total 191.744 195.758 480.003 208.352
(i) Relacionamento com clientes: Ativo remanescente gerado em 2015, no 
processo de aquisição da Companhia pela Opera, que foi incorporada pela 
Companhia em 31 de janeiro de 2018. Existe quando a Companhia tem infor-
mações e mantém contatos regulares com seus clientes. Como esses relacio-
namentos são formalizados mediante contratos de prestação de serviços, se 
consolida uma carteira de clientes ativa. Dessa forma, relacionamento com 
clientes foi considerado como um ativo intangível adquirido na transação, sen-
do amortizado em 8 anos. Marca: R$ 22.880 são referentes à marca Tiaxa 
(vide Nota 1.3) e R$ 9.335 são referentes à marca M4U (vide Nota 1.4). Cartei-
ra de clientes: R$ 25.174 são referentes à carteira de clientes do Grupo Tiaxa 
(vide Nota 1.3), R$ 18.657 são referentes à carteira de clientes da Multidisplay 
(vide Nota 1.4) e R$ 18.657 são referentes à  carteira de clientes da M4P (vide 
Nota 1.4). Tecnologia: R$ 19.978 são referentes à tecnologia do Grupo Tiaxa 
(vide Nota 1.3) e R$ 5.228 são referentes à tecnologia da M4P (vide Nota 
1.4). (ii) Ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado em 2015, no valor 
de R$ 154.933, no processo de aquisição da Companhia pela Opera, que foi 
incorporada pela Companhia em 31 de janeiro de 2018. No consolidado, R$ 
61.273 são referentes ao ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado 
na aquisição do Grupo Tiaxa (vide Nota 1.3) e R$ 22.755 são referentes ao 
ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado na aquisição da M4P (vide 
Nota 1.4). (iii) Os custos associados à manutenção de softwares são reco-
nhecidos como despesa, quando incorridos. Os custos de desenvolvimento 
de novas aplicações e aprimoramentos que são diretamente atribuíveis às 
plataformas e softwares são reconhecidos como ativos intangíveis quando os 
critérios de capitalização são atendidos. Os custos diretamente atribuíveis que 
são capitalizados como parte do software estão relacionados, substancial-
mente, a custos com empregados diretamente alocados em seu desenvolvi-
mento. Intangíveis em desenvolvimento representam o custo dos projetos até 
o momento em que entrarem em operação, quando são transferidos para as 
contas correspondentes desses bens em operação. Neste momento, esses 
ativos passam a ser amortizados com base na vida útil respectiva. Inclusive, 
os ativos intangíveis desenvolvidos foram avaliados para fins de impairment 
em 31 de dezembro de 2021, não sendo necessário nenhum ajuste.

As movimentações do intangível são:
Controladora

2020 2021

Saldo Adição Baixa
Transfe-

rência Saldo
Custo
Mais valia de ativos intangíveis 40.674 - - - 40.674
Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura 154.933 - - - 154.933 
Plataformas desenvolvidas 35.342 10.146 - - 45.488
Softwares adquiridos de terceiros 11.054 718 - - 11.772
Subtotal 242.003 10.864 - - 252.867
Amortização acumulada
Mais valia de ativos intangíveis (26.056) (5.658) - - (31.714)
Ágio por expectativa de rentabili-
dade futura - - - - -
Plataformas desenvolvidas (14.605) (5.952) - - (20.557)
Softwares adquiridos de terceiros (5.584) (3.268) - - (8.852)
Subtotal (46.245) (14.878) - - (61.123)
Total líquido 195.758 (4.014) - - 191.744

Consolidado
2020 2021

Saldo Adição Baixa
Ajuste de 

conversão Saldo
Custo
Mais valia de ativos intangíveis 40.674 118.419 - 5.635 164.728
Ágio por expectativa de 
rentabilidade futura 154.933 79.228 - 4.800 238.961
Plataformas desenvolvidas 50.682 149.428 - 488 200.598
Softwares adquiridos de  
 terceiros 19.469 22.958 - 1.306 43.733
Subtotal 265.758 370.033 - 12.229 648.020
Amortização acumulada
Mais valia de ativos intangíveis (26.056) (15.427) - 5.624 (35.859)
Ágio por expectativa de  
 rentabilidade futura - - - - -
Plataformas desenvolvidas (18.194) (74.829) - (4.526) (97.549)
Softwares adquiridos de  
 terceiros (13.156) (19.317) - (2.136) (34.609)
Subtotal (57.406) (109.573) - (1.038) (168.017)
Total líquido 208.352 260.460 - 11.191 480.003
As adições no exercício referem-se, substancialmente, às aquisições do Grupo 
Tiaxa (vide Nota 1.3) e do Grupo M4U (vide Nota 1.4). Como exigido pela nor-
ma contábil, a Companhia realiza anualmente teste de impairment para o ágio 
(vide Nota 3.1). Para o ágio por expectativa de rentabilidade futura identificado 
nas aquisições em 2021 (vide Notas 1.3 e 1.4), a Companhia entende que não 
é realizar teste de impairment, tendo em vista que as aquisições ocorreram e 
foram avaliadas há menos de 12 meses. Para o ágio por expectativa de renta-
bilidade futura gerado em 2015, no processo de aquisição da Companhia pela 
sua antiga controladora, Opera, que foi incorporada pela Companhia em 31 
de janeiro de 2018, a administração entende que a menor unidade geradora 
de caixa para teste de impairment está no nível da própria Companhia. Essa 
metodologia está alinhada com o direcionamento estratégico da Companhia 
em termos de investimentos e ações comerciais, bem como alinhado em rela-
ção às fontes de receitas e custos. A administração da Companhia realizou o 
teste de impairment do ágio em 31 de outubro de 2021, e a metodologia para 
o cálculo foi o valor em uso, através de um fluxo de caixa descontado, con-
siderando premissas em bases nominais. As principais premissas utilizadas 
sumariadas a seguir: • Crescimento da receita e margem alinhado com o plano 
de negócios da Companhia e com expectativas de crescimento da demanda 
dos clientes, que foram preparados para 5 anos; • Crescimento das despesas 
gerais e administrativas que está alinhado com a projeção de inflação do país, 
e crescimento das despesas com base no plano de negócios da Companhia. 
A taxa de inflação esperada pela Companhia para esses gastos operacionais 
se encontra alinhada com as projeções preparadas por instituições represen-
tativas do mercado; • Por tratar-se de um negócio sem expectativa de término, 
foi estimada uma perpetuidade de crescimento nominal dos fluxos de caixa 
relacionados ao nível de conhecimento do negócio dos últimos anos, e base-
ado nas experiências passadas da administração; • Investimentos de capital 
(capital expenditure - “CAPEX”) alinhado com o plano de negócios da Compa-
nhia; e • A taxa de desconto (WACC*) para os fluxos de caixa projetados foi 
de 11,60% a.a. A taxa de desconto (WACC) equivalente para o mesmo valor 
em uso, sem o efeito de fluxo de pagamento de impostos sobre a renda, é de 
17,60% a.a.. O resultado do teste de impairment não indicou nenhuma neces-
sidade de provisão para perdas. *WACC (“Weighted Average Cost of Capital”) 
é uma taxa de desconto utilizada para trazer fluxos de caixa futuros a valor 
presente, considerando e ponderando os custos de oportunidade de todas as 
fontes de financiamento das quais a Companhia se utiliza.
A vida útil dos ativos estimada pela administração é a seguinte:

Vida útil 
Mais valia de ativos intangíveis 2 a 30 anos
Plataformas desenvolvidas (*) 3 a 5 anos
Softwares adquiridos de terceiros 3 a 5 anos
* Plataformas desenvolvidas internamente pela Companhia. A vida útil desses 
ativos é reavaliada anualmente pela administração da Companhia.
14. Obrigações com pessoal: Os saldos correspondem às obrigações usuais 
da Companhia referentes a remunerações de empregados e respectivos en-
cargos sociais. Não há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Provisão de férias 2.459 2.142 9.622 2.970
Provisão para participação nos resultados 6.201 4.430 14.291 6.655
Plano de incentivo de longo prazo (i) 255 - 1.082 -
Salários a pagar 2.275 1.581 5.597 1.688
Instituto Nacional da Seguridade Social a recolher 1.213 1.086 2.288 1.086
Fundo de Garantia por Tempo de Serviços a 
recolher 499 347 1.248 347
Imposto de Renda Retido na Fonte a recolher 825 715 2.895 1.035
Outros 10 297 2.255 296
Total 13.737 10.598 39.278 14.077
(i) Maiores detalhes sobre o plano de incentivo de longo prazo dos executivos 
da Companhia, aprovado em 2021, na Nota 18.2. 15. Tributos a recolher: 
Os saldos correspondem às obrigações usuais da Companhia referentes a 
tributos a recolher, exceto os encargos sociais classificados na Nota 14. Não 
há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Contribuição social sobre o lucro líquido 
(CSLL) e o imposto sobre a renda (IRPJ) - - 91 -
Contribuição para o Financiamento da 
 Seguridade Social (Cofins) 712 671 917 671
Programa de Integração Social (PIS) 145 145 189 145
Imposto Sobre Serviços (ISS) 1.182 1.293 1.702 1.293
Tributos a recolher no exterior - - 5.783 2.144
Outros 95 36 747 36
Total 2.134 2.145 9.429 4.289
16. Contas a pagar: Os saldos correspondem às obrigações usuais da Com-
panhia referentes, substancialmente, a valores a pagar a fornecedores. Não 
há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Provisão para direitos autorais (i) 1.952 4.142 17.387 21.940
Fornecedores de serviços e materiais (ii) 3.770 2.361 122.849 4.633
Outros 4 2 4 2
Total 5.726 6.505 140.240 26.575
(i) Valores devidos a título de direitos autorais para os desenvolvedores de 
aplicativos e softwares. Esses valores são pagos com base em percentuais 
definidos nos contratos. (ii) A variação no saldo do consolidado refere-se, 
substancialmente, às aquisições do Grupo Tiaxa (vide Nota 1.3) e do Grupo 
M4U (vide Nota 1.4). O saldo, no consolidado, é substancialmente referente a 
valores a pagar para aquisição de créditos para recarga de telefones celulares 
pré-pagos, destinados a revenda por parte da Multidisplay Comércio e Servi-
ços Tecnológicos S.A. 17. Arrendamentos: Em 31 de dezembro de 2021, a 
Companhia possui quatro contratos de locação de imóvel de terceiros sujeitos 
ao Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2)/IFRS 16. Um dos contratos, referen-
te ao imóvel utilizado pela filial da Companhia em São Paulo/SP, foi firmado 
em novembro de 2019, com prazo de 3 anos e sem opção de compra. Outro 
contrato, referente a um imóvel utilizado pela matriz da Companhia no Rio 
de Janeiro/RJ, foi firmado no terceiro trimestre de 2020, com início efetivo de 
utilização do imóvel a partir de setembro de 2020. O prazo do contrato é de 6 
anos, sem renovação automática e sem opção de compra. No quarto trimes-
tre de 2021, o valor dos pagamentos mensais dos contratos sofreu reajuste, 
sem qualquer alteração nos demais termos. Assim, a Companhia registrou 
um acréscimo de R$ 478 no valor presente do fluxo de pagamentos futuros. 
Adicionalmente, com a aquisição do Grupo M4U (vide Nota 1.4), a Companhia 
recebeu mais dois contratos de locação de imóvel de terceiros sujeitos ao Pro-
nunciamento Técnico CPC 06 (R2)/IFRS 16, referentes a um imóvel utilizado 
pela Multidisplay em Brasília/DF e a um imóvel utilizado pela M4P no Rio de 
Janeiro/RJ (atual sede da Companhia). O resumo dos contratos, por prazo e 
taxa de desconto, é demonstrado a seguir:

Controladora Consolidado
Prazo restante dos contratos Taxa (% a.a.) Taxa (% a.a.)
Imóvel utilizado pela filial (São Paulo/SP) – 10 meses      8,86 8,86
Imóvel utilizado pela matriz (Rio de Janeiro/RJ) – 5 anos   8,86 8,86
Imóvel utilizado pela Multidisplay (Brasília/DF) – 2 anos         - CDI + 2,05
Imóvel utilizado pela M4P (Rio de Janeiro/RJ) – 6 anos           - CDI + 2,70
A movimentação dos saldos de passivo de arrendamento é demonstrada a 
seguir:

Controladora Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2020 3.953 3.953
Ajuste por remensuração 478 478
Adições no exercício - 11.909
Juros no exercício 283 492
Pagamentos no exercício (1.115) (1.587)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 3.599 15.245
O resumo dos pagamentos futuros é demonstrado a seguir:

Controladora Consolidado
Vencimento Valor Valor
2022 1.297 4.134
2023 760 3.550
2024 760 3.315
2025 760 3.315
2026 760 3.315
2027 - 2.342
Total dos pagamentos nominais 4.337 19.971
Juros embutidos (738) (4.726)
Saldo do passivo de arrendamento em  
 31 de dezembro de 2021 3.599 15.245
A movimentação dos saldos de ativo de direitos de uso, vide Nota 12, é de-
monstrada a seguir:

Controladora Consolidado
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2020 3.866 3.866
Ajuste por remensuração 478 478
Adições no exercício - 14.209
Amortização no exercício (919) (6.940)
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2021 3.425 11.613
A adição no exercício é referente à aquisição do Grupo M4U (vide Nota 1.4).

18. Patrimônio líquido: 18.1. Capital Social: O capital social da Companhia 
em 31 de dezembro de 2021, totalmente subscrito e integralizado, é represen-
tado por 90.909.092 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 
A composição do capital social é da seguinte forma:

2021 2020

Ações
Partici-
pação Ações

Partici-
pação

Otello Technology Investment AS 32.719.588 35,99% 41.176.470 100,00%
SPX Capital 6.025.533 6,63% - -
Outros 49.859.771 54,85% - -
Subtotal 88.604.892 97,47% - -

Ações em tesouraria 2.304.200 2,53% - -
Total 90.909.092 100,00% 41.176.470 100,00%
Como mencionado na Nota 1, em 08 de fevereiro de 2021 a Companhia con-
cluiu a sua abertura de capital (IPO) na B3. Em decorrência desse processo, 
a Companhia recebeu caixa e equivalentes de caixa que resultaram em au-
mento líquido do capital social no valor de R$ 1.050.353. O aumento líquido do 
capital social é resultante do recebimento do valor de R$ 1.094.118 referente 
à Oferta Primária, deduzido de custos necessários e diretamente relacionados 
ao processo de IPO no valor de R$ 65.890, acrescido de efeitos positivos, so-
bre esses custos, de CSLL e IRPJ correntes e diferidos no valor de R$ 22.125. 
18.2. Reserva de Capital: Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía 
reserva de capital no valor de R$ 4.302. Este valor era referente a serviços 
prestados pelos empregados da Companhia, mas que seriam pagos por meio 
de opções de ações da controladora da Companhia. No primeiro trimestre de 
2021, a Companhia aprovou um novo plano de incentivo de longo prazo des-
tinado a executivos da Companhia, com a migração dos executivos elegíveis 
ao plano anterior para este novo plano, e com o respectivo encerramento dos 
direitos por parte desses executivos ao plano anterior. Dessa forma, a reserva 
de capital no valor de R$ 4.302 foi integralmente revertida, e o valor de R$ 255 
foi registrado no passivo da Companhia (R$ 1.082 no passivo consolidado), 
tendo em vista que o novo plano prevê o pagamento em caixa e equivalentes 
de caixa. Plano de incentivo de longo prazo referenciado em ações da Compa-
nhia: Esse novo plano de incentivo de longo prazo destinado a executivos da 
Companhia prevê que os executivos elegíveis recebam em caixa a diferença 
entre o valor da ação da Companhia, calculado com base na média do preço 
de negociação durante os 20 dias anteriores ao dia do pagamento, e o preço-
-base da outorga, que é de R$ 13,83. O plano foi outorgado a três grupos de 
executivos, sendo que cada beneficiário possui o direito a certo número de 
unidades de referência, como aprovado no plano, e a liquidação ocorrerá da 
seguinte forma: Grupo I – Foram outorgadas o total de 1.711.989 unidades de 
referência, a serem liquidadas (a) 50% em 01 de outubro de 2021, (b) 25% em 
20 de abril de 2022 e (c) 25% em 20 de novembro de 2022; Grupo II – Foram 
outorgadas o total de 39.007 unidades de referência, a serem liquidadas (a) 
25% em 01 de outubro de 2021, (b) 25% em 01 de setembro de 2022, (c) 25% 
em 01 de setembro de 2023 e (d) 25% em 01 de setembro de 2024; e Grupo 
III – Foram outorgadas o total de 208.458 unidades de referência, a serem 
liquidadas (a) 25% em 05 de fevereiro de 2022, (b) 25% em 05 de fevereiro 
de 2023, (c) 25% em 05 de fevereiro de 2024 e (d) 25% em 05 de fevereiro 
de 2025. Até 31 de dezembro de 2021, 799.641 unidades de referência já 
vestidas foram exercidas pelos respectivos beneficiários, resultando em uma 
despesa de R$ 2.819. Esse passivo é mensurado ao valor justo por meio do 
resultado, com base na abordagem de mercado, representando o montante 
que seria pago pela Companhia na data da mensuração. Para calcular o valor 
justo do passivo, a Companhia utiliza a diferença entre a média do preço de 
negociação da ação da Companhia durante os 20 dias anteriores ao último dia 
do trimestre e o preço-base da outorga, multiplicado pela quantidade de uni-
dades de referência equivalentes aos serviços prestados pelos beneficiários 
do plano desde a data da outorga. 18.3. Reserva de Lucros: a) Reserva legal: 
Conforme o art. 193 da Lei nº. 6.404/1976, a reserva legal é constituída com 
base na destinação de 5% do lucro líquido de cada exercício, antes de qual-
quer outra destinação, e não deve exceder 20% do capital social. A reserva 
legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá 
ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital social. No exer-
cício de 2021, a Companhia destinou R$ 3.767 para constituição da reserva 
legal. b) Reserva estatutária: O saldo remanescente do lucro líquido de cada 
exercício, após a destinação da reserva legal e dos dividendos mínimos obri-
gatórios, poderá ser utilizado para constituição de reserva estatutária (reserva 
de investimento), respeitando o limite de 80% do capital social, como previsto 
no estatuto social da Companhia. A reserva de investimento tem por fim as-
segurar a manutenção do nível de capitalização da Companhia, a expansão 
das atividades sociais e/ou o reforço do capital de giro. No exercício de 2021, 
a Companhia destinou R$ 53.687 para constituição da reserva estatutária. 
c) Reserva especial de dividendos: Em 14 de agosto de 2020, a Companhia 
deliberou sobre a distribuição do total de lucros acumulados até 31 de julho 
de 2020. O efetivo pagamento desses dividendos estava estritamente condi-
cionado ao sucesso no processo de IPO que a Companhia pretendia realizar. 
Em decorrência do processo de IPO, concluído em 08 de fevereiro de 2021, 
o valor de R$ 178.232 foi destinado como dividendos a pagar à Otello Tech-
nology Investment AS, que possuía 100% do capital social da Companhia na 
data da deliberação sobre a distribuição de lucros. Esse valor foi liquidado 
em 26 de abril de 2021. 18.4. Ajuste de avaliação patrimonial: O saldo de R$ 
225.094 representa o somatório dos seguintes itens: a) Diferença negativa de 
R$ 225.426 entre a contraprestação acordada, no valor de R$ 290.430, e o 
valor contábil dos ativos líquidos adquiridos de R$ 65.004, conforme detalhes 
da transação de aquisição de empresas divulgada na Nota 1.1. b) Diferença 
positiva de R$ 332 entre a contraprestação acordada, no valor de R$ 11.336, 
e o valor contábil dos ativos líquidos adquiridos de R$ 11.668, conforme deta-
lhes da transação de aquisição da controlada indireta divulgada na Nota 1.2. 
18.5. Lucro por ação: A quantidade média de ações (em milhares) nos exercí-
cios apresentados é a seguinte:
Quantidade média de ações em 2020 18.339.104
Quantidade média de ações em 2021 84.658
O lucro básico e diluído por ação nos exercícios apresentados é o seguinte:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 75.349 35.730 75.349 35.730
Quantidade média de ações 
 (em milhares de ações) 84.658 18.339.104 84.658 18.339.104
Lucro básico e diluído por ação 0,890 0,002 0,890 0,002
18.6. Dividendos a pagar: Em 31 de dezembro de 2021, representa o divi-
dendo mínimo obrigatório, no valor de R$ 17.895. Este valor equivale a 25% 
do lucro líquido do exercício, deduzido do valor destinado à constituição da 
reserva legal (vide Nota 18.3.a).Em 31 de dezembro de 2020, representava o 
dividendo mínimo obrigatório a pagar à Otello Technology Investment AS, no 
valor de R$ 8.486, que possuía 100% do capital social da Companhia na data 
da deliberação sobre a distribuição de lucros. Esse valor foi liquidado em 26 
de abril de 2021. 18.7. Outros resultados abrangentes: Representa o ajuste 
acumulado de conversão das informações contábeis das empresas do exterior 
para a moeda funcional e de apresentação da Companhia. No exercício de 
2021, a Companhia reconheceu uma perda no valor de R$ 4.385 (ganho de 
R$ 331 no exercício de 2020) referente às controladas diretas mencionadas 
na Nota 11. 18.8. Ações em tesouraria: Até 31 de dezembro de 2021, a Com-
panhia adquiriu 2.304.200 de ações, no valor total de R$ 46.125, resultando 
em um custo médio de R$ 20,02 por ação. Desse total, 2.000.000 de ações 
foram adquiridas para manutenção em tesouraria com a finalidade de proteger 
o fluxo de caixa quando dos pagamentos referentes ao plano de incentivo de 
longo prazo (vide Nota 18.2), tendo em vista que os pagamentos são refe-
renciados em ações da Companhia, e 304.200 ações foram adquiridas para 
maximizar a geração de valor para os acionistas por meio de uma administra-
ção eficiente da estrutura de liquidez e de capital. A aquisição de ações para 
manutenção em tesouraria foi aprovada pelo Conselho de Administração em 
27 de setembro de 2021 e 21 de outubro de 2021, que autorizou a aquisição 
de até 5 milhões de ações durante um exercício de 12 meses a contar da data 
de aprovação. O Conselho de Administração também aprovou, em 21 de ou-
tubro de 2021, a possibilidade de a Companhia negociar ações de sua própria 
emissão por meio de operações com derivativos, vide Nota 5. 19. Instrumen-
tos financeiros: Identificação: Os ativos e passivos financeiros relevantes da 
Companhia são: Caixa e equivalentes de caixa (vide Nota 4), títulos e valores 
mobiliários (vide Nota 5), contas a receber de clientes (vide Nota 6), contas 
a pagar (vide Nota 16), empréstimo a parte relacionada (vide Nota 24.2) e 
contraprestações a pagar (vide Notas 1.1, 1.3, 1.4 e 24.2). Classificação: Con-
forme definição do Pronunciamento Técnico CPC 48/IFRS 9, os instrumentos 
financeiros relevantes da Companhia são classificados entre ativos financei-
ros subsequentemente mensurados ao custo amortizado, passivos financeiros 
subsequentemente mensurados ao custo amortizado e ativos ou passivos fi-
nanceiros mensurados a valor justo por meio do resultado, vide quadro abaixo. 
Estimativa do valor justo: Os valores contábeis dos instrumentos financeiros 
da Companhia classificados como subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado se aproximam, substancialmente, do valor justo. O resumo dos 
saldos está relacionado abaixo.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Ativos financeiros mensurados
pelo custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa 263.459 93.657 319.185 111.196
Títulos e valores mobiliários 193.802 - 193.802 -
Contas a receber de clientes 35.158 34.279 216.113 93.877
Empréstimos a partes relacionadas 41.594 7.877 - -
Ativos financeiros mensurados
a valor justo por meio do resultado
Contratos swap (derivativos) 746 - 746 -
Passivos financeiros mensurados
pelo custo amortizado
Contas a pagar 5.726 6.505 140.240 26.575
Obrigações com pessoal 13.737 10.598 39.278 14.077
Arrendamentos 3.599 3.953 15.245 3.953
Contraprestações a pagar 14.385 244.920 82.886 244.920
A Companhia classifica os ativos e passivos contabilizados a valor justo de 
acordo com o método de avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como 
segue: Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercado ativo para ativos 
ou passivos idênticos. Nível 2: informações, além dos preços cotados incluí-
dos no nível 1, que são observáveis pelo mercado para ativos ou passivos, 
seja diretamente (preço) ou indiretamente (derivados do preço). Nível 3: infor-
mações para ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis 
pelo mercado (premissas não observáveis). O valor justo dos contratos swap 
(derivativos), vide Nota 5, no valor de R$ 746, é classificado como de nível 2. 
O valor justo da contraprestação contingente, no valor de R$ 82.886, decor-
rente da aquisição do Grupo Tiaxa (vide Nota 1.3) e do Grupo M4U (vide Nota 
1.4), classificado como de nível 3, é determinado pela abordagem da receita. 
Não há outro ativo ou passivo mensurado a valor justo por meio do resultado. 
Gestão de riscos financeiros: As atividades da Companhia a expõem a certos 
riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial e risco de taxa de 
juros), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco é realizada pela 
diretoria financeira da Companhia segundo as políticas aprovadas pela dire-
toria em relação a risco cambial, risco de taxa de juros, risco de crédito, risco 
de liquidez e investimento de excedentes de caixa. Os principais riscos asso-
ciados às operações da Companhia estão relacionados abaixo: a) Risco de 
crédito: Está relacionado à possibilidade de a Companhia incorrer em prejuí-
zos decorrentes do não recebimento por parte de seus clientes. As atividades 
operacionais da Companhia (controladora) são mantidas substancialmente no 
segmento de telefonia móvel, portanto, a Companhia (controladora) possui 
certa concentração de suas receitas e contas a receber em poucos clientes, 
sendo que as quatro principais operadoras de telefonia móvel do país, Oi Mó-
vel S.A., Telefônica Brasil S.A., Claro S.A. e Tim S.A., representam, juntas, 
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95% das receitas da Companhia (controladora) em 2021 (95% em 2020). No 
consolidado, como as operações da Multidisplay Comércio e Serviços Tec-
nológicos S.A., de compra e revenda de créditos para recarga de telefones 
celulares pré-pagos, são realizadas substancialmente via cartão de crédito 
para o varejo, existe risco de default por parte dos clientes. No consolidado, as 
operações de varejo representam 38% das receitas. A administração da Com-
panhia entende que, nos exercícios apresentados, esse risco não é relevante, 
pois seus principais clientes são grandes operadoras de telefonia do Brasil, 
bem como a Companhia não possui histórico de perdas relevantes sobre as 
contas a receber. No consolidado, o maior risco de perdas está relacionado 
às operações da Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A., e é 
inerente ao modelo de negócio, onde as revendas de créditos para recar-
ga de telefones celulares pré-pagos ocorrem substancialmente via cartão de 
crédito para o varejo, sendo sujeitas a contestações. b) Risco de liquidez: As 
necessidades de caixa e exigências de liquidez da Companhia são monitora-
das pela diretoria financeira, sendo as necessidades de caixa definidas com 
base nos compromissos futuros assumidos com fornecedores, funcionários e 
outros, bem como para manutenção de um nível de capital de giro adequado 
às operações. Esse risco está relacionado à possibilidade de a Companhia 
incorrer em prejuízos decorrentes da necessidade de liquidar seus ativos em 
situações desfavoráveis. A administração da Companhia entende que, nos 
exercícios apresentados, esse risco não é relevante, pois o capital da Com-
panhia é gerido de modo adequado às suas operações e os saldos de caixa 
e equivalentes de caixa são mantidos junto a grandes instituições financei-
ras. c) Risco de mercado: Está relacionado à possibilidade de a Companhia 
incorrer em prejuízos decorrentes da oscilação dos valores de mercado dos 
instrumentos financeiros devido a variações cambiais, alterações na taxa de 
juros, dentre outros. A administração da Companhia entende que, nos exercí-
cios apresentados, os riscos aos quais a Companhia está exposta decorrem, 
substancialmente, de fatores de risco relacionados (i) a taxas de juros, princi-
palmente decorrentes da oscilação na taxa CDI (Certificado de Depósito Inter-
bancário), que remunera suas aplicações financeiras e afeta a ponta passiva 
dos contratos swap (vide Nota 5), e (ii) a taxas de câmbio, que afetam o valor 
de contas a receber de clientes por parte das controladas direta e indiretamen-
te no exterior. A avaliação desse potencial impacto, oriundo da volatilidade da 
taxa de juros, é realizada periodicamente para apoiar o processo de tomada 
de decisão a respeito da estratégia de gestão do risco. A tabela abaixo analisa 
os passivos financeiros não derivativos da Companhia referentes ao exercício 
remanescente do balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.

Controladora
Menos de Entre 1 e Acima de

Em 31 de dezembro de 2021 1 ano 5 anos 5 anos Total
Fornecedores e outras obrigações 19.463 - - 19.463
Arrendamentos 1.274 2.325 - 3.599
Contraprestações a pagar - 14.385 - 14.385
Em 31 de dezembro de 2020
Fornecedores e outras obrigações 17.103 - - 17.103
Arrendamentos 1.173 2.164 616 3.953
Contraprestações a pagar 244.920 - - 244.920

Consolidado
Menos de Entre 1 e Acima de

Em 31 de dezembro de 2021 1 ano 5 anos 5 anos Total
Fornecedores e outras obrigações 179.518 - - 179.518
Arrendamentos 4.111 9.474 1.660 15.245
Contraprestações a pagar 30.117 52.769 - 82.886
Em 31 de dezembro de 2020
Fornecedores e outras obrigações 40.652 - - 40.652
Arrendamentos 1.173 2.164 616 3.953
Contraprestações a pagar 244.920 - - 244.920
Em 31 de dezembro de 2021, o principal risco de mercado, relacionado a ta-
xas de juros, originado por instrumentos financeiros da Companhia, é relativo 
às aplicações financeiras (vide Nota 4) e aos títulos e valores mobiliários (vide 
Nota 5), e é referente à queda na taxa CDI e na taxa Selic, respectivamente. 
O quadro demonstrativo da análise de sensibilidade é demonstrado a seguir:

Operação Risco
Cenário  

Provável Cenário II Cenário III
Aplicações financeiras Queda na taxa CDI 44.712 33.534 22.356
Títulos e valores
 mobiliários Queda na taxa Selic 18.446 13.834 9.223
Cenário Provável: Considera que a taxa CDI e a taxa Selic permanecerão es-
táveis (10,65% a.a.), gerando uma receita financeira que seria registrada nas 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas nos próximos 12 meses 
de cerca de R$ 44.712 e R$ 18.446, respectivamente. Cenário II: Considera 
uma deterioração de 25% em relação ao cenário provável. Cenário III: Consi-
dera uma deterioração de 50% em relação ao cenário provável. Em 31 de de-
zembro de 2021, o risco de mercado relacionado a taxas de câmbio, originado 
por instrumentos financeiros da Companhia, é decorrente principalmente dos 
seguintes itens: (i) Contas a receber de clientes por parte das controladas 
direta e indiretamente no exterior (vide Nota 6), e é referente à valorização do 
Real em relação a moedas estrangeiras. (ii) Contraprestação a pagar decor-
rente da aquisição do Grupo Tiaxa (vide Nota 1.3), e é referente à desvaloriza-
ção do Real frente ao Dólar norte-americano. Segue abaixo o demonstrativo 
da análise de sensibilidade para esses itens:
Operação Risco Cenário I Cenário II Cenário III
Contas a receber 
de clientes em mo-
eda estrangeira

Valorização do Real 
frente a outras moedas 102.675 97.541 92.408

Contraprestações 
a pagar

Desvalorização do Real 
frente ao Dólar norte- 
americano 68.501 71.926 75.351

Cenário I: Considera que as taxas de câmbio permanecerão estáveis até o re-
cebimento das contas a receber de clientes em moeda estrangeira. Cenário II: 
Considera uma valorização/desvalorização do Real de 5%. Cenário III: Con-
sidera uma valorização/desvalorização do Real de 10%. 20. Receita líquida: 
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber 
por prestação de serviços, revenda de mercadorias ou recebimento de royal-
ties no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresenta-
da líquida dos tributos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A 
Companhia reconhece a receita quando o controle do serviço, da mercadoria 
e dos royalties é transferido ao cliente, o valor da receita pode ser mensurado 
com segurança e é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para 

a entidade. A Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, 
levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especifi-
cações de cada venda. A Companhia tem como principais clientes as quatro 
grandes operadoras de telefonia móvel que atuam no mercado brasileiro. Os 
principais serviços oferecidos pela Companhia são decorrentes de aplicativos 
e serviços diversos para uso em aparelhos de celular, tais como: Apps Club, 
Mobile Couponing e plataformas digitais diversas. Destes, o principal produto 
da Companhia é o Apps Club, uma plataforma que funciona como um clube 
de aplicativos que permite ao usuário ter acesso a um catálogo de aplicativos 
pagos do segmento premium a partir de uma assinatura semanal ou mensal. 
Esses contratos concedem às empresas de telecomunicações o direito de 
oferecer a seus clientes os aplicativos de celular sublicenciados pela Compa-
nhia, concedendo a eles o direito de acessar os aplicativos através de uma 
assinatura. Apesar de esses contratos incluírem outros serviços vendidos jun-
tamente com o direito de acessar os aplicativos, esses outros serviços não 
são distintos e, portanto, não representam uma obrigação de desempenho 
separada. Portanto, avaliando os critérios para reconhecimento da obrigação 
de desempenho de acordo como o CPC 47/IFRS 15, a administração concluiu 
que a receita deve ser reconhecida ao longo do tempo, pois é ao longo do 
tempo que a Companhia transfere o controle do serviço prestado. As receitas 
não faturadas até o final do mês (receitas a faturar) são identificadas, proces-
sadas e reconhecidas no mês em que o serviço foi prestado.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Prestação de serviços (i) 163.045 161.916 339.486 188.148
Revenda de mercadores (ii) - - 187.335 -
Royalties (iii) 3.030 - - -
Receita bruta 166.075 161.916 526.821 188.148
Tributos sobre a receita (iv) (17.598) (16.602) (37.984) (16.602)
Receita líquida 148.477 145.314 488.837 171.546
(i) A controladora possui operações somente no Brasil de subscrição de apli-
cativos, microfinanças e plataformas, sendo que, através da Bemobi Interna-
tional AS e do Grupo Tiaxa, principalmente, a Companhia possui operações 
em diversos países emergentes. Porém, em nenhum deles a receita bruta 
com prestação de serviços atinge 10% do total da receita bruta consolidada. 
Além disso, a Companhia possui operações no Brasil de meios de pagamen-
to, através da controlada M4 Produtos e Serviços S.A. (ii) Representa, subs-
tancialmente, a revenda de créditos para recarga de celulares pré-pagos por 
parte da Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A. (iii) Representa 
a remuneração pela utilização, por parte da Bemobi International AS e da 
Open Markets AS, das plataformas desenvolvidas pela Companhia. (iv) Os tri-
butos incidentes sobre a receita são: ISS - Imposto sobre Serviços, contribui-
ção para o PIS - Programa de Integração Social, COFINS - Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social, CPRB - Contribuição Previdenciária so-
bre a Receita Bruta e ICMS - Imposto sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação. 
21. Custos dos serviços prestados: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Comissões, direitos autorais e 
 aquisição de mídia 30.549 27.719 89.436 41.418
Custo de mercadorias revendidas (i) - - 160.658 -
Custos com pessoal 17.783 15.876 24.901 15.876
Depreciação e amortização 11.611 12.615 20.430 12.615
Serviços de terceiros (i) - - 4.229 -
Outros custos - - 7.342 -
Total 59.943 56.210 306.996 69.909
(i) Custos referentes aos créditos para recarga de telefones celulares pré-
-pagos revendidos pela Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A..
(ii) Variação referente, substancialmente, a comissões sobre transações via 
cartão de crédito nas operações de comércio e de serviços de meios de pa-
gamento do Grupo M4U. 
22. Despesas gerais e administrativas: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Depreciação e amortização 7.944 7.131 13.131 10.397
Despesas com pessoal 11.639 10.642 28.619 14.809
Serviços de terceiros (i) 17.700 6.572 49.473 10.330
Despesas com viagens 148 397 628 455
Aluguéis (ii) 496 1.546 883 1.605
Outros tributos 555 389 938 448
Outras despesas 912 896 3.296 1.488
Total 39.394 27.573 96.968 39.532
(i) Aumento devido, substancialmente, à consolidação das despesas com 
data center virtual (hosting) do Grupo Tiaxa e do Grupo M4U. (ii) Refere-se, 
substancialmente, ao pagamento de contratos de arrendamento com período 
inferior a 12 meses ou de baixo valor (inferior a R$ 20).
23. Receitas e despesas financeiras Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras (i) 25.864 1.969 25.971 1.969
Variações cambiais 2.036 620 2.879 -
Ganho com contratos swap (ii) 746 - 746 -
Outras receitas 649 152 671 190

29.295 2.741 30.267 2.159
Despesas financeiras
Variações cambiais - - - (3.752)
Juros (540) (842) (3.393) (222)
Tributos sobre transações financeiras (2.278) - (2.289) -
Outras despesas (38) (1.775) (820) (1.906)

(2.856) (2.617) (6.502) (5.880)
Total 26.439 124 23.765 (3.721)
(i) Rendimentos decorrentes do caixa obtido no processo de IPO. Contratos 
swap. vide Nota 5. 24. Partes relacionadas: 24.1. Pessoal-chave da admi-
nistração: A remuneração total da diretoria da Companhia, que representa o 
pessoal-chave da administração, nos exercícios apresentados foi a seguinte:

2021 2020
Remuneração fixa e variável 3.378 3.777
Remuneração baseada em ações (i) 413 968
Total 3.791 4.745
(i) Conforme detalhes do plano de incentivo de longo prazo na Nota 18.2. 24.2. 
Saldos e transações com partes relacionadas: Nos exercícios apresentados a 

Companhia manteve transações com as seguintes partes relacionadas:
Controladora

31 de dezembro de 2021 Ativo Passivo Receitas
Custos e 

despesas
Bemobi International AS 8.227 - 350 -
Zonamovil Inc. 33.255 - 2.652 -
Apps Club de Argentina SRL 112 - - (1)

41.594 - 3.002 (1)
Controladora

31 de dezembro de 2020 Ativo Passivo Receitas
Custos e 

despesas
Otello Technology Investment AS - 244.920 - -
Bemobi International AS 7.877 - - -

7.877 244.920 - -
Consolidado

31 de dezembro de 2021 Ativo Passivo Receitas
Custos e 

Despesas
Otello Technology Investment AS - - - -

- - - -
Consolidado

31 de dezembro de 2020 Ativo Passivo Receitas
Custos e 

Despesas
Otello Technology Investment AS - 244.920 - -

- 244.920 - -
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possui dois empréstimos em dó-
lares americanos a receber da Bemobi International AS, no valor total equiva-
lente a R$ 8.227 (R$ 7.877 em 31 de dezembro de 2020), com taxa de juros 
prevista equivalente a 98% da taxa CDI e com expectativa de recebimento até 
31 de dezembro de 2022. Adicionalmente, a Companhia possui um emprésti-
mo em dólares americanos a receber da Zonamovil Inc., no valor equivalente 
a R$ 33.255, com taxa de juros prevista equivalente à taxa Libor mais um 
spread de 1,75% a.a., e com expectativa de recebimento até 23 de fevereiro 
de 2023. Por fim, a Companhia possui um empréstimo em dólares americanos 
a receber da Apps Club de Argentina SRL, no valor equivalente a R$ 112, com 
taxa de juros prevista equivalente à taxa Libor mais um spread de 1,75% a.a., 
e com expectativa de recebimento até 23 de fevereiro de 2023. 25. Tributos 
Sobre o Lucro: A Companhia apura seus tributos sobre o lucro com base 
no regime do lucro real. A conciliação da despesa com a CSLL e o IRPJ está 
demonstrada a seguir.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Resultado antes dos tributos sobre o lucro 99.161 55.817 108.638 58.384
Alíquota combinada de CSLL e IRPJ 34% 34% 34% 34%

33.715 18.978 36.937 19.851
Ajustes à alíquota combinada:
Resultado de equivalência patrimonial (8.018) 1.985 - -
Outros ajustes (1.885) (876) (3.648) 2.803
CSLL e IRPJ 23.812 20.087 33.289 22.654
CSLL e IRPJ correntes (1.135) 1.892 10.258 3.984
CSLL e IRPJ diferidos 24.947 18.195 23.031 18.670

23.812 20.087 33.289 22.654
Alíquota efetiva de tributos sobre o lucro 24,0% 36,0% 30,6% 38,8%
26. Transações que não Envolvem Caixa ou Equivalentes de Caixa: Na 
elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, foram incluídas no caixa 
líquido gerado (consumido) nas atividades de investimento e de financiamento 
apenas as transações que efetivamente movimentaram caixa ou equivalentes 
de caixa da Companhia. No quadro abaixo estão demonstradas as demais 
movimentações dos saldos de investimentos e de financiamentos, que não 
envolveram o uso de caixa ou equivalentes de caixa:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Remensuração de ativo de direito de uso 478 247 478 247
Total de atividades de investimento 478 247 478 247
Remensuração de passivo de arrendamento 478 247 478 247
Total de atividades de financiamento 478 247 478 247
27. Seguros: A Companhia mantém apólices de seguro contratadas junto a 
conceituadas seguradoras do país, que levam em consideração a natureza 
e o grau de risco envolvido. As coberturas dessas apólices são emitidas de 
acordo com os objetivos definidos pela Companhia, a prática de gestão de 
risco corporativo e as limitações impostas pelo mercado de seguros. Os ativos 
da Companhia diretamente relacionados às suas operações estão contem-
plados na cobertura dos seguros contratados. 28. Contingências: Durante o 
curso normal de suas atividades, a Companhia está exposta a reclamações 
de natureza trabalhista, fiscal e cível. Assim, a Companhia realiza uma avalia-
ção contínua dos eventos que possam resultar em contingências, com risco 
de gerar perdas reconhecidas no resultado de exercícios futuros. No processo 
de avaliação, a Companhia registra uma provisão se houver uma obrigação 
presente, derivada de eventos já ocorridos, e se for provável uma saída de 
recursos para liquidar essa obrigação. Caso contrário, se for apenas possível 
uma saída de recursos (passivo contingente), as contingências são menciona-
das em notas explicativas. Passivos contingentes identificados: Em 31 de de-
zembro de 2021, os eventos com risco de perda considerado possível pela ad-
ministração, suportada pelo entendimento dos seus assessores jurídicos, são 
relacionados a processos cíveis, no montante de aproximadamente R$ 83, e 
a processos tributários, no montante de aproximadamente R$ 109, e estão 
vinculados ao Grupo M4U. 29. Eventos Subsequentes: Guerra na Ucrânia: 
A Companhia possui atividades internacionais, as quais estão distribuídas em 
mais de 40 países, inclusive na Rússia e na Ucrânia, estes agora em conflitos 
bélicos. A Companhia possui uma controlada indireta na Ucrânia, sendo que, 
dos seus 750 colaboradores ao redor do mundo, 35 são lotados nesse país, e 
alguns deles já deixaram a região. Note-se que as receitas da Companhia ad-
vindas desses países, atualmente, representam aproximadamente 5% da re-
ceita global. Ainda, toda a tecnologia e informações da Companhia estão em 
nuvem. Portanto, tais ativos estão resguardados. De todo modo, os serviços 
prestados pela Companhia nos países citados continuam regulares, porém há 
o risco de eventual degradação ou mesmo paralisação. A Companhia busca 
auxiliar, o tanto quanto possível, seus colaboradores naquela região, assim 
como implementar ações com o objetivo de garantir a continuidade de suas 
operações e mitigar eventuais efeitos adversos.

Flavio Rito Coelho - Contador - CRC/RJ - 116.411/O-1 
Castro e Soares Contadores

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Administradores e Acionistas Bemobi Mobile Tech S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis in-
dividuais da Bemobi Mobile Tech 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 contábeis consolidadas da 
Bemobi Mobile Tech 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 correspon-
dentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa 
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Bemobi Mobile Tech S.A. e da Bemobi Mobile Tech 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 e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). 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 
contábeis 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.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em 
nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em 
nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas como um todo e na for-
mação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma 
opinião separada sobre esses assuntos.

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Avaliação do valor recuperável do ágio fundamen-
tado em rentabilidade futura (Notas 3.1 e 13)
A Companhia possui saldo relevante de ágio fundamen-
tado em rentabilidade futura. A avaliação do valor recu-
perável (teste de impairment) é realizada ao menos uma 
vez por ano por meio de uma estimativa dos fluxos de 
caixa futuros para a unidade geradora de caixa (‘UGC’) 
à qual o ágio se relaciona. A projeção de fluxos de caixa 
futuros é preparada com base nos orçamentos aprova-
dos pela administração e considera informações inter-
nas e externas projetadas. Sendo que condições econô-
micas adversas podem fazer com que essas premissas 
apresentem alterações significativas às projetadas pela 
Companhia, com consequente impacto nas demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas. Em razão 
dos aspectos acima mencionados esse assunto foi con-
siderado como um tema de foco em nossa auditoria.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre ou-
tros, o confronto das premissas significativas utilizadas no 
teste de impairment com o Plano Orçamentário aprovado 
pela Companhia, avaliação da razoabilidade do modelo 
de cálculo e teste da exatidão matemática dos cálculos. 
Com o apoio de nossos especialistas em projeções finan-
ceiras, também efetuamos a avaliação da razoabilidade 
das premissas significativas utilizadas nas projeções de 
fluxo de caixa, incluindo a análise retrospectiva das proje-
ções preparadas pela administração  e teste de sensibili-
dade sobre essas premissas significativas utilizadas nas 
projeções. Por fim, efetuamos a leitura das divulgações 
sobre o teste de impairment nas notas explicativas. Como 
resultado dos procedimentos descritos acima, considera-
mos que o modelo de mensuração e as premissas adota-
das pela administração da Companhia para fins de ava-
liação do valor recuperável do ágio são razoáveis, e que 
as divulgações nas demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas são consistentes com as informações ob-
tidas em nossos trabalhos.

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Aquisições de controladas (Notas 1.3 e 1.4)
Conforme mencionado na nota 1.3, em 31 de agosto de 
2021, a administração da Companhia adquiriu, por inter-
médio da Tulari Spain Sociedad Limitada, 100% do capital 
social da Zonamovil Inc. Adicionalmente, conforme men-
cionado na nota 1.4, em 03 de novembro de 2021,  a ad-
ministração da Companhia adquiriu 100% do capital social 
da Multidisplay Comércio e Serviços Tecnológicos S.A., 
que por sua vez possui ações que representam 100% do 
capital social da M4 Produtos e Serviços S.A. A aplicação 
do método de aquisição requer, entre outros procedimen-
tos, que a Companhia determine o valor justo da contra-
prestação transferida, o valor justo dos ativos adquiridos e 
dos passivos assumidos e a apuração do ágio por expec-
tativa de rentabilidade futura. Esse processo foi conduzido 
pela a dministração da Companhia e envolveu, inclusive, a 
contratação de avaliadores especialistas externos. Devido 
ao alto grau de julgamento e complexidade envolvidos no 
tema, além do uso de premissas críticas na mensuração 
do valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos, 
incluindo as marcas, carteiras de clientes e tecnologia, e 
na estimativa da contraprestação contingente, considera-
mos esse tema como um principal assunto de auditoria.

Efetuamos a leitura dos contratos de compra e venda das 
adquiridas, bem como dos laudos de alocação do preço de 
compra utilizados na determinação do valor justo das in-
vestidas, elaborados por avaliadores externos contratados 
pela Companhia. Com apoio de nossos especialistas em 
finanças corporativas, avaliamos a razoabilidade da meto-
dologia e das premissas relevantes incluídas nos modelos 
elaborados pelos avaliadores externos, comparando-as 
com informações históricas disponíveis e com dados ob-
serváveis de mercado. Também testamos a coerência ló-
gica e consistência aritmética do modelo preparado. Nos-
sos procedimentos incluíram a avaliação da competência 
técnica, habilidade e objetividade dos avaliadores externos 
contratados pela Companhia, para a avaliação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Consi-
deramos que os julgamentos e premissas críticas adota-
dos pela administração no cálculo do valor justo dos ativos 
líquidos das investidas adquiridas, bem como as estima-
tivas das contraprestações contingentes, são razoáveis 
e as divulgações em notas explicativas são consistentes 
com os dados e as informações obtidas.

Outros assuntos: Demonstrações do Valor Adicionado: As demonstrações individual e consolidada do valor adi-
cionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da ad-
ministração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a 
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. 
Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações 
contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios 
definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essas de-
monstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os 
critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 
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 contábeis indi-
viduais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis 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 contábeis 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 contábeis indivi-
duais e consolidadas: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com 
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contá-
beis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Compa-
nhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda li-
quidar 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 responsabili-
dade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável de que as demonstrações contábeis 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 contábeis. 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 con-
tábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos pro-
cedimentos 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. • Avaliamos a adequação das polí-
ticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administra-
ção. • 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 con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações contábeis representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidên-
cia de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio 
do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Somos respon-
sáveis 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. Fornecemos também 
aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os 
requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que pode-
riam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos 
assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram 
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa 
maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, 
a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extrema-
mente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências 
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para 
o interesse público. Rio de Janeiro, 16 de março de 2022. PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes Ltda. 
- CRC 2SP000160/O-5; Valter Vieira de Aquino Junior - Contador CRC 1SP263641/O-0.
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