
Holding Benevix S.A. 
e Controladas 
Demonstrações Financeiras  
Individuais e Consolidadas 
Referentes ao Período Findo em  
31 de Dezembro de 2021 e  
Relatório do Auditor Independente 
 
 
 
 
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. 

 



 

 

 

A Deloitte refere-se a uma ou mais entidades da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada, de responsabilidade limitada, estabelecida no Reino Unido ("DTTL"), sua rede de 
firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cada uma de suas firmas-membro são entidades legalmente separadas e independentes. A DTTL (também chamada "Deloitte Global") 
não presta serviços a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrição mais detalhada da DTTL e suas firmas-membro. 
 
A Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos setores. A Deloitte atende a 
quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em mais de 150 países, trazendo capacidades de classe 
global, visões e serviços de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para saber mais sobre como os cerca de 286.200 profissionais da Deloitte impactam 
positivamente nossos clientes, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter. 
 
© 2022. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
  

Deloitte Touche Tohmatsu 
Av. Dr. Chucri Zaidan, 1.240 - 
4º ao 12º andares - Golden Tower 
04711-130 - São Paulo - SP 
Brasil 
 
Tel.: + 55 (11) 5186-1000 
Fax: + 55 (11) 5181-2911 
www.deloitte.com.br 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS  
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS 

Aos Acionistas, Conselheiros e Diretoria da 
Holding Benevix S.A. e Controladas 

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Holding Benevix S.A e Controladas 
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e 
consolidada, da Holding Benevix S.A e Controladas em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e 
consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas 
internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - 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 financeiras individuais e consolidadas”. 
Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 

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

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

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas 

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

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

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

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e de suas controladas. 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Diretoria. 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Diretoria, 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 e de suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada.  
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• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 
entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão e pelo desempenho da 
auditoria do Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 

Comunicamo-nos com a Diretoria a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Fornecemos também aos responsáveis pela Administração declaração de que cumprimos com as exigências 
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, 
quando aplicável, as respectivas salvaguarda. 

São Paulo, 14 de abril de 2022  

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Marcelo de Figueiredo Seixas 
Auditores Independentes Ltda. Contador 
CRC nº 2 SP 011609/O-8 CRC nº 1 PR 045179/O-9 
 



HOLDING BENEVIX S.A. E CONTROLADAS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em milhares de reais - R$)

ATIVO Notas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 PASSIVO Notas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 4 331                   97                     19.505             10.570             Fornecedores 12 32                     67                     4.414               1.760               
Aplicações financeiras 5 12.367             28.314             132.658           54.502             Obrigações trabalhistas 53                     46                     3.008               6.172               
Contas a receber de clientes 6 -                        -                        6.357               18.541             Obrigações tributárias 14 30                     5                       4.832               30.642             
Tributos a recuperar 7 544                   -                        8.397               -                        Débitos de Operações com Plano de Assistência à Saúde 15 -                        -                        8.704               20.636             
Outros créditos CP 9                       -                        1.689               1.191               Outras contas a pagar -                        8                       3                       7                       
Partes relacionadas 20 -                        8.000               -                        -                        Passivo de arrendamento 11 123                   102                   1.498               2.388               
Despesas antecipadas -                        -                        854                   -                        Empréstismos 13 32.028             -                        78.496             -                        

    Total do passivo circulante 32.266             228                   100.955           61.605             

Total do ativo circulante 13.251             36.411             169.460           84.804             

ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Aplicações Financeiras - LP 5 -                        -                        14.652             11.635             Impostos diferidos 21 -                        735                   -                        735                   
Tributos a recuperar LP 7 -                        -                        5.199               5.029               Partes relacionadas 20 -                        495                   -                        -                        
Impostos diferidos 21 -                        -                        4.040               4.251               Provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 16 -                        -                        581                   609                   
Outros créditos LP 27                     26                     123                   129                   Passivo de arrendamento 11 114                   30                     1.248               2.391               
Partes relacionadas ALP 20 -                        125                   -                        139                   Empréstismos 13 31.002             -                        107.737           -                        

Investimentos 8 57.923             30.450             5.039               5.323               Total do passivo não circulante 31.116             1.260               109.566           3.735               
Imobilizado líquido 9 529                   509                   3.410               3.426               
Intangível líquido 10 48                     -                        14.183             11.240              PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Direitos de contratos 11 190                   147                   3.001               5.544               Capital Social 17 2.647               2.647               2.647               2.647               

Total do ativo não circulante 58.717             31.257             49.647             46.716             Reservas de capital 471                   471                   471                   471                   

Reservas de lucro 5.469               63.062             5.469               63.062             
Total do patrimônio liquido 8.586               66.180             8.586               66.180             

        

TOTAL DO ATIVO 71.968             67.668             219.107           131.520           TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 71.968             67.668             219.107           131.520           

A.s notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Controladora Consolidado Controladora Consolidado
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HOLDING BENEVIX S.A. E CONTROLADAS

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

(Em milhares de reais - R$, exceto lucro por ação)

Notas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Receita operacional liquida 18 -                        -                        197.297           183.091           
Custo dos serviços prestados 19 -                        -                        (40.571)            (59.804)            

    
LUCRO BRUTO -                        -                        156.726           123.287           

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativas 19 (3.489)              (1.778)              (43.218)            (34.775)            
Outras receitas (despesas) operacionais 19 168                   268                   1.827               (344)                 
Resultado de Equivalencia Patrimonial 8 89.215             63.358             512                   1.160               

    
RESULTADO OPERACIONAL 85.894             61.848             115.847           89.328             

Receitas financeiras 2.066               2.276               11.970             7.259               
Despesas financeiras (820)                 (898)                 (4.577)              (3.133)              

    
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS 1.246               1.379               7.393               4.125               

    
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE LUCRO 87.140             63.227             123.240           93.453             

Imposto de renda e contribuição social correntes 21 -                        -                        (35.889)            (30.810)            
Imposto de renda e contribuição social Diferido 21 735                   (735)                 524                   (151)                 
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 87.875             62.492             87.875             62.492             

QUANTIDADE DE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO 2.647.442       2.647.442       2.647.442       2.647.442       
Lucro por ação (centavos por ação) 33                     24                     33                     24                     

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Controladora

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Consolidado
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HOLDING BENEVIX S.A. E CONTROLADAS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

(Em milhares de reais - R$, exceto lucro por ação)

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

Lucro líquido do exercício 87.875          62.492          87.875          62.492          

Outros resultados abrangentes - -                     - -                     
    

Resultado abrangente do exercício 87.875          62.492          87.875          62.492          

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Controladora Consolidado

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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HOLDING BENEVIX S.A. E CONTROLADAS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Dividendos Total do
Reserva Retenção Lucros adicionais patrimônio

Notas Subscrito A Integralizar de capital Legal de lucros acumulados propostos líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2019 17 2.647             -                     471                529                33.181          -                     -                         36.829              

Lucro líquido do exercício -                     -                     -                     -                     -                     62.492          62.492              
Dividendos mínimos obrigatórios 17.e -                     -                     -                     -                     -                     (31.246)         -                         (31.246)             
Dividendos adicionais 17.e -                     -                     -                     -                     -                     (1.894)           -                         (1.894)               
Dividendos adicionais propostos 17.e -                     -                     -                     -                     -                     (7.929)           7.929                 -                         
Constituição de reserva de lucro 17.e -                     -                     -                     -                     21.423          (21.423)         -                         -                         

        
Saldos em 31 de dezembro de 2020 2.647             -                     471                529                54.604          -                     7.929                 66.180              

Lucro líquido do exercício -                     -                     -                     -                     -                     87.875          87.875              
Dividendos mínimos obrigatórios 17.e -                     -                     -                     -                     -                     (43.938)         (43.938)             
Dividendos adicionais 17.e -                     -                     -                     -                     (49.664)         (43.938)         (7.929)               (101.531)           
Capital a integralizar 17.a 244                (244)               -                     -                     -                     -                     -                         -                         

        
Saldos em 31 de dezembro de 2021 2.891             (244)               471                529                4.940             -                 -                         8.586                 

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

Capital Social 
Reserva de lucros
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Controladora Consolidado
Notas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício 87.875             62.492             87.875             62.492             
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício ao caixa líquido gerado 
   pelas (aplicado nas) atividades operacionais:

Resultado de equivalência patrimonial 8 (89.215)            (63.358)            (512)                 (1.160)              
Depreciação e amortização 19 123                   162                   5.345               4.187               
Amortização Aquisição de Carteira Mediatorie 8 329                   250                   329                   250                   
Baixa de ativo imobilizado e intangível 9 e 10 (10)                    -                        342                   2.344               
Juros e variações monetárias 11 e 13 564                   8                       2.165               629                   
Reversão de perdas em créditos de liquidação duvidosa 6 -                        -                        (602)                 (268)                 
Baixa de contas a receber por perda efetiva 19 -                        -                        -                        2.879               
Rendimentos de aplicações financeiras 5 (216)                 (1.026)              (930)                 (1.984)              
Imposto de renda e contribuição - diferidos 21 (735)                 735                   (524)                 151                   
Constituição de provisão para tributários e cíveis 16 -                        -                        (28)                    (1.649)              

Redução (aumento)  nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes -                        -                        12.786             (20.115)            
Tributos a recuperar 7 (544)                 42                     (8.567)              969                   
Despesas Antecipadas -                        -                        (854)                 -                        
Outros ativos (9)                      23                     522                   4.784               

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 12 (35)                    49                     2.654               (614)                 
Obrigações sociais e trabalhistas 7                       11                     (3.164)              393                   
Obrigações tributárias 14 25                     (91)                    14.990             29.664             
Débitos de operações de assistência à saúde 15 -                        -                        (11.932)            11.654             
Outros passivos 6                       (2)                      (583)                 (22)                    

Caixa gerado pelas atividades operacionais (1.835)              (705)                 99.313             94.584             
Imposto de renda e contribuição social pagos -                        -                        (40.800)            (24.573)            

Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) atividades operacionais (1.835)              (705)                 58.512             70.011             

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Dividendos recebidos 8 61.412             42.980             465                   -                        
Aplicações financeiras 5 16.163             (13.095)            (80.243)            (30.943)            
Aquisição de ativo imobilizado e intangível 9 e 10 (76)                    (510)                 (6.415)              (7.876)              
Partes relacionadas - recebimento 124                   1.964               139                   1.655               
Aporte de capital em controladas 8 -                        (5.170)              -                        (1.320)              
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento 77.623             26.169             (86.054)            (38.484)            

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Partes relacionadas - pagamento (495)                 495                   -                        -                        
Dividendos pagos 17.5 (137.540)          (34.991)            (145.470)          (34.991)            
Empréstimos Recebidos 13 62.500             -                        184.500           -                        
Pagamentos de arrendamento por direito de uso 11 (19)                    (169)                 (2.553)              (3.671)              
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) atividades de financiamento (75.554)            (34.665)            36.478             (38.662)            

    
(REDUÇÃO) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 234                   (9.201)              8.935               (7.135)              

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 97                     9.298               10.570             17.705             
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4 331                   97                     19.505             10.570             

HOLDING BENEVIX S.A. E CONTROLADAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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HOLDING BENEVIX S.A. E CONTROLADAS 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS 
REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
(Valores expressos em milhares reais - R$ mil, exceto quando indicado de outra forma) 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

A Holding Benevix S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, fundada em  
19 de janeiro de 2018, com sede em São Paulo - SP. A Companhia tem por objeto a participação, como 
acionista, sócia, cotista ou consorciada, em outras companhias. 

A Companhia detém o controle das empresas Benevix Administradora de Benefícios Ltda. e Vital 
Administradora de Benefícios Ltda. que, possuem como atividade a administração e a prestação de 
serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde, na forma de 
administradora de benefícios. Adicionalmente, a Companhia também possui 40% da coligada 
Mediatorie Administradora de Benefícios Ltda. que tem o mesmo ramo de atividade de 
administradora de benefícios.  

Além das controladas mencionadas, a Companhia também controla a Techbrokers Corretora de 
Seguros Ltda. que têm como objeto a corretagem e o agenciamento de seguros, de planos de 
previdência complementar e de saúde, e a Alfasigma Assessoria, Representações e Telemarketing 
Ltda., empresa sem atividade operacional.   

A Companhia e suas controladas em conjunto são denominadas nessas demonstrações financeiras 
como “Grupo” ou “Grupo Benevix”. 

Pandemia de Covid-19 

Desde janeiro de 2020, com a escalada do novo coronavírus (Covid-19) e a pandemia decretada pela 
Organização Mundial Saúde (OMS), os mercados financeiros globais têm apresentado grande 
deterioração, principalmente, nos ativos financeiros.  

Levará algum tempo para que as medidas tomadas ao redor do mundo consigam estabilizar a curva de 
crescimento de novos casos de contaminação do Covid-19. Os reais impactos na economia são de 
difícil mensuração e dependerão da efetividade das medidas adotadas pelos governos e dos esforços 
coordenados dos bancos centrais para prover liquidez ao mercado e às empresas mais afetadas.  

A Administração do Grupo monitora a situação, tendo em vista que o mercado financeiro no Brasil e 
em outras economias maduras vem apresentando instabilidade no valor dos ativos financeiros, e 
adotou as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde, para proteção aos colaboradores. A 
seguir estão algumas das medidas adotadas: 

(i) Recomendação para colaboradores e contratados não essenciais para a operação trabalharem 
remotamente. 

(ii) Distanciamento das pessoas nos ambientes de trabalho. 

(iii) Suspensão temporária de viagens não essenciais, visitas, treinamentos presenciais e 
deslocamentos. 

(iv) Divulgação, através da intranet e de cartilhas, de orientações sobre medidas e cuidados a serem 
adotados por todos os colaboradores. 

(v) Realização de testes de infecção periódicos.  
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(vi) Monitoramento dos colaboradores para identificação de sintomas e imediato afastamento. 

(vii) Preparação de instalações para operação em regime de confinamento, caso necessário. 

Além disso, o Grupo adotou uma série de medidas para preservação do caixa a fim de manter a sua 
solidez financeira e a resiliência dos seus negócios, dentre as quais destacamos: 

(i) Redução dos custos fixos, despesas e de novos investimentos. 

(ii) Otimizações do capital de giro com postergação de investimentos. 

(iii) Durante o ano de 2021 os reajustes dos planos correspondentes a 2020 que haviam sido 
suspensos pela ANS foram praticados. A margem bruta se manteve estável. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS E  
PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 

2.1. Declaração de conformidade 

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas em conformidade 
com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo “International 
Accounting Standards Board - IASB” e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
(“BR GAAP”). As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na 
legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações 
técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC. 

A Administração declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e 
correspondem as utilizadas pela Administração na sua gestão. 

As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração da Companhia e suas 
controladas e autorizadas para emissão em 14 de abril de 2022, nas quais considera os eventos 
subsequentes ocorridos até esta data, quando requeridos. 

2.2. Base de elaboração 

As demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas foram elaboradas com base 
no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus 
valores justos ao final de cada exercício, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O 
custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de 
bens e serviços. 

2.3. Moeda funcional e de apresentação 

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas e estão 
apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional do Grupo. A moeda funcional foi 
determinada em função do ambiente econômico primário das operações do Grupo. 
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2.4. Instrumentos financeiros 

Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo, quando o Grupo assume 
direitos contratuais de receber caixa ou outros ativos financeiros de contratos nos quais é 
parte. Ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber caixa atrelados ao ativo 
financeiro expiram ou foram transferidos substancialmente os riscos e benefícios para 
terceiros. Ativos e passivos são reconhecidos quando direitos e/ou obrigações são retidos na 
transferência pelo Grupo. Passivos financeiros são reconhecidos quando o Grupo assume 
obrigações contratuais para liquidação em caixa ou na assunção de obrigações de terceiros por 
meio de um contrato no qual é parte. Passivos financeiros são reconhecidos inicialmente ao 
valor justo e são baixados quando são quitados, extintos ou expirados.  

Os instrumentos financeiros que posteriormente ao reconhecimento inicial venham a ser 
mensurados pelo custo amortizado são mensurados por meio da taxa efetiva de juros. As 
receitas e despesas de juros, a variação monetária e a variação cambial, deduzidas das 
estimativas de perda por não recebimento de ativos financeiros, são reconhecidas quando 
incorridas na demonstração de resultado do exercício como “Resultado financeiro”. Ativos e 
passivos financeiros somente são apresentados pelos seus valores líquidos se o Grupo detiver o 
direito incondicional de compensar tais valores ou liquidá-los simultaneamente, bem como ter 
a intenção de fazê-lo. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o Grupo mantinha os seguintes 
instrumentos financeiros: Caixa e equivalentes de caixa, Aplicações financeiras, Contas a 
receber de clientes, Fornecedores e Débitos de operações de assistência à saúde. 

O Grupo avalia anualmente as estimativas por perda pela não realização de ativos financeiros. 
Uma estimativa por perda é reconhecida quando há evidências objetivas que o Grupo não 
conseguirá receber todos os montantes a vencer ou vencidos. Quando o recebimento de um 
ativo financeiro é improvável, o seu valor contábil e a respectiva estimativa de perda são 
reconhecidos no resultado do exercício. 

2.5. Contas a receber de clientes e Provisão para perdas de créditos esperadas 

As contas a receber de clientes são reconhecidas inicialmente pelo valor justo, que geralmente 
representa os montantes faturados e, posteriormente, pelos saldos deduzidos de perdas 
estimadas no valor recuperável, quando aplicável.  

O Grupo aplica a abordagem simplificada do Pronunciamento Técnico CPC 48 - Instrumentos 
Financeiros para mensurar as perdas de crédito esperadas, utilizando uma matriz de provisão 
baseada nas perdas esperadas para todo o saldo de contas a receber. 

2.6. Imobilizado 

Reconhecimento e mensuração 

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, 
deduzidos de depreciação acumulada e de perdas por redução ao valor recuperável 
(“impairment”), quando aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear às taxas que 
consideram o tempo de vida útil-econômica estimado dos bens. 
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Depreciação 

A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear, considerando os seus 
custos e valores residuais durante a vida útil estimada. As vidas úteis estimadas para o exercício 
corrente e comparativo são as seguintes: 

Máquinas e equipamentos 10 anos 
Móveis e utensílios 10 anos 
Equipamentos de informática 5 anos 
Instalações 10 anos 
Benfeitoria em imóveis de terceiros 5 anos 
   
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada 
encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de 
estimativas contábeis. 

2.7. Intangível 

Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são registrados ao custo, 
deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas.  

A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. A vida útil 
estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeito de 
quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Ativos intangíveis com 
vida útil indefinida adquiridos separadamente, quando aplicável, são registrados ao custo, 
deduzido das perdas por redução ao valor recuperável acumulados. 

2.8. Arrendamento 

Direito de uso locação de imóveis representado pelo valor presente do fluxo de pagamento de 
aluguéis fixos ou mínimos nos contratos de arrendamento dos imóveis da Companhia. É 
reconhecido no ativo como um item do Imobilizado e no passivo como obrigação do 
Arrendamento de direito de uso. 

Os ativos reconhecidos são amortizados pelo prazo do contrato de arrendamento. 

Aos passivos de arrendamento são apropriados os juros calculados na determinação do valor 
presente, com taxas de descontos demonstradas na nota explicativa nº 11, pelo prazo do 
contrato de arrendamento incluindo uma renovação automática por igual período. 
Anualmente, conforme índices e prazos definidos em contrato para fins de reajuste do 
arrendamento, o direito de uso é remensurado. 

2.9. Investimentos 

Nas demonstrações financeiras individuais da Companhia (Controladora), as informações 
financeiras das controladas diretas são reconhecidas por meio do método de equivalência 
patrimonial em conformidade com os requerimentos do Pronunciamento Técnico CPC 18 (R2) - 
Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto 
(nota explicativa nº 8). 
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2.10. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (“impairment”) 

Os bens do imobilizado e outros ativos não circulantes são avaliados anualmente para 
identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou, ainda, sempre que eventos ou alterações 
significativas nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. 
Quando aplicável, ocorrendo perda decorrente das situações em que o valor contábil do ativo 
ultrapasse seu valor recuperável, definido pelo maior valor entre o valor em uso do ativo e o 
valor líquido de venda do ativo, esta é reconhecida no resultado do exercício. 

2.11. Provisões 

Uma provisão é reconhecida quando o Grupo possui uma obrigação presente (legal ou 
presumida) resultante de um evento passado, em que é provável que um recurso econômico 
seja exigido para liquidar a obrigação, e for possível estimar seu valor de maneira confiável. 

O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa da compensação necessária para 
liquidar a obrigação presente na data do balanço, levando em consideração os riscos e as 
incertezas relativos à obrigação. Quando a provisão é mensurada pelos fluxos de caixa 
estimados para liquidar a obrigação presente, seu valor contábil corresponde ao valor presente 
desses fluxos de caixa (quando o efeito do valor da moeda no tempo for relevante). Quando se 
espera que alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma 
provisão sejam recuperados de um terceiro, um recebível é reconhecido como ativo se, e 
somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma 
confiável. 

2.12. Reconhecimento da receita 

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de 
quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao 
comprador e outras deduções similares. 

2.12.1. Prestação de serviços 

As receitas compreendem o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela 
administração dos contratos com os beneficiários. As receitas são registradas pelo 
valor que reflete a expectativa que a Companhia espera ter direito quando conclui a 
transferência de controle de bens ou serviços e satisfaz todas as obrigações 
performance previstas nos contratos junto a seus clientes. 

As principais receitas são as seguintes: 

Receitas com taxa de administração:  

Correspondem à remuneração mensal da atividade de administração e/ou 
estipulação dos ramos de saúde e odontológico dos planos coletivos por adesão, os 
quais são apropriados por regime de competência dos serviços prestados. 

Receitas de corretagem:  

Corresponde a negociação e a estipulação de apólices e contratos coletivos mensais 
de planos de assistência à saúde e odontologia efetuadas pela Companhia na qual 
figuramos como corretores. 
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2.13. Julgamentos e estimativas 

Na elaboração das demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas para se 
contabilizar certos ativos, passivos, receitas e despesas e respectivas divulgações nas notas 
explicativas. As principais estimativas utilizadas referem-se a: seleção de vida útil dos ativos 
imobilizado, provisões necessárias para riscos trabalhistas, cíveis e tributários, provisão para 
créditos de liquidação duvidosa, premissas de recuperação do valor residual do imobilizado e 
outras similares. 

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras. A Companhia 
revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. 

2.14. Tributação 

A despesa com imposto de renda e contribuição social representa a soma dos impostos 
correntes e diferidos. 

2.14.1. Impostos correntes 

Lucro real: O lucro real difere do lucro apresentado no resultado porque exclui 
receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir 
itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. Os passivos fiscais 
correntes da Companhia são calculados com base em alíquotas fiscais promulgadas 
ou substancialmente promulgadas no final do período de relatório. As empresas que 
praticam essa tributação são: Holding Benevix S.A., Benevix Administradora de 
Benefícios Ltda., Vital Administradora de Benefícios Ltda. e Mediatorie 
Administradora de Benefícios Ltda. 

Lucro Presumido: Lucro presumido, a base de cálculo do Imposto de Renda e da 
Contribuição Social para as receitas brutas de serviços a base é calculada à razão de 
32%. Para as receitas financeiras a base é de 100%, sobre os quais se aplicam as 
alíquotas regulares do respectivo imposto e contribuição. As empresas que praticam 
essa tributação são: Techbrokers Corretora de Seguros Ltda. e Alfasigma Assessoria, 
Representações e Telemarketing Ltda. 

Uma provisão é reconhecida para questões para as quais a apuração de impostos é 
incerta, mas há probabilidade de desembolso futuro de recursos para uma autoridade 
fiscal. As provisões representam a melhor estimativa do valor a ser pago. O 
lançamento de impostos se baseia no julgamento de profissionais da Companhia 
suportado pela experiência anterior com relação a essas atividades e, em 
determinados casos, com base na opinião de consultores fiscais. 

2.14.2. Impostos diferidos 

O imposto de renda e contribuição social diferidos (“impostos diferidos”) são 
reconhecidos sobre as diferenças temporárias no final de cada período entre os 
saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases 
fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de 
prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos são geralmente 
reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e os impostos 
diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, 
apenas quando for provável que a Companhia e suas controladas apresentarem lucro 
tributável futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias 
dedutíveis possam ser utilizadas.  



Holding Benevix S.A. e Controladas 

15 

Os impostos diferidos ativos ou passivos não são reconhecidos sobre diferenças 
temporárias resultantes de ágio ou de reconhecimento inicial (exceto para 
combinação de negócios) de outros ativos e passivos em uma transação que não 
afete o lucro tributável nem o lucro contábil. Os detalhes estão divulgados na nota 
explicativa nº 21. 

A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no final de cada 
período e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão 
disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do 
ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado. 

Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no 
período no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com 
base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente no final de cada período 
de relatório, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada. A 
mensuração dos impostos diferidos ativos e passivos reflete as consequências fiscais 
que resultariam da forma na qual a Companhia e suas controladas esperam, no final 
de cada período, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos. 

2.14.3. Provisão para riscos 

São registradas as ações que serão objeto de decisão futura, podendo ocasionar 
impacto na situação econômico-financeira. 

Estas provisões para contingências são avaliadas periodicamente e são constituídas 
tendo como base o Pronunciamento CPC nº 25 e considerando a avaliação da 
Administração e de seus consultores jurídicos, sendo consideradas suficientes para 
cobrir prováveis perdas decorrentes desses processos. 

Para fins de classificação são usados os termos provável, possível e remota com os 
seguintes conceitos: 

Perda provável: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de 
não ocorrer. Nessa classificação a empresa constitui provisão para perdas e faz sua 
devida divulgação nas notas explicativas. 

Perda possível: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que 
provável, mas maior que remota. A provisão para perdas não é reconhecida, 
entretanto, é divulgada nas notas explicativas. 

Perda remota: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena. Não se faz 
necessário o registro de ou divulgação nas notas explicativas. 

3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 

3.1. Bases de consolidação e investimentos em controladas e coligadas 

As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da 
Companhia e de suas controladas. O controle é obtido quando a Companhia possui: 

• Poder sobre a investida. 

• Exposição, ou direitos, a retornos variáveis do seu envolvimento com a investida. 

• Capacidade para usar seu poder sobre a investida para afetar o valor dos retornos. 
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Nas demonstrações financeiras individuais da Companhia as informações financeiras das 
controladas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. 

As demonstrações financeiras das controladas são preparadas de acordo com as mesmas 
políticas contábeis estabelecidas pela controladora. Sempre que necessário, são realizados 
ajustes para adequar as práticas contábeis às da controladora. Todas as transações, saldos, 
receitas e despesas entre as empresas do grupo são eliminados integralmente nas 
demonstrações financeiras consolidadas. 

 2021 2020 
     
Benevix Administradora de Benefícios Ltda. 100,00% 100,00% 
Vital Administradora de Benefícios Ltda. 100,00% 100,00% 
Techbrokers Corretora de Seguros Ltda. 100,00% 100,00% 
Sestini Vitoria Administradora e Corretora de Seguros Ltda. (a) - 100,00% 
Mediatorie Administradora de benefícios Ltda. 40,00% 40,00% 
Alfasigma Assessoria, Representações e Telemarketing Ltda. 100,00% 100,00% 
    
(a) Incorporação de 100% da empresa Sestini Vitória Administradora e Corretora de Seguros 

pela Techbrokers Corretora de Seguros, conforme nota explicativa nº 8. 
   

3.2. Procedimentos de consolidação 

Entre os principais procedimentos de consolidação estão: 

• Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas, assim como as 
receitas e despesas das transações entre elas. 

• Eliminação dos saldos das contas de investimento e correspondentes participações no 
capital, reservas e resultados acumulados entre as empresas consolidadas. 

As informações sobre as atividades das controladas estão mencionadas na nota explicativa nº 1 
às demonstrações financeiras. 

3.3. Novas práticas contábeis 

Os pronunciamentos contábeis abaixo listados foram publicados e/ou revisados e entraram em 
vigor para os exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2021. A adoção dessas Normas e 
Interpretações não teve impactos relevantes sobre as divulgações ou os valores divulgados 
nestas demonstrações financeiras. 

(i) Impacto da aplicação inicial da Alteração ao CPC 06 (R2) - Concessões de Aluguel 
Relacionadas à Covid-19 

No exercício anterior, a Companhia adotou a norma Concessões de Aluguel Relacionadas à 
Covid-19 (Alterações ao CPC 06 ((R1) que estabelece medidas práticas para arrendatários 
na contabilização de concessões de aluguel ocorridas como resultado direto da Covid-19, 
ao introduzir um expediente prático para o CPC 06 (R2). 

Esse expediente prático estava disponível para concessões de aluguel para as quais 
qualquer redução nos pagamentos de arrendamento afetava os pagamentos 
originalmente devidos em ou antes de 30 de junho de 2021. 
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Em março de 2021, o CPC emitiu a norma Concessões de Aluguel Relacionadas à Covid-19 
após 30 de junho de 2021 (Alterações ao CPC 06 (R1)) que estende o expediente prático 
para aplicação a esses pagamentos originalmente devidos em ou antes de 30 de junho de 
2022. 

O expediente prático é aplicável apenas a concessões de aluguel ocorridas como resultado 
direto da Covid-19 e apenas se todas as condições a seguir forem atendidas: 

a) A mudança nos pagamentos de arrendamento resulta na contraprestação revisada de 
arrendamento que é substancialmente a mesma que, ou menor que, a 
contraprestação de arrendamento imediatamente anterior à mudança. 

b) Qualquer redução nos pagamentos de arrendamento afeta apenas os pagamentos 
originalmente devidos em ou antes de 30 de junho de 2022 (uma concessão de aluguel 
atende essa condição se resultar em pagamentos de arrendamento menores em ou 
antes de 30 de junho de 2022 e pagamentos de arrendamento maiores após  
30 de junho de 2022). 

c) Não há nenhuma mudança substantiva de outros termos e condições do contrato de 
arrendamento.  

No exercício social corrente, a Companhia aplicou as alterações ao CPC 06 (R2) a partir da 
sua data de vigência e não teve impactos relevantes. 

3.4. CPCs novos e revisados emitidos e ainda não aplicáveis 

Na data de autorização destas demonstrações financeiras, a Companhia não adotou aos CPCs 
novos e revisados a seguir, já emitidos e ainda não aplicáveis: 

CPC 50 (IFRS 17) Contratos de Seguros 
    
CPC 36 (R3) (IFRS 10) - Demonstrações Consolidadas e 

CPC 18 (R2) (IAS 28 alterações) 
Venda ou Contribuição de Ativos entre um Investidor e sua 
Coligada ou “Joint Venture” 

    
CPC 26 (R1) (Alterações à IAS 1)  Classificação de Passivos como Circulantes ou Não 

Circulantes 
    
CPC 15 (R1) (Alterações à IFRS 3) Referência à Estrutura Conceitual 
    
CPC 27 (Alterações à IAS 16) Imobilizado - Recursos Antes do Uso Pretendido 
    
CPC 5 (Alterações à IAS 37) Contratos Onerosos - Custo de Cumprimento do Contrato 
    
Melhorias Anuais ao Ciclo de  

CPCs (IFRS) 2018-2020  
CPC 37 (R1) ( Alterações à IFRS 1) - Adoção Inicial das 
Normas Internacionais de Contabilidade, CPC 48 (IFRS 9) - 
Instrumentos Financeiros e  
CPC 06 (IFRS 16) - Arrendamentos 

    
CPC 26 (R1) (Alterações à IAS 1 e  

IFRS - Declaração da Prática) 
Divulgação de Políticas Contábeis 

    
CPC 23 (Alterações à IAS 8) Definição de Estimativas Contábeis 
    
CPC 32 (Alterações à IAS 12) Imposto Diferido Relacionado a Ativos e Passivos 

Resultantes de uma Única Transação 
   
A Companhia não espera que a adoção das normas listadas acima tenha um impacto relevante 
sobre as demonstrações financeiras da Benevix em períodos futuros. 
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4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

 Controladora Consolidado 
  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 
       
Caixas e Bancos - - 189 221 
Aplicações Financeiras 331 97 19.316 10.349 
Total 331 97 19.505 10.570 
       
As aplicações financeiras são remuneradas ao CDI - Certificado de Depósito Interbancário e estão 
registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, possuem 
conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco 
de mudança de valor. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, os fundos apresentaram 
rendimentos médio de 62% CDI (101% CDI em 31 de dezembro de 2020). 

5. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

 Controladora Consolidado 
  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 
      
Aplicações Financeiras (a) 12.367 28.314 132.658 54.502 
Fundo de Investimento ANS (b) - - 14.652 11.635 
Total 12.367 28.314 147.310 66.137 
       
Circulante 12.367 28.314 132.658 54.502 
Não Circulante - - 14.652 11.635 
       
(a) Referem-se basicamente a aplicações em fundos de investimento, CDB pós fixado, fundo de 

renda fixa e letra pré-fixada com prazos de vencimento superiores a 90 dias. 

(b) Trata-se de aplicação financeira mantida como ativo garantidor de acordo com a Instrução 
Normativa nº 33, de 5 de outubro de 2009 da ANS. O valor de mercado das cotas do fundo de 
investimento financeiro não exclusivo de renda fixa é apurado com base no valor de cota 
divulgado pelo administrador do fundo no qual a Companhia aplica seus recursos.  

6. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 

 Consolidado 
  31/12/2021 31/12/2020 
    
Contas a receber de clientes (a) 9.747 22.533 
(-) Perdas esperadas de créditos  (3.390) (3.992) 
Total 6.357 18.541 
    
(a) Em 2021 houve o recebimento do Reajuste da ANS referente ao contas a receber em aberto em 

31 de dezembro de 2020 que impactou na variação de saldo na data-base de fechamento. 
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A seguir, estão demonstrados os saldos de contas a receber por idade de vencimento: 

  Consolidado 
   31/12/2021 31/12/2020 

Descrição Saldo 
Perdas 

Esperadas Saldo 
Perdas 

Esperadas 
      
A vencer  581 - 16.624 (1) 
vencidos até 30 dias 4.110 (228) 801 (4) 
vencidos de 31 a 60 dias 964 (14) 523 (48) 
vencidos de 61 a 90 dias 467 (6) 456 (144) 
vencidos de 91 até 180 dias 1.567 (1.089) 1.308 (979) 
vencidos acima de 181 dias 2.058 (2.053) 2.821 (2.821) 
Total 9.747 (3.390) 22.533 (3.992) 
        
As perdas de crédito esperadas sobre as contas a receber de clientes são estimadas usando uma 
matriz de provisão com base nas perdas reais passadas por idade de vencimento em uma análise da 
posição financeira atual do devedor, ajustadas com base em fatores específicos a idade de vencimento 
e uma avaliação do curso atual e projetado das condições na data de relatório. 

A movimentação do saldo das perdas esperadas de créditos está assim representada: 

Saldo em 31 de dezembro de 2019 (4.260) 
Reversões 268 
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (3.992) 
Reversões 602 
Saldo em 31 de dezembro de 2021 (3.390) 
   

7. IMPOSTOS A RECUPERAR 

 Controladora Consolidado 
 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 
     
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre Lucro  360 5.804 - 
Programa de Integração Social e Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social a Restituir - PIS/COFIS  140 1.578 - 
Instituto Nacional do Seguro Social a Restituir - INSS  44 6.203 5.029 
Imposto sobre Serviço - ISS - 11 - 
  544 13.596 5.029 
     
Circulante 544 8.397 - 
Não Circulante - 5.199 5.029 
     
A Administração espera realizar a compensação integral do saldo registrado no ativo circulante em até 
12 meses com exceção do saldo de INSS que será realizada no longo prazo.  
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8. INVESTIMENTOS E PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS 

8.1. Abaixo estão demonstradas as informações financeiras das investidas: 

 Controladora Consolidado 
  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 
      
Controladas     
Benevix Administradora de Benefícios Ltda. 46.550 15.092 - - 
Vital Administradora de Benefícios Ltda. 2.343 2.357 - - 
Techbrokers Corretora de Seguros Ltda. 3.990 6.750 - - 
Sestini Vitoria Administradora e Corretora de Seguros Ltda. - 878 - - 
Alfasigma Assessoria, Representações e Telemarketing Ltda. 1 50 - - 
Total investimento em controladas 52.884 25.127 - - 
       
Coligada     
Mediatorie Administradora de Benefícios Ltda. 5.039 5.323 5.039 5.323 
Total investimento em coligadas  5.039 5.323 5.039 5.323 
      
Total ativo  57.923 30.450 5.039 5.323 
       

8.2. Abaixo estão demonstradas as informações financeiras das investidas: 

 Patrimônio líquido 
Resultado do 

exercício  
  2021 2020 2021 2020 % 
        
Benevix Administradora de Benefícios Ltda. 45.665 14.204 70.982 42.706 100,00% 
Vital Administradora de Benefícios Ltda. 2.343 2.389 (46) (1.435) 100,00% 
Techbrokers Corretora de Seguros Ltda. 3.863 6.623 17.816 19.984 100,00% 
Sestini Vitoria Administradora e  

Corretora de Seguros Ltda. - 947 - 1.091 100,00% 
Mediatorie Administradora de Benefícios Ltda. 9.461 5.294 1.281 2.900 40,00% 
Alfasigma Assessoria,  

Representações e Telemarketing Ltda. 1 50 (49) (65) 100,00% 
Total 61.333 29.507 89.984 65.181  
       

8.3. A movimentação dos investimentos e da provisão para perdas em investimentos é como segue: 

 Controladora Consolidado 
     
Saldo em 31 de dezembro de 2019 13.152 3.093 
    
Resultado de equivalência patrimonial 63.358 1.160 
Dividendos recebidos (42.980) - 
Dividendos a receber  (8.000) - 
Amortização da mais valia (a) (250) (250) 
Aporte de capital (b) 5.170 1.320 
Saldo em 31 de dezembro de 2020  30.450 5.323 
Resultado de equivalência patrimonial 89.215 512 
Dividendos recebidos (61.412) (465) 
Amortização da mais valia (a) (330) (330) 
Saldo em 31 de dezembro de 2021 57.923 5.039 
     
(a) Refere-se a amortização da mais valia do intangível identificada quando da aquisição da 

Mediatorie. 

(b) Refere-se a aporte de capital no valor de R$3.850 na controlada Vital Administradora de 
Benefícios Ltda. e de R$1.320 na coligada Mediatorie Administradora de Benefícios Ltda. 
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8.4. Composição dos dividendos: 

 Dividendos Recebidos 
Dividendos 
a Receber 

  2021 2020 2020 
     
Benevix Administradora de Benefícios Ltda. 39.422 32.780 5.000 
Techbrokers Corretora de Seguros Ltda. 21.523 10.200 3.000 
Mediatorie Administradora de benefícios Ltda. 467 - - 
  61.412 42.980 8.000 
     

8.5. Acervo líquido incorporado da Sestini Vitoria Administradora e Corretora de Seguros Ltda. pela 
Techbrokers Corretora de Seguros Ltda., em 24/11/2021: 

ATIVO (A) 1.353 
   
Circulante 1.353 
Caixa e equivalentes de caixa 1.130 
Contas a receber de clientes 223 
    
Não Circulante - 
Partes relacionadas - 
    
PASSIVO (B) 406 
   
Circulante 406 
Fornecedores 2 
Obrigações tributárias 174 
Obrigações trabalhistas 231 
   
ACERVO LÍQUIDO (A) - (B) 947 
   
Variação do acervo líquido no período de 31 de dezembro de 2020  

(data-base do laudo da incorporação) até 24 de novembro de 2021  
(data-base da efetiva incorporação) (C) 196 

   
Efeito contábil da incorporação em 24 de novembro de 2021 (A) - (B) + (C) 1.143 
   
PL em 31/12/2020 conforme Laudo e aprovação de incorporação pelo contrato 
social em janeiro de 2021. 947 
    

  



Holding Benevix S.A. e Controladas 

22 

9. IMOBILIZADO 

  Controladora 
   31/12/2021 31/12/2020 

  

Taxas anuais 
de 

depreciação Custo 
Depreciação 
acumulada 

Saldo  
líquido 

Saldo 
líquido 

        
Máquinas e equipamentos 10% 33 (6) 27 28 
Equipamentos de informática 20% 32 (6) 26 22 
Móveis e utensílios 10% 106 (15) 91 75 
Benfeitoria em imóveis de terceiros 20% 385 - 385 384 
Total  556 (27) 529 509 
       
 
  Consolidado 
   31/12/2021 31/12/2020 
  Taxas anuais 

de 
depreciação Custo 

Depreciação 
acumulada 

Saldo 
líquido 

Saldo  
líquido   

        
Instalações 10% 98 (41) 57 67 
Máquinas e equipamentos 10% 589 (191) 398 346 
Equipamentos de informática 20% 1.206 (421) 786 554 
Móveis e utensílios 10% 886 (261) 625 533 
Benfeitoria em imóveis de terceiros 20% 2.164 (620) 1.544 1.926 

Total  4.944 (1.534) 3.410 3.426 
       
A movimentação do ativo imobilizado é como segue: 

  Controladora 

  
Saldo em 

31/12/2020 Adições Baixas 
Saldo em 

31/12/2021 
       
Custo     
Equipamentos de informática 34 12 - 46 
Máquinas e equipamentos 31 2 (1) 32 
Móveis e utensílios 82 24 - 106 
Benfeitoria em imóveis de terceiros 384 - - 384 
Total 531 38 (1) 568 
      
Depreciação     
Equipamentos de informática (12) (6) - (18) 
Máquinas e equipamentos (3) (3) - (6) 
Móveis e utensílios (7) (8) - (15) 
Total (22) (17) - (39) 
      
Total 509 21 (1) 529 
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 Consolidado 

  
Saldo em 

31/12/2020 Adições Baixas 
Saldo em 

31/12/2021 
      
Custo     
Instalações 87 - - 87 
Máquinas e equipamentos 548 216 (150) 614 
Equipamentos de informática 1.523 545 (269) 1.799 
Móveis e utensílios 963 242 (119) 1.087 
Benfeitoria em imóveis de terceiros 2.134 221 (57) 2.298 
Total 5.255 1.224 (595) 5.885 
      
Depreciação     
Instalações (21) (10) - (31) 
Máquinas e equipamentos (201) (61) 46 (215) 
Equipamentos de informática (968) (195) 151 (1.012) 
Móveis e utensílios (431) (71) 39 (464) 
Benfeitoria em imóveis de terceiros (208) (561) 17 (753) 
  (1.829) (898) 253 (2.475) 
      
Total 3.426 326 (342) 3.410 
      

10. INTANGÍVEL 

   Controladora 
   31/12/2021 31/12/2020 
  Taxas anuais 

de 
amortização Custo 

Amortização 
acumulada 

Saldo 
líquido 

Saldo 
líquido Descrição 

        
Sistema de Computação 20% 50 (2) 48 - 
Total  50 (2) 48 - 
       
 

   Consolidado 
    31/12/2021 31/12/2020 
  Taxas anuais 

de 
amortização Custo 

Amortização 
acumulada 

Saldo 
líquido 

Saldo 
líquido Descrição 

        
Sistema de Computação 20% 11.912 (3.47) 8.437 3.227 
Sistema de Computação 

em Desenvolvimento - 5.069 - 5.069 6.999 
Carteira de clientes 20% 1.692 (1.015) 677 1.014 
Total  18.673 (4.490) 14.183 11.240 
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A movimentação do intangível é como segue: 

 Controladora 

  
Saldo em 

31/12/2020 Adições Baixas 
Saldo em 

31/12/2021 
      
Custo     
Sistema de Computação - 50 - 50 
Total - 50 - 50 
      
Amortização     
Sistema de Computação - (2) - (2) 
Total - (2) - (2) 
      
Total - 48 - 48 
      
 

  Consolidado 

  
Saldo em 

31/12/2020 Adições Baixas Transferências 
Saldo em 

31/12/2021 
        
Custo      
Sistema de Computação 4.791 584 - 6.537 11.913 
Sistema de Computação 

em Desenvolvimento (a) 6.999 4.607 - (6.537) 5.068 
Carteira de Clientes 1.692 - - - 1.692 
Total 13.482 5.191 - - 18.673 
        
Amortização      
Sistema de Computação (1.565) (1.910) - - (3.475) 
Carteira de Clientes (677) (338) - - (1.015) 
Total (2.242) (2.248) - - (4.490) 
       
Total 11.240 2.943 - - 14.183 
        
(a) Refere-se basicamente ao projeto Gestão de Vidas no SAP que será concluído em 2022. 

11. ATIVOS DE DIREITOS DE USO E ARRENDAMENTOS A PAGAR 

A movimentação do direito de uso e dos arrendamentos a pagar durante o exercício foi a seguinte: 

 Controladora Consolidado 
     
Direito de uso de arrendamento   
Direito de uso em 31 de dezembro de 2019 - 2.002 
Adição 293 5.765 
Depreciação (146) (2.223) 
Direito de uso em 31 de dezembro de 2020 147 5.544 
Adição 89 89 
Descontos 58 (434) 
Depreciação (104) (2.198) 
Direito de uso em 31 de dezembro de 2021 190 3.001 
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 Controladora Consolidado 
     
Valores a pagar de arrendamento   
Arrendamento a pagar em 31 de dezembro de 2019 - 2.079 
Adição 293 5.742 
Juros 8 629 
Arrendamentos pagos (169) (3.671) 
Arrendamento a pagar em 31 de dezembro de 2020 132 4.779 
Adição 89 89 
Juros 34 431 
Arrendamentos pagos (19) (2.553) 
Arrendamento a pagar em 31 de dezembro de 2021 236 2.746 
     
Circulante 123 1.498 
Não Circulante 114 1.248 
     
A taxas utilizadas para desconto dos fluxos de caixa projetados foram de 11,76% a.a. 

Os saldos estimados de arrendamentos a pagar no longo prazo têm a seguinte composição de 
vencimento: 

 Controladora Consolidado 
    
2023 114 738 
2024 - 510 
Total 114 1.248 
    

12. FORNECEDORES 

 Controladora Consolidado 
  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 
         
Fornecedores de serviços 32 67 4.414 1.760 
  32 67 4.414 1.760 
      

13. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

Controladora 

Instituição Taxa de juros 
Saldo em 

31/12/2020 Captações 
Juros 

incorridos 
Saldo em 

31/12/2021 
        
Itaú 100% do CDI - 62.714 316 63.030 
Total  - 62.714 316 63.030 
       
Circulante  -   32.028 
Não Circulante  -   31.002 
        



Holding Benevix S.A. e Controladas 

26 

 

“Aging” não circulante  
    
2023 31.002 
Total 31.002 
    
 

Consolidado 

Instituição Taxa de Juros 
Saldo em 

31/12/2020 Captações 
Juros 

incorridos 
Saldo em 

31/12/2021 
        
Itaú 100% do CDI - 62.714 316 63.030 
Itaú 100% do CDI - 121.824 1.379 123.203 
Total  - 184.538 1.695 186.233 
       
Circulante  -   78.496 
Não Circulante  -   107.737 
        
 

“Aging” não circulante  
    
2023 74.332 
2024 33.405 
Total 107.737 
   
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021 a Companhia efetuou captações em moeda 
estrangeira, em dólar, através de operações financeiras amparadas pela Lei 4.131/62, que permite a 
tomada de recursos de instituições no exterior por intermédio de instituição financeira em território 
nacional. Dessa forma, para se proteger do risco de câmbio, foram formados contratos de swap 
cambial, onde na ponta ativa a Companhia recebe dos Bancos intermediários da operação a variação 
cambial e na ponta passiva paga a variação do CDI. Os vencimentos das operações ocorrem até 
setembro de 2024. O montante dos empréstimos captados totaliza USD$33.736, equivalentes a 
R$184.500 convertidos pela taxa de câmbio nas datas das captações. Em 31 de dezembro de 2021, o 
saldo dos empréstimos totaliza R$184.500. Na liquidação da parcela o câmbio é com base na PTAX de 
2 dias antes do pagamento mais a taxa do CDI do respectivo mês. Não há restrições para quitação 
antecipada dos empréstimos.  A garantia da operação foi realizada através do aval dos sócios. 

Contratação 
Montante 
em dólar 

Taxa de 
Câmbio Empréstimo Vencimento 

Nº 
Parcelas Carência 

Spread 
Instituição 
financeira 

Variação 
SWAP em 

31/12/2021 
          

29/09/2021 $22.771 R$5,3576 R$122.000 13/09/2024 33 3 meses 2,2133% 176 
21/12/2021 $10.965 R$5,7002 R$62.500 11/12/2023 8 3 meses 2,5422% (214) 

          
A Companhia para mitigar o risco cambial, firmou contratos de swap cambial (“cross-currency swap”). 
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14. TRIBUTOS A RECOLHER 

 Controladora Consolidado 
  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 
       
IRPJ e CSLL a recolher (a) - - 3.045 23.103 
PIS e COFINS a recolher (a) 27 - 945 6.800 
ISS a recolher - - 486 488 
Outros impostos a recolher 3 4 356 251 
Total 30 4 4.832 30.642 
       
(a) No ano de 2021 a Companhia realizou a liquidação de impostos em aberto de anos anteriores de 

forma espontânea a vista do saldo atualizado até a data.  

15. DÉBITOS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 Consolidado 
 31/12/2021 31/12/2020 
    
Comissões a Pagar  3.964 4.306 
Adiantamento de Clientes 61 713 
Contraprestação a Pagar a Operadoras de Saúde (a) 4.679 15.617 
Total 8.704 20.636 
     
(a) Correspondente a faturas de seguro-saúde (coparticipações) a serem pagas às operadoras no 

vencimento das faturas, independentemente do recebimento por parte dos beneficiários, cujos 
pagamentos foram substancialmente efetuados até 31 de janeiro de 2022 o valor relevante em 
31 de dezembro de 2020 refere-se ao reajuste ANS do ano de 2020 que estavam provisionados. 

16. PROVISÃO PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS E CÍVEIS 

Com base na análise individual dos processos impetrados contra a Companhia e suas controladas, e 
suportada por opinião de seus consultores jurídicos, foram constituídas provisões no passivo não 
circulante, para riscos com perdas consideradas prováveis, conforme demonstrado a seguir: 

 Consolidado 
  31/12/2021 31/12/2020 
     
Provisão para Ações Tributárias 2 416 
Provisão para Ações Cíveis  579 193 
Total 581 609 
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Movimentação das provisões: 

 Consolidado 
    
Saldo em 31 de dezembro de 2019 2.258 
Adições 82 
Reversões (1.731) 
Saldo em 31 de dezembro de 2020 609 
Adições 450 
Reversões (478) 
Saldo em 31 de dezembro de 2021 581 
    
Em 31 de dezembro de 2021, o montante de processos considerados pelos assessores jurídicos da 
Companhia com probabilidade de perda possível na controladora e consolidado era de R$1.082 do 
tipo cível (2020: R$722). 

17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

a. Capital social 

O capital social é formado por 2.647.442 ações no valor unitário de R$1,00 integralizadas, 
correspondentes a R$2.647 e capital a integralizar no montante de R$244, sendo 110.310 ações no 
valor unitário de R$2,21 

A composição do capital social da Companhia está destacada abaixo: 

 Capital Social  
  2021 e 2020 

Acionista 
Ações 

ordinárias 
Ações 

preferenciais 
Valor 

integralizado 
Valor 

integralizar % 
        
A.T. Sestini Holding Ltda. 1.474.890 - 1.475 - 56% 
RGO Participações Ltda. 213.224 - 213 - 8% 
Jeronimo Eduardo Vervloet 162.207 - 162 - 6% 
Jose Carlos Borges de Rezende 174.146 - 174 - 7% 
JCBR Negócios em Saúde 

Participações Ltda. 150.269 - 150 - 6% 
Outros 346.436 236.580 473 244 18% 
Total 2.521.172 236.580 2.647 244 100% 
        

b. Em 2021 a Companhia distribuiu 4% das ações da empresa para o diretor-presidente, sendo 
110.310 ações a preço unitário de R$2,21, totalizando R$244 que poderá ser integralizado até 
2025. 

c. Reserva legal 

A reserva legal é constituída com a destinação de 5% do lucro do exercício, até alcançar 20% do 
capital social, e sua utilização está restrita à compensação de prejuízos, após terem sido 
absorvidos os saldos de lucros acumulados e das demais reservas de lucros. Ela também pode ser 
utilizada para aumento do capital social a qualquer momento, a critério da Companhia.  

A Companhia não constituiu reserva legal neste exercício, conforme os limites previstos em Lei. 
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d. Reserva de capital 

O saldo da reserva de capital é o resultado dos saldos provenientes do processo de reorganização 
societária das empresas do grupo ocorrido em 2018. 

e. Reserva de retenção de lucros 

A reserva de retenção de lucros é constituída com saldos remanescentes de lucros acumulados 
para futura utilização conforme aprovação dos acionistas. 

f. Dividendos 

Abaixo demonstramos o cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios e a movimentação dos 
dividendos a pagar: 

 31/12/2021 31/12/2020 
     
Lucro Líquido do Exercício 87.875 62.492 
Percentual Estatutário 50% 50% 
Dividendos Mínimos Obrigatórios 43.938 31.246 
     

 

Movimentação dos dividendos a pagar  
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.851 
Dividendos mínimos obrigatórios 31.246 
Dividendos adicionais 1.894 
Dividendos pagos (34.991) 
Saldo em 31 de dezembro de 2020 - 
Dividendos mínimos obrigatórios 43.938 
Dividendos adicionais 101.531 
Dividendos pagos (145.469) 
Saldo em 31 de dezembro de 2021 - 
   

g. Lucro por ação 

Conforme definido pelo pronunciamento técnico CPC 41 - Resultado por Ação, o cálculo básico de 
resultado por ação é feito através da divisão do lucro líquido do período atribuível aos detentores 
de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações 
ordinárias e preferenciais disponíveis durante o período. No caso da Companhia, o lucro diluído 
por ação é igual ao lucro básico por ação, pois esta não possui ações ordinárias ou preferenciais 
potencialmente diluidoras. 

 Controladora Consolidado 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 
       
Lucro líquido do exercício  87.875 62.492 87.875 62.306 
       
Reconciliação do resultado distribuível, 

por classe (numerador):     
Às ações ordinárias 80.336 57.101 80.336 56.931 
Às ações preferenciais 7.539 5.391 7.539 5.375 
       
Média ponderada da quantidade de ações por classe 

(denominador):     
Ações ordinárias 2.521.172 2.505.801 2.521.172 2.505.801 
Ações preferencias 236.580 236.580 236.580 236.580 
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 Controladora Consolidado 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 
       
Resultado básico/diluído por ação (em R$)     
Ações ordinárias 0,032 0,023 0,032 0,023 
Ações preferencias 0,032 0,023 0,032 0,023 
       

18. RECEITA LÍQUIDA 

 Consolidado 
 2021 2020 
     
Taxa de administração de benefícios  205.775 186.911 
Comissões e corretagem 4.795 8.766 
Outras receitas com administração de benefícios 2.543 2.044 
(-) Tributos federais (11.022) (9.790) 
(-) Tributos municipais (4.794) (4.840) 
Total 197.297 183.091 
     

19. DESPESAS POR NATUREZA 

A Companhia apresenta a demonstração do resultado por função. Conforme requerido pelo  
CPC 26 (R2), apresenta, a seguir, o detalhamento da demonstração do resultado por natureza: 

 Controladora Consolidado 
 2021 2020 2021 2020 
       
Custo com comissões e corretagem - - 38.419 38.729 
Despesas com serviços de terceiros 1.387 297 23.277 17.717 
Despesa com pessoal e encargos sociais e trabalhistas - 684 14.656 14.715 
Custo com cobrança - - 2.152 2.459 
Reversão de perda estimada com crédito de  

liquidação duvidosa - - (602) (268) 
Baixa de provisão de contas a receber  - - 2.949 2.879 
Depreciação e amortização 123 162 5.345 4.187 
      
Provisões para riscos fiscais e trabalhistas - - 57 (1.649) 
Impostos e taxas 48 - 178 4.669 
Despesa com multas (a) 2 2 (12.399) 3.504 
Doações 1.047 - 1.047 - 
      
Outras despesas 714 365 6.883 7.981 
Total 3.321 1.510 81.962 94.923 
       
Custo dos serviços prestados - - 40.571 59.804 
Despesas gerais e administrativas 3.489 1.778 43.218 34.775 
Outras receitas (despesas) operacionais (168) (268) (1.827) 344 
Total 3.321 1.510 81.962 94.923 
       
(a) Refere-se a reversão de multa provisionada em anos anteriores sobre impostos a recolher que foram pagos no 

exercício de 2021 de forma espontânea e a multa provisionada previa uma possível autuação e conforme o pagamento 
efetuado ao longo do ano a respectiva provisão foi revertida.  
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20. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

 Controladora 

 Mútuo ativo Mútuo passivo 
  31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 
       
Vital Administradora de Benefícios Ltda.  - 125 - - 
Benevix Administradora de Benefícios Ltda.  - - - 495 
Total - 125 - 495 
      
 

 Consolidado 
  Mútuo ativo 
  31/12/2021 31/12/2020 
    
Vital Administradora de Benefícios Ltda. - 139 
Total - 139 
    

 Consolidado 

 Receita Despesa 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 
        
Benevix Administradora de Benefícios Ltda. (a) - - 22.075 25.413 
Techbrokers Corretora de Seguros Ltda. (a) 22.075 25.413 - - 
Total 22.075 25.413 22.075 25.413 
      
(a) Refere-se a prestação de serviço de corretagem de planos de saúde da Benevix Administradora 

de Benefícios. 

Remuneração dos administradores 

A Companhia e suas controladas consideram pessoal-chave de sua Administração os membros do 
Conselho de Administração e os administradores eleitos pelo Conselho de Administração, em 
consonância com o estatuto da Companhia, cujas atribuições envolvem o poder de decisão e o 
controle das atividades do Gruo e que são denominados executivos. O Grupo não oferece benefícios 
pós emprego ou outros benefícios de longo prazo. 

 2021 2020 
  Controladora Consolidado Controladora Consolidado 
      
Pró-Labore 307 307 407 429 
Participação nos lucros e bônus  - 2.957 - 3.017 
Total 307 3.264 407 3.446 
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21. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

a) Reconciliação de despesas com o imposto de renda e a contribuição social 

 Controladora Consolidado 

 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 
        
Lucro antes do imposto de renda e da  

contribuição social 87.140 63.227 123.240 93.268 
Alíquota vigente do IRPJ e da CSLL  34% 34% 34% 34% 
Total (29.628) (21.497) (41.902) (31.711) 
       
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:     
Equivalência patrimonial 30.333 21.542 174 395 
Despesas não dedutíveis - outras (501) (1) (966) (1.068) 
Multas e respectivo juros - - 2.861 (1.330) 
Perdas com Créditos Incobráveis - - (14) - 
Efeito de controladas optantes pelo Lucro Presumido  - - 3.921 4.821 
Diferido não constituído sobre prejuízo fiscal e 

diferenças temporárias (204) (134) -(219) (596) 
Incentivo Fiscal - - 26 - 
Baixa Diferido - Deságio Mediatore 735 - 735 - 
Outros - (645) 19 (1.472) 
Total de IRPJ e CSLL 735 (735) (35.365) (30.962) 
       
Corrente - - (35.889) (30.810) 
Diferido 735 (735) 524 (151) 
Taxa efetiva IRPJ e CSLL (%) (35,42%) 1,16% 28,82% 33,20% 
      

b) Composição de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos 

 31/12/2021 31/12/2020 

  
Base de 
cálculo 

IR e CS 
diferidos 

Base de 
cálculo 

IR e CS 
diferidos 

      
Ativo diferido 

    

Provisão para riscos fiscais e cíveis 555 189 609 207 
Perdas estimadas em créditos de  

liquidação duvidosa 3.350 1.139 3.992 1.357 
Participação no resultado e bonificação 4.499 1.530 4.388 1.492 
Provisão para comissões 3.964 1.348 4.306 1.464 
Adequação ao IFRS 16/CPC 6 (R3) (487) (166) (792) (269) 
  11.881 4.040 12.504 4.251 
        
A movimentação dos impostos diferidos ativos e passivos encontra-se demonstrada a seguir: 

 Ativo diferido Passivo diferido 
  Consolidado Controladora Consolidado 
      
Saldo em 31 de dezembro de 2019 3.667 - - 
Constituições 1.434 735 735 
Reversões (850) - - 
Saldo em 31 de dezembro de 2020 4.251 735 735 
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 Ativo diferido Passivo diferido 
  Consolidado Controladora Consolidado 
      
Constituições 4.076 - - 
Reversões (4.287) (735) (735) 
Saldo em 31 de dezembro de 2021 4.040 - - 
      
A Administração da Companhia e suas controladas analisaram a viabilidade acerca da realização 
futura do ativo fiscal diferido, considerando a capacidade provável de geração de lucros 
tributáveis, no contexto das principais variáveis de seus negócios. 

22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

a) Considerações gerais 

Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a Companhia e suas controladas procederam à avaliação 
dos valores de mercado de seus instrumentos financeiros, inclusive, os derivativos. Essa avaliação 
não indica valores de mercado significativamente diferentes dos valores contábeis reconhecidos. 
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros foram determinados por meio 
de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações.  

b) Categoria de instrumentos financeiros 

 Controladora Consolidado 
Mensurados ao custo amortizado 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 
       
Ativos:     

Caixa e equivalentes de caixa (nota explicativa nº 4) 331 97 19.505 10.570 
Aplicações financeiras (nota explicativa nº 5) 12.367 28.314 147.310 66.137 
Contas a receber (nota explicativa nº 6) - - 6.357 18.541 

   12.697 28.410 173.172 95.248 
       
Passivos:     

Fornecedores (nota explicativa nº 12) 32 67 4.414 1.760 
Débitos de operações de assistência à saúde (nota 

explicativa nº 14) - - 8.704 20.636 
Empréstimos (nota explicativa nº 13) 63.030 - 186.233 - 
Arrendamentos (nota explicativa nº 11) 236 132 2.746 4.779 

   63.298 199 202.097 27.175 
       

c) Valor justo de ativos e passivos financeiros 

O valor justo dos ativos e passivos financeiros é estimado como o valor pelo qual o instrumento 
poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não em uma 
venda ou liquidação forçada. 

• Principais métodos e premissas foram utilizados para estimar o valor justo: 

− Ativos financeiros mantidos para negociação são valorizados de acordo com a hierarquia do 
valor justo (Nível 1 e Nível 2), com “inputs” usados nos processos de mensuração obtidos de 
fontes que refletem os preços observáveis mais atuais de mercado. 

− Contas a receber de clientes e fornecedores se aproximam de seu respectivo valor contábil 
devido ao vencimento no curto prazo desses instrumentos. 
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− O valor justo dos financiamentos é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa 
contratual futuros pela taxa de juros vigente no mercado, que está disponível para a 
Companhia em instrumentos financeiros similares. 

− Os demais ativos e passivos têm seus valores justos semelhantes aos respectivos valores 
contábeis. 

• Hierarquia de valor justo: 

A Companhia aplica as diretrizes do CPC 40 e CPC 46 para instrumentos financeiros mensurados 
no balanço patrimonial e que requerem a divulgação das mensurações pelo nível da seguinte 
hierarquia de valor justo: 

− Nível 1 - valor justo obtido através de preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos ou passivos idênticos aos quais a Companhia pode ter acesso na data da 
mensuração, como, por exemplo, a bolsa de valores. 

− Nível 2 - As mensurações do valor justo do Nível 2 são aquelas resultantes de outras 
informações que não sejam os preços cotados incluídos no Nível 1 que são observáveis para 
o ativo ou passivo, seja direta (por exemplo, como preços) ou indiretamente (por exemplo, 
resultante dos preços). 

− Nível 3 - As mensurações do valor justo do Nível 3 são aquelas resultantes de técnicas de 
avaliação que incluem informações do ativo ou passivo que não se baseiam em dados 
observáveis de mercado (informações não observáveis). 

d) Principais fatores de risco da Companhia e suas controladas 

• Risco de Liquidez 

A gestão de liquidez implica manter recursos financeiros, como caixa, títulos, valores 
mobiliários e linhas de crédito disponíveis, suficientes para gerir a capacidade de liquidação de 
compromissos. A Administração monitora o nível de liquidez do Grupo considerando o fluxo de 
caixa esperado em contrapartida às linhas de crédito não utilizadas. A seguir, está detalhado o 
vencimento contratual remanescente do Grupo para seus passivos financeiros com prazos de 
amortização acordados.  

 Controladora 

  
Valor 

Contábil 
Menos de 

1 mês 
De 1 a 3 
meses 

De 3 
meses a 1 

ano 
De 1 a 5 

anos Total 
        
31 de dezembro de 2021:       
Fornecedores (nota nº 12) 32 32 - - - 32 
Débitos de operações de assistência 

à saúde (nota nº 14) - - - - - - 
Empréstimos (nota º 13) 63.030 - 8.687 23.871 30.472 63.030 
Arrendamentos (nota nº 11) 236 10 30 83 114 236 
Total 63.298 42 8.717 23.954 30.586 63.298 
        
 



Holding Benevix S.A. e Controladas 

35 

 Consolidado 

 
Valor 

Contábil 
Menos de 

1 mês 
De 1 a 3 
meses 

De 3 
meses a 1 

ano 
De 1 a 5 

anos Total 
        
31 de dezembro de 2021:       
Fornecedores (nota nº 12) 4.414 668 30 3.716 - 4.414 
Débitos de operações de assistência 

à saúde (nota nº 14) 8.704 8.560 36 108 - 8.704 
Empréstimos (nota º 13) 186.233 5.766 20.281 54.182 106.004 186.233 
Arrendamentos (nota nº 11) 2.746 150 437 911 1.248 2.746 
Total 202.097 15.144 20.784 58.917 107.252 202.096 
        

• Risco de crédito 

Decorre de eventual dificuldade de cobrança dos valores referentes às obrigações contratuais 
dos seus clientes. Este risco é minimizado por um controle da base de clientes e gerenciamento 
do ativo da inadimplência por meio de políticas de cobrança.  

• Risco de taxa de juros 

O risco de taxa de juros decorre de aplicações financeiras e de empréstimos. Os instrumentos 
financeiros emitidos a taxas variáveis expõem a Companhia e suas controladas ao risco de 
fluxos de caixa associado à taxa de juros. Os instrumentos financeiros emitidos às taxas 
prefixadas expõem a Companhia e suas controladas ao risco de valor justo associado à taxa de 
juros. 

O risco de fluxos de caixa associado à taxa de juros da Companhia e suas controladas decorre 
de aplicações financeiras e empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos emitidos a 
taxas pós-fixadas. A Administração, por conservadorismo, mantém na sua maioria os 
indexadores de suas exposições a taxas de juros ativas e passivas atrelados a taxas pós-fixadas. 
As aplicações financeiras são corrigidas pelo CDI e os empréstimos e financiamentos são 
corrigidos pela Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, CDI e taxas prefixadas, conforme contratos 
firmados com as instituições financeiras e por meio de negociações de valores mobiliários com 
investidores desse mercado. 

Análise de sensibilidade 

Para efetuar a análise de sensibilidade da taxa de juros incidente sobre os ativos e passivos 
expostos, projetou-se o aumento das taxas para os empréstimos e equivalentes de caixa. O 
Grupo utiliza para um cenário provável a taxa de mercado sendo o CDI de 12 meses futuro (B3), 
para quantificar os impactos nas receitas e despesas financeiras. Cada uma das transações 
analisadas, considera o cenário provável e acréscimo de 25% e 50%. Considerando a 
sensibilização das taxas os saldos seriam: 

 Controladora 

  
Valor do 
principal  Provável 

Possível 
+25% 

Remoto 
+50% 

      

Premissas  
CDI 9,15% 

a.a. 
CDI 11,44% 

a.a. 
CDI 13,73% 

a.a. 
      
Aplicações financeiras classificadas como 

equivalentes de caixa e aplicações financeiras 12.697 13.859 14.150 14.440 
Empréstimos e Financiamentos (63.030) (68.797) (70.241) (71.684) 
Taxa: 9,15% do CDI  9,15% 11,44% 13,73% 
      
Impacto líquido (50.333) (54.938) (56.091) (57.244) 
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  Consolidado 

  
Valor do 
principal Provável 

Possível 
+25% 

Remoto 
+50% 

      

Premissas  
CDI 9,15% 

a.a. 
CDI 11,44% 

a.a. 
CDI 13,73% 

a.a. 
      
Aplicações financeiras classificadas como 

equivalentes de caixa e aplicações financeiras 166.815 182.079 185.899 189.719 

Empréstimos e Financiamentos (186.233) (203.273) (207.538) (211.803) 
Taxa: 9,15% do CDI  9,15% 11,44% 13,73% 
      
Impacto líquido (19.418) (21.194) (21.639) (22.084) 
      

 

 Controladora 

   
Valor do 
principal  Provável 

Possível -
25% 

Remoto -
50% 

      

Premissas  
CDI 9,15% 

a.a. 
CDI 6,86% 

a.a. 
CDI 4,58% 

a.a. 
      
Aplicações financeiras classificadas como 

equivalentes de caixa e aplicações financeiras 12.697 13.859 13.568 13.279 

Empréstimos e Financiamentos (63.030) (68.797) (67.354) (65.917) 
Taxa: 9,15% do CDI  9,15% 6,86% 4,58% 
      
Impacto líquido (50.333) (54.938) (53.786) (52.638) 
      
  Consolidado 

   
Valor do 
principal  Provável 

Possível -
25% 

Remoto -
50% 

      

Premissas  
CDI 9,15% 

a.a. 
CDI 6,86% 

a.a. 
CDI 4,58% 

a.a. 
      
Aplicações financeiras classificadas como 

equivalentes de caixa e aplicações financeiras 166.815 182.079 178.259 174.455 

Empréstimos e Financiamentos (186.233) (203.273) (199.009) (194.762) 
Taxa: 9,15% do CDI  9,15% 6,86% 4,58% 
      
Impacto líquido (19.418) (21.194) (20.750) (20.307) 
      

23. COBERTURA DE SEGUROS 

Abaixo demonstramos os seguros contratados pela Companhia e suas controladas e vigente em  
31 de dezembro de 2021 e 2020: 

  Importância segurada 

  Controladora Consolidado 
Risco Coberto Vigência 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 
        
Incêndio e Complementares 02/03/2021 a 02/03/2022 - - 210 210 
Aluguel/Fiança/multa rescisão 31/07/2020 a 01/07/2023 - - 77 - 
Aluguel/Fiança/multa rescisão 01/08/2020 a 31/07/2022 - - 45 - 
Responsabilidade Cível Geral  10/11/2021 a 10/11/2022 - - 1.000 1.000 
Responsabilidade Cível Profissional  01/12/2021 a 01/12/2022 10.000 10.000 - - 
Responsabilidade para Administradores 15/12/2021 a 15/12/2022 20.000 20.000 - - 
Incêndio e danos elétricos  03/02/2021 a 03/02/2022 - - 1.190 1.192 
Inc, raio, explosão/implosão 03/02/2021 a 03/02/2022 - - 1.500 1.500 
Incêndio e Complementares 22/05/2021 a 22/05/2022 - - 1.860 210 
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