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Opinião com ressalva 

 
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Knewin - Inteligência em Recuperação da 
Informação S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras 
consolidadas da Knewin - Inteligência em Recuperação da Informação S.A. e suas controladas 
("Consolidado"), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2021 e as 
respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, exceto pelo assunto descrito na seção a seguir intitulada "Base para opinião com 
ressalva", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Knewin - Inteligência em Recuperação da Informação S.A. e 
da Knewin - Inteligência em Recuperação da Informação S.A. e suas controladas em 31 de dezembro 
de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado 
de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Base para opinião com ressalva  

 
Conforme divulgado na Nota 3.8 às demonstrações financeiras, em 31 de dezembro de 2021, a Companhia, 
mantinha registrado na rubrica "Intangível" o montante de R$ 10.100 mil na controladora e R$ 13.623 no 
consolidado (R$ 10.100 e R$ 15.125 em 2020) decorrente de ágio (goodwill) gerado na aquisição de 
participação das controladas. A Companhia não elaborou a análise de alocação do preço de compra para 
estas combinações de negócios,conforme exigido pelo Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) - 
"Combinação de Negócios" bem como, não apresentou a análise do valor recuperável desses intangíveis 
conforme exigido pelo Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) – “Ativo Intangível". Dessa forma não nos foi 
possível concluir sobre a adequação do saldo e seus reflexos nas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas de 31 de dezembro de 2021.   
 
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 intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas". 
Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião com ressalva.   
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas 

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

 
Exame dos valores correspondentes ao exercício anterior 
 
O exame das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentadas para 
fins de comparação, foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que 
emitiram relatório de auditoria datado de 28 de maio de 2021, com ressalva relacionada ao ágio na compra 
da participação das suas controladoras. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas 

 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 
• Identificamos e avaliamos 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.   
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• 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 políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

respectivas divulgações feitas pela administração. 
 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 

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

 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. 

 
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 

entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da 
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 
Florianóplis, 5 de maio de 2022 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes Ltda. 
CRC 2SP000160/O-5 
 
 
 
 
Leandro Sidney Camilo da Costa 
Contador CRC 1SP236051/O-7 
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Ativo Nota  Controladora  Consolidado 

   2021  2020  2021  2020 

Circulante          
Caixa e equivalentes de caixa 4  11.801  13.790  11.506  14.553 

Aplicações financeiras 5  1.919  -  2.984  - 

Contas a receber 6  906  604  2.960  2.497 

Impostos a recuperar   339  133  742  658 

Adiantamentos 7  1.190  77  2.778  533 

Despesas antecipadas   119  38  71  55 
   16.274  14.642  21.041  18.296 
          

Não circulante          

Partes relacionadas 8  12.666  8.216  -  193 

Depósitos judiciais   10  41  34  115 

Investimentos 9  5.299  4.071  -  - 

Intangível 10  13.302  11.328  17.840  16.857 

Imobilizado   451  306  608  595 
   31.658  23.962  18.482  17.760 
          

              

Total   47.932  38.604  39.523  36.056 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  
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Passivo e patrimônio líquido Nota  Controladora  Consolidado 

   2021  2020  2021  2020 

Circulante          
Empréstimos e financiamentos 11  1.463  4.235  2.655  6.559 

Fornecedores 12  1.784  1.125  2.474  1.835 

Obrigações fiscais 13  623  389  1.709  1.455 

Obrigações trabalhistas 14  1.108  554  2.224  2.388 

Adiantamento de clientes 15  95  1  341  256 

Contas a pagar de investimentos 16  1.640  1.636  2.717  4.038 

Outras obrigações a pagar   0  73    106 

          
  

 6.713  8.013  12.120  16.637 

Não circulante          

Empréstimos e financiamentos 11  -  171  -  877 

Obrigações fiscais 13  1.195  854  2.219  1.636 

Outras obrigações a pagar   -  204  -  256 

Receita Diferida   101  72  525  352 

Provisão para Perda com Investimentos 9  9.044  7.898    - 

Partes relacionadas 8  6.220  5.259  -  - 
  

 16.560  14.458  2.744  3.121 

Patrimônio líquido          

Capital social 17  50.325  50.325  50.325  50.325 

(-) Capital a Integralizar   -  (20.159)  -  (20.159) 

Adiantamento para futuro aumento de capital   10.079  10.079  10.079  10.079 

Ajuste de conversão em controladas   (2.237)  (1.162)  (2.237)  (1.162) 

Ações em tesouraria   
 (1.300)  (1.300)  (1.300)  (1.300) 

Prejuízos acumulados   (32.208)  (21.650)  (32.208)  (21.650) 
  

 24.659  16.133  24.659  16.133 
      

 
      

Participação dos não controladores       -  165 
      

 
      

Total  
 48.336  38.604  39.523  36.056 

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

 Nota  2021  2020  2021  2020 

          

Receita líquida 18  9.497  6.627  25.405  23.626 

   
       

Custo dos serviços prestados 19  (5.314)  (2.725)  (13.344)  (11.995) 

          

Lucro bruto   4.183  3.902  12.061  11.631 

   
       

(Despesas) e outras receitas   
       

  Administrativas 20  (9.107)  (13.928)  (10.403)  (20.265) 

  Comerciais 21  (5.794)  (2.365)  (8.381)  (3.660) 

  Resultado de equivalência patrimonial 9  1  (2.499)  -  - 

  Outras receitas e despesas   400  -  62   

Prejuízo antes do resultado financeiro   (10.317)  (14.890)  (6.661)  (12.294) 

          

  Resultado financeiro líquido 22  (365)  (863)  (2.931)  (2.249) 

              

Prejuízo antes dos impostos   (10.682)  (15.753)  (9.592)  (14.543) 
          

  Imposto de renda e contribuição social 23  124  -  (965)  (1.170) 

              

Prejuízo do exercício   (10.558)  (15.753)  (10.558)  (15.713) 

            

Atribuível à:          

Controladora       (10.558)  (15.753) 

Participação dos não controladores        
 40 

          

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

  2021   2020  2021  2020 

         

Prejuízo líquido do exercício  (10.558)  (15.753)  (10.558)  (15.713) 
         

Ajuste de conversão de controladas  (2.237)  (979)  (2.237)  (979) 

             

Total do resultado abrangente do exercício  (12.795)  (16.732)  (12.795)  (16.662) 

         
Atribuível à:         
Controladora      (12.795)  (16.732) 

Participação dos não controladores        40 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Descrição  

 

Capital 
social 

 

(-) Capital 
social a 

integralizar 
 

Adiantamento 
para futuro 
aumento de 

capital  

Ajuste de 
conversão 

em 
controlada 

 Ações em 
tesouraria 

 Prejuízos 
acumulados 

 

 Patrimônio 
líquido 
Total 

 

Saldos em 31 de dezembro de 2019 
 

10.325  (4.740)  9.920  (183)  (1.300)  (5.897)  8.125  

                

                

Aumento de capital social  40.000  -  -  -  -  -  40.000  

Capital a Integralizar  -  (15.419)  -  -  -  -  (15.419)  

Adiantamento para futuro aumento de capital  -  -  159  -  -  -  159  

Ajuste de conversão em controladas  -  -  -  (979)  -  -  (979)  

Prejuízo do exercício  -  -  -  -  -  (15.753)  (15.753)  

                

Saldos em 31 de dezembro de 2020 
 

50.325  (20.159)  10.079  (1.162)  (1.300)  (21.650)  16.133  

                
Aumento de capital social                

Capital a Integralizar    20.159          20.159  

Ajuste de conversão em controladas        (1.075)      (1.075)  

Prejuízo do exercício            (10.558)  (10.558)  

                

Saldos em 31 de dezembro de 2021 
 

50.325  -  10.079  (2.237)  (1.300)  (32.208)  24.659  

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

  2021  2020  2021  2020 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Prejuízo do exercício  (10.558)  (15.753)  (10.558)  (15.713) 

Depreciação e amortização  1.041  663  1.041  820 

Baixa de ativo intangível    4.839  -  6.252 

Baixa de ativo imobilizado    61  -  1.493 

Perdas esperadas no contas a receber  51  10  135  369 

Ajustes em conversão em controladas      (1.075)  (979) 

Perdas com investimentos (Nota 22)    416  -  - 

Resultado de equivalência patrimonial (Nota 8)  298  2.499  0  - 

Redução capital controlada (Nota 8)    1.317  -  - 

   (9.168)  (5.948)  (10.457)  (7.758) 
Variação em ativos e passivos operacionais 
Contas a receber  (406)  (16)  (925)  561 

Impostos a recuperar  (318)  176  (402)  (82) 

Adiantamentos  (1.113)  992  (1.113)  210 

Despesas antecipadas  (46)  436  (68)  420 

Depósitos judiciais  30  (31)  81  (31) 

Fornecedores  653  197  749  1.322 

Obrigações fiscais  234  758  234  1.913 

Obrigações trabalhistas  554  179  (419)  1.210 

Adiantamento de créditos  94  (2.914)  (321)  (2.882) 

Receita diferida  28  72  (172)  352 

Outras obrigações a pagar  (735)  67  2.464  (2.804) 

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (10.193)  (6.166)  (10.349)  (7.569) 
Fluxos de caixa das atividades de investimento 
Aquisições de investimentos    (227)    - 

Contas a pagar por aquisição de investimentos  (4)  (695)  (1.321)  297 

Aquisição de imobilizado / intangível  (3.771)  (884)  (3.771)  (5.894) 

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (3.775)  (1.806)  (5.092)  (5.597) 
Fluxos de caixa das atividades de financiamento 
Aumento de capital social    40.000    40.000 

Capital a integralizar  20.159  (15.419)  20.159  (15.419) 

Adiantamento para futuro aumento de capital    159    159 

Partes relacionadas  (3.489)  (5.165)    (309) 

Aplicações financeiras vinculadas  (1.919)    (2.984)   

Empréstimos e financiamentos  (2.772)  1.518  (4.781)  2.230 

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento  11.979  21.093  12.394  26.661 

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa  (1.989)  13.121  (3.047)  13.495 

Caixa e equivalentes de caixa         

No início do exercício  13.790  669  14.553  1.058 

No fim do exercício  11.801  13.790  11.506  14.553 

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa  (1.989)  13.121  (3.047)  13.495 

 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1. Contexto operacional 
 
A Knewin Inteligência em Recuperação de Informação S.A (a “Knewin” ou a 
“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em janeiro 
de 2011, com sede na cidade de Florianópolis em Santa Catarina. A Companhia tem por 
objetivo social a prestação de serviços de recuperação de informação, bem como o 
desenvolvimento e licenciamento de softwares.  
 
Em 2017, o Criatec3 Fundo de Investimento em Participações Capital Semente (o 
“Criatec3”) passou a fazer parte do quadro de acionistas da Companhia, com a 
subscrição no capital social no montante de R$ 3.000, com emissão de 138.890 (cento 
e trinta e oito mil, oitocentos e noventa) ações preferenciais. Desta subscrição, foi 
integralizado R$ 1.500 em 18 de setembro de 2017 e R$ 1.500 em 08 de fevereiro 
de 2018. 
 
Em 2018, o Criatec3 usufruiu-se de seu direito de follow-on e aportou mais R$ 4.000 na 
Companhia, por meio da emissão e subscrição de 93.254 (noventa e três mil, duzentos 
e cinquenta e quatro) novas ações preferenciais, com sua total integralização concluída 
em 13 de agosto de 2018. 
 
Em 2019, a Companhia passou por nova rodada de investimento e recebeu aportes do 
Fundo Sul Inovação, fundo de investimento gerido pela BZplan, e acompanharam nesta 
rodada os já acionistas Criatec3 e a Intellipar, movimento pelo qual os acionistas 
aportaram R$ 12.900 na Companhia, por meio da emissão e subscrição de 168.995 
(cento sessenta oito mil e noventas e noventa e cinco) novas ações, com a integralização 
da primeira tranche concluída em 30 de outubro de 2019 e a segunda tranche concluída 
em 03 de fevereiro de 2020. 
 
Os recursos oriundos dos aportes foram utilizados pela Companhia para adquirir 
participações em outras sociedades. No exercício de 2019 a Companhia concluiu as 
seguintes aquisições: 
 

• 100% (cem por cento) do fundo de comércio da Editorial Link, LLC, empresa norte-
americana com sede no Estado da Flórida, por meio da Knewin Link, LLC, sociedade 
constituída em fevereiro de 2019 e que a Companhia detém 100% (cem por cento) de 
seu capital social, com sede nos Estados Unidos no Estado da Flórida; 
  

• 100% (cem por cento) das quotas da Arqui Video Ltda., adquirida em novembro 
de 2019; 
 

• 100% (cinquenta e um por cento) das quotas da Varjão Clipping Ltda., adquirida em 
maio de 2019; e 
 

• 100% (cem por cento) das ações da Plugar Informações Estratégicas S.A, empresa 
da qual a Intellipar, acionista da Companhia, detinha 100% de seu capital social e, pelo 
advento da rodada de investimento de 2019, cedeu a totalidade de sua participação na 
Plugar em novembro de 2019 à Companhia.   
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Em 2020, a Companhia passou por nova rodada de investimento, recebendo novo aporte 
do Fundo Oria Tech III no montante de R$ 40.000. com integralização da primeira 
tranche em dezembro de 2020 no montante de R$ 24.581 e o restante recebido na 
segunda semestre de 2021. Os recursos estão destinados ao reforço do caixa da 
Companhia, garantindo as melhores condições para a continuidade do ciclo de 
crescimento. 
 
Os recursos recebidos no segundo semestre de 2021 foram destinados a aquisição de 
100% (cem por cento) das Empresas Comunique-se e Dino a aquisição foi firmada em 
2021, porém o fechamento da operação aconteceu em fevereiro de 2022. 
 
As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 abrangem a Knewin e suas controladas diretas 
e indiretas (denominadas em conjunto como “Grupo”). 
 
Em dezembro de 2021 a administração incorporou algumas de suas empresas com o 
intuito de deixar a estrutura mais enxuta e refletir melhor seu negócio. As empresas 
incorporadas são Armazem e Data clip sendo a incorporadora Myclipp, em outra 
estrutura ficaram as incorporadas Varjão, Clipping, Newsmonitor e oficina incorporadora 
Miti. Os laudos de incorporação foram com data base 31 de outubro de 2021 sendo a 
data final de homologação 31 de dezembro 2021 
 
Impactos do COVID-19 
 
Com o assolamento do mundo com o novo coronavírus, os negócios da Companhia 
foram parcialmente impactados, com perda de clientes, diminuição nas entradas 
operacionais de caixa e queda de liquidez do mercado de crédito. 
 
- Clientes: a Companhia, entre os meses de março e maio de 2020, experimentou um 
nível acentuado de perda de clientes, consideravelmente maior que geralmente ocorre 
no mesmo período (o número de cancelamento de contratos foi de 15%, 10 p.p. maior 
comparando-se o mesmo período entre 2019 e 2020). No entanto, quando se faz a 
mesma comparação com a perda de receita, os números praticamente se mantêm em 
2019 e 2020, no mesmo período. Ou seja, a Companhia perdeu clientes por causa da 
crise do COVID-19, mas são clientes de ticket pequeno, que pouco impactaram em sua 
carteira de clientes. Além de atuar na recomposição da sua base no 2º semestre 
de 2020. 
 
- Entradas operacionais de caixa: a Companhia, desde o começo da pandemia (março), 
viu as entradas operacionais de caixa diminuir, em média, 20% por mês, seja clientes 
que abruptamente deixaram de cumprir com suas obrigações pecuniárias, seja clientes 
que negociaram período de carência. Em junho a Companhia intensificou suas ações de 
cobrança, por meio de seu time financeiro, o que veem reverberando positivamente em 
seu caixa. Com essas ações, a Companhia encerrou o ano de 2020 com o nível de 
atraso 35% menor que 2019, sinalizando a melhora na qualidade da carteira de clientes. 
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- Falta de liquidez no mercado de crédito: a Companhia tinha em seu planejamento 
financeiro de 2020 aumentar seu endividamento bancário, a fim de obter recursos para 
fazer frente ao plano estratégico aprovado pelos acionistas da Companhia. No entanto, 
os efeitos do COVID-19 chegaram ao mercado de crédito brasileiro, impactando 
fortemente na disponibilização de capital por meio de operações de crédito. Contudo, 
em dezembro de 2020, a Companhia realizou nova rodada de captação no montante de 
R$ 40.000, sendo que R$ 20.000 foi aportado ainda dentro do ano e a outra metade no 
ano seguinte. 
 
- Operação: como a Companhia é uma empresa de tecnologia e suas prestações de 
serviços são ambientadas em ambientes digitais, o COVID-19 pouco impactou no dia a 
dia da execução dos serviços prestados pela Companhia, pois seus funcionários 
conseguiram rapidamente adaptar-se ao novo cenário de trabalho em home-office.  
 
- Mercado: como a Companhia está presente em dois mercados menos afetados pelos 
efeitos do COVID-19, tecnologia e comunicação, e atende clientes dos mais variados 
setores, apenas uma crise sistêmica na economia nacional poderia afetar os negócios 
da Companhia contundentemente. 
 
- Vendas: a Companhia perdeu clientes sim, principalmente aqueles com estrutura de 
capital fragilizada ou que dependem de mercados e setores fortemente atingidos pela 
COVID-19. Mas, como o principal negócio da Companhia é o monitoramento de 
conteúdo noticioso, seja de origem tradicional ou de origem de redes sociais, novos 
clientes têm procurado a Companhia para contratar seus serviços de monitoramento no 
contexto do novo coronavírus. Em outras palavras, vendas foram pouco impactadas 
neste momento de pandemia e isolamento social, visto que o monitoramento de 
conteúdo é cada vez mais essencial às estratégias das empresas, ainda mais em um 
contexto de crise. 
 
No ano de 2021 a companhia retoma o crescimento em vendas alcançando 7,53% a 
mais de Receita líquida em comparação com o ano anterior.  
 
Por fim, a administração da Companhia confia que o mercado de tecnologia e 
comunicação, aos quais a Companhia é integrante, terá uma recuperação rápida no pós-
crise do COVID-19. 
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2. Base de preparação 
 
2.1. Declaração de conformidade com as práticas contábeis 
 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
abrangem a legislação societária e as normas emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as 
utilizadas pela administração na sua gestão. 
 
As emissão dessas demonstrações financeiras foram aprovadas pela administração em 
05 de maio de 2022. 
 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações 
financeiras estão apresentadas na Nota 3. 
 
2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em Reais, 
que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras estão 
apresentadas em milhares de Reais e foram arredondadas para o milhar mais próximo, 
exceto quando indicado de outra forma. 
 
2.3. Uso de estimativas e julgamentos 
 
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas adotadas no 
Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam 
a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas 
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
 
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação 
a estimativas financeiras são reconhecidas no exercício em que as estimativas são 
revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. 
 
2.4. Critérios de consolidação 
 
As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas em conformidade com os 
critérios de consolidação previstos pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, 
abrangendo as demonstrações financeiras da Companhia e suas controladas (vide nota 
explicativa nº 8), na qual lhe é assegurada, de modo permanente, preponderância nas 
deliberações societárias e poder de eleição dos administradores. 
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Principais procedimentos de consolidação: 
   

Percentual de participação 

Controladas diretas 
 

2021 
 

2020 
     

Zubit Tecnologia da Informação Ltda. 
 

- 
 

100% 

Oficina Brasileira de Clipping Ltda. 
 

- 
 

99% 

Myclipp Serviços e Informações Ltda. 
 

100% 
 

100% 

Data Clip Serviços e Informações Ltda. 
 

- 
 

100% 

Varjão Clipping Ltda. 
 

- 
 

51% 

Plugar Informações Estratégicas S.A. 
 

100% 
 

100% 

Arqui Video Ltda. 
 

100% 
 

100% 

Knewin Internacional LLC 
 

100% 
 

100% 

Newsmonitor Software e Mídia Interativa S.A. 
 

100% 
 

100% 

Armazém Digital Comunicação e Informação Ltda - 
 

100% 

 
Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas, foram utilizadas 
demonstrações encerradas na mesma data-base e consistentes com as práticas 
contábeis adotadas pela controladora. O processo de consolidação contempla os 
procedimentos previstos na legislação societária brasileira, a seguir descritos: 

 
a) Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos com as empresas 

consolidadas. 
 

b) Eliminação das participações no capital, reservas e lucros acumulados das 
empresas controladas. 

 
c) Eliminação dos saldos de receitas, custos e despesas decorrentes de negócios 

entre a Companhia e suas controladas. 
 

d) Destaque do valor da participação dos acionistas não controladores, em conta 
segregada no patrimônio líquido, correspondente a parcela do Patrimônio Líquido 
pertencente a esses terceiros não controladores. A Companhia optou pelo critério 
de consolidação integral e não pelo critério de participação proporcional, uma vez 
que não possui controle compartilhado ou acordos contratuais. 

  



Knewin – Inteligência em Recuperação da Informação S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 
Em milhares de reais (R$), exceto quando indicado de outra forma 

 

12 

3. Principais práticas contábeis 
 
As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações 
financeiras são as seguintes: 
 
3.1. Apuração do resultado 
 
O resultado é apurado pelo princípio da competência dos exercícios. As receitas e os 
custos são reconhecidos no resultado quando os riscos e benefícios inerentes aos 
produtos e serviços são transferidos para o comprador e/ou contratante. 
 
3.2. Instrumentos financeiros  
 
Classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros  
 
Conforme a norma NBC TG  48, no reconhecimento inicial, um ativo financeiro é 
classificado em: a custo amortizado; valor justo por meio dos outros resultados 
abrangentes  
(“VJORA”) – instrumento de dívida; VJORA – instrumento patrimonial; e valor justo por 
meio de resultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros é substancialmente 
estabelecida conforme o modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado 
e em suas características de fluxos de caixa contratuais. As novas políticas contábeis 
significativas estão descritas a seguir: 
  
Ativos financeiros a custo amortizado - Estes ativos são mensurados de forma 
subsequente ao custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. O custo 
amortizado é reduzido por perdas por redução ao valor recuperável. A receita de juros, 
ganhos e perdas cambiais e perdas são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou 
perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.   
 
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições 
a seguir e não for designado como mensurado a VJR:   
 
• é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter ativos financeiros 
para receber fluxos de caixa contratuais; e   
 
• seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos 
ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.    
 
Um instrumento de dívida é mensurado a VJORA se atender ambas as condições a 
seguir e não for designado como mensurado a VJR:   
 
• é mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo 
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e   
 
• seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas 
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.   
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Os ativos financeiros da Companhia são substancialmente representados caixa e 
equivalentes de caixa (Nota explicativa nº 4) classificadas ao valor justo por meio do 
resultado, contas a receber (Nota explicativa nº 5) e partes relacionadas (Nota explicativa 
nº 7), ambos classificados como mensurados subsequentemente ao custo amortizado. 
A adoção da NBC TG 48 não resultou em modificações nas demonstrações financeiras.  
 

 

Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou 
ao VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio 
do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou 
for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao 
VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido 
no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo 
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e 
perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no 
desreconhecimento também é reconhecido no resultado. 
 
Os passivos financeiros da Companhia estão substancialmente representados por 
partes relacionadas (Nota explicativa n° 8), empréstimos e financiamentos (Nota 
explicativa nº 11), contas a pagar investimentos (Nota explicativa nº 16), fornecedores 
(Nota explicativa nº 12) e outras obrigações a pagar, os quais estão classificados como 
mensurados subsequentemente ao custo amortizado. Em relação aos passivos 
financeiros, adoção da NBC TG 48 não resultou em modificações nas demonstrações 
financeiras.  
 
3.3. Caixa e equivalentes de caixa 
 
Os saldos incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras 
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, e não estão sujeitas a 
um risco significante de mudança de valor. São avaliados pelo custo de aquisição, 
acrescidos dos rendimentos que não ultrapassam seus respectivos valores de mercado. 
 
3.4. Contas a receber 
 
As contas a receber são avaliadas pelo montante original das vendas dos produtos e da 
prestação do serviço, deduzida da perda estimada com créditos de liquidação duvidosa, 
quando necessário.  
 
3.5. Ajustes a valor presente 
 
A Companhia analisou suas contas de ativos e passivos de curto e longo prazo, com 
relação a valores realizáveis no futuro, prazos de liquidação, vencimento e possíveis 
taxas de desconto e verificou que qualquer ajuste a valor presente seria irrelevante. 
Portanto, não houve impacto dessa natureza em suas demonstrações financeiras. 
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3.6. Investimentos 
 
Os investimentos da Companhia em empresas controladas e coligadas são avaliados 
pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras individuais. 
 
3.7. Imobilizado 
 
Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição e sujeito a testes de 
recuperabilidade anualmente. As depreciações acumuladas foram calculadas pelo 
método linear, definida com base na vida útil estimada de cada ativo e reconhecidas no 
resultado do exercício.  
 

 

3.8. Intangível 
 
(a) Ágio 
 
O ágio resulta da aquisição de controladas e representa o excesso da contraprestação 
transferida. 
 
(b) Softwares  
 
As Licenças de softwares são capitalizadas com base nos gastos incorridos para adquirir 
os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses gastos 
são amortizados durante a vida útil estimada dos softwares de cinco anos. 
 
Por atendermos os critérios de capitalização, os custos associados ao desenvolvimento 
de softwares são reconhecidos como intangível. 
 
(c) Taxas de amortização 
 
Softwares e Relacionamento com clientes possuem uma taxa de depreciação de 20% e 
Direito de Uso 7% 
 
3.9. Redução ao valor recuperável (ativos não financeiros) 
 
O saldo de imobilizado e outros ativos são revistos internamente ao final de cada 
exercício para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, sempre que eventos 
ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. Quando houver perda identificada, ela é reconhecida no resultado do 
exercício pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassar o valor recuperável, 
que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo.  
 
3.10. Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes 
 
Os ativos e passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores 
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, 
variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.   
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3.11. Provisão para contingência 
 
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma 
obrigação real legal ou constituída como resultado de um evento passado e é provável 
que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são 
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. 
 
 
4. Caixa e equivalentes de caixa 
 

  Controladora  Consolidado 

Descrição 
 

2021 
 

2020  2021 
 

2020 

Caixa e bancos 
 

319  17  1.089  384 

Aplicações financeiras  11.482  13.773  10.417  14.169 

Total 
 

11.801  13.790  11.506  14.553 

 
As aplicações financeiras de 2021 e 2020 referem-se preponderantemente a certificados 
de depósitos bancários (CDB). Estas aplicações são remuneradas às taxas que 
variavam de 75,00% a 114,50% do Certificado de Depósito Interbancário – CDI . 
 
 

5. Aplicações financeiras 
 

  Controladora  Consolidado 

Descrição 
 

2021 
 

2020  2021 
 

2020 

Aplicações financeiras  1.919  -  2.984  - 

Total 
 

1.919  -  2.984  - 

 
As aplicações financeiras referem-se a fundos de investimentos cedidos em garantia aos 
empréstimos ativos nas Empresas Knewin S.A. - Inteligência em Recuperação da 
Informação S.A. e Plugar Informações Estratégicas S/A. Estes fundos são remunerados 
às taxas que variavam de 75,00% a 114,50% do Certificado de Depósito Interbancário – 

CDI . 
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6. Contas a receber 
 
 

 Controladora  Consolidado 

Descrição 
 

2021 
 

2020  2021 
 

2020 

Duplicatas a receber 
 

1.087  734  3.584  2.986 

(-) Perdas esperadas com 
créditos de liquidação duvidosa 

 (181)  (130)  (624)  (489) 

Total 
 

906  604  2.960  2.497 

 
As movimentações das perdas com créditos de liquidação duvidosa estão assim 
representadas: 

 
 

 Controladora  Consolidado 

Descrição 
 

2021 
 

2020  2021 
 

2020 

Saldo Inicial 
 

(130)  (120)  (489)  (120) 

Adição  (51)  (10)  (135)  (369) 

Total 
 

(181)  (130)  (624)  (489) 

 
As perdas esperadas são constituídas para os créditos cujo a administração julga de 
liquidação duvidosa e seu montante é considerado suficiente para cobrir eventuais 
perdas na realização das contas a receber. 
 
 

7. Adiantamentos 
 
  Controladora  Consolidado 

Descrição  2021  2020  2021  2020 

Adiantamentos a fornecedores  1.105  36  2.407  184 

Adiantamento de benefícios  62  18  242  86 

Adiantamento de dividendos  -  -    110 

Adiantamentos de salários  23  23  129  73 

Outros adiantamentos  -  -    80 

Total  1.190  77  2.778  533 
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8. Transações com partes relacionadas 
 
  Controladora  Consolidado 

Descrição  2021  2020  2021   2020 

Ativo         

Monitori.  131  -  -  - 

Varjão Clipping Ltda.  -  60  -  - 

Oficina Paulista de Informação de 

Dados Ltda. 
 1.540  -  -  - 

Plugar Informações Estratégicas S/A  4.537  2.152  -  - 

Armazém Digital  -  1  -  1 

Knewin México  31  -  -  - 

Newsmonitor Software e Midia 

Interativa S.A. 
 61  -  -  - 

FL Serviços De Tecnologia Ltda  -  192  -  192 

Knewin Internacional LLC  6.366  5.811  -  - 

Total  12.666  8.216  -  193 

 

 

 

        

         

Passivo         

Oficina Brasileira de Clipping Ltda.  -  140  -  - 

Myclipp Serviços e Informações Ltda.  4.814  3.888  -  - 

Zubit Tecnologia da Informação Ltda.  -  46  -  - 

Armazém Digital  82  -  -  - 

Arqui Video Ltda - Monitori  -  324  -  - 

Data Clip Serviços e Informações Ltda.  796  519  -  - 

Miti - Midia Interativa E Tecnologia Da 

Informação 
58  72  -  - 

Clipping Express Serviços De Informação 

Ltda Epp 
342  270  -  - 

Varjão Clipping Ltda   128  -  -  - 
  6.220  5.259  -  - 
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9. Investimentos 
 

Investimentos Diretos 
Oficina 
Paulista 

Myclipp Dataclip 
Zubi

t 
Varjã

o 
Arqui 
video 

Newsmonit
or 

Armazem 
Digital 

Total 

Saldo em 31 de dezembro 
de 2019 

               
416  

           
1.975  

                 
44  

               
101  

            
114  

            
206                 -                   -    

         
2.856  

Baixa de Investimento (416) 
                  

-    
                  

-    
                  

-    
               

-    
               

-                   -                   -    
-           

416  

Subriscrição de Ações 
                  

-    
                  

-    4 4   27 192 
            

227  

Equivalencia Patrimonial  1.520 43 (63) 51 (147)   

         
1.404  

Saldo em 31 de dezembro 
de 2020 

                  
-    

           
3.495  

                 
91  

                 
42  

            
165  

              
59                27             192  

         
4.071  

Equivalencia Patrimonial 
                  

-    1.349 232 (53) 165 (363) 8 174 
         

1.512  

Incorporação 
                  

-    689 (323) 0 (330) 
               

-    (35) (366) 
-           

365  

Baixa de Investimento 
                  

-    
                  

-    
                  

-    11 
               

-    
               

-                   -                   -    
               

11  

Saldo Final Dezembro 
2021 

                  
-    

           
5.533  

                  
-    

                  
-    

               
-    (304)                -                   -    

         
5.229  

 

Perdas com Investimento 
Oficina 

Brasileira 
Plugar 

Knewin 
Link 

Total 

Saldo em 31 de dezembro de 2019 540 (2.430) 191 (1.699) 

Subriscrição de Ações 
                  

-    
                  

-    (1.317) (1.317) 

Equivalencia Patrimonial (864) (128) (2.911) (3.903) 

Resultados Abrangentes 
                  

-    
                  

-    (979) (979) 

Saldo em 31 de dezembro de 2020 (324) (2.558) (5.016) (7.898) 

Equivalencia Patrimonial (1.578) (251) 318 (1.511) 

Incorporação 1.902 (1.537) 
                  

-    365 

Saldo em 31 de dezembro de 2021 
                  

-    (4.346) (4.698) (9.044) 
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10. Intangível 
 
 Controladora 
 

Descrição 
Ágio 
(Goodwill) 

Relacionamento 
com Clientes e 
Tecnologia 

Software Direito de Uso 
Desenvolvimento 
de Produto 

Total 

Saldo Inicial 
(2019) 14.277 2.634 38 360  17.309 

Adições 779 - -   779 

Amortizações  (4.956) (1.705) (5) (94)  (6.760) 
Saldo (Final) 

(2020) 10.100 929 33 266  11.328 

Saldo Inicial 
(2020) 

            
10.100  

                       
929             33  

                    
266                              -    

     
11.32

8  

Adições                     -              141   

                      
2.642  

       
2.783  

Amortizações                      -    (543)   (16)  (250)   

         
(809)  

Saldo final 
(2021) 

            
10.100  

                       
386           158  

                      
16  

                      
2.642  

     
13.30

2  

 
Consolidado 
 

Descrição 
Ágio 

(Goodwill) 

Relacio
namento 

com 
Clientes 

e 
Tecnolog

ia 

So
ftw
are 

Direito 
de Uso 

Marca
s e 

Patente
s 

Dese
nvolvi
mento 

de 
Produt

o 

Tot
al 

Saldo Inicial 
(2019) 15.125 2.634 1.918 385 121  20.183 

Adições        

Amortizações   (1.705) (1.487) (120) (14)  (3.326) 
Saldo (Final) 

(2020) 15.125 929 431 265 107  16.857 
Saldo Inicial 

(2020)             15.125  
                       

929  
         

431  
                    

265  
                    

107               -      16.857  

Adições   

         
157           3.630      3.771  

Baixa (1.502)      (1.502) 

Amortizações               -  
                      

(543)  
        

(414)  
                  

(265)  
                    

(80)     (1.302)  

Saldo final (2021)             13.623  
                       

386  
         

174  
                      

-  
                      

27         3.630    17.840  
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Ágio (goodwil) 
 

O ágio (goodwill) pago por expectativa de rentabilidade futura com às unidades geradoras 
de caixa (UGCs) que prestam serviços de recuperação de informação, estão assim 
divididos: (i) Myclipp no valor de R$ 2.094, (ii) Miti no valor de R$ 2.448, (iii) Plugar no valor 
de R$6.165, (iv) Arqui Video no valor de R$ 1.130 e (v) Knewin Link no valor de R$ 1.786 
representam o montante total de R$ 13.623. 
 

(ii) Varjão no valor de R$ 90, (iii) Arqui Video no valor de R$ 1.130, (iv) Plugar no valor de 
R$ 6.165, (v) e (vi) Newsmonitor no valor de R$ 621, os quais somados representam o 
montante de R$ 10.100 na controladora e (vii) Knewin Link no valor de R$ 1.786 e (viii) Miti 
– Clipping no valor de R$ 1.737 os quais somados ao valor da controladora, representam o 
montante R$ 13.623 no consolidado. 
 
 

11. Empréstimos 
 

      
Controladora 

 
Consolidado 

Instituição  Modalidade  Taxas % 
a.a 

 2021  2020 
 

2021  2020 

             

Caixa Econômica   Capital de giro  25 a 31  -  -  9  56 

Banco Bradesco  Capital de giro  32,29  -  -  38  67 

Banco do Brasil  Limite de crédito  -  -  -  -  (0) 

Banco Itaú  Limite de crédito  -  -  -  142  500 

Banco ARBI (Money Plus)  Capital de giro  33,41  -  -  -  1.674 

Banco Santander  Capital de giro  17,8 a 27,14  177  798  213  947 

Banco Santander   Limite de Crédito  -  -  -  -  - 

BRDE  Financiamento  TJLP + 5  1.118  1.104  1.870  2.072 

Dynami  “Balloon note”  11,9  -  -  -  - 

FIDC - Empírica A55  Cessão de Direitos Creditórios    246  2.791  599  2.791 

(-) Juros a apropriar  -    (78)  (287) 
 

(216)  (670) 

Total      1.463  4.406  2.655  7.436 

         
 

   

Circulante      1.463  4.235  2.655  6.559 

Não circulante      -  171  -  877 

 
 

12. Fornecedores 
 

  Controladora  Consolidado 

Descrição  2021  2020  2021  2020 

         

Fornecedores  1.653  669  2.343  1.252 

Provisão de Fornecedores  131  456  131  583 

Total  1.784  1.125  2.474  1.835 
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13. Obrigações fiscais 
 
  Controladora  Consolidado 

Descrição  2021  2020  2021  2020 
         

Impostos parcelados  1.213  935  2.653  1.840 
PIS/COFINS/CSLL retido a recolher  43  69  44  72 
COFINS a recolher  300  163  459  272 
ISS a recolher  36  19  -  274 
IRRF sobre terceiros a recolher  160  17  235  19 
PIS a recolher  62  29   88  44 
IRPJ a recolher  -  -  155  301 
CSLL a recolher  -  -  97  126 
INSS retido a recolher  3  3  4  4 
ISS retido a recolher  1  1  150  5 
Simples nacional a recolher  -  -  43  99 
Impostos diferidos  -  -  -  25 
Outros impostos a recolher  -  7  -  9 

Total       1.818        1.243        3.928        3.090  
         

Circulante          623  
 

       389  
 

     1.709  
 

     1.455  
Não circulante          1.195  

 
        854  

 
     2.219  

 
     1.636  

 
 

14. Obrigações trabalhistas 
 

  Controladora  Consolidado 

Descrição  2021  2020  2021  2020 

         

Provisão de férias e encargos  675  309  1.342  888 

FGTS a recolher  65  123  109  316 

IRRF sobre salários  173  68  219  92 

INSS a recolher  193  53  428  462 

Salários a pagar  -  -  122  602 

Outras obrigações trabalhistas  2  1  4  28 

Total  1.108  554  2.224  2.388 

 
 

15. Adiantamentos de Clientes 
 

   Controladora  Consolidado 

Descrição   2021  2020  2021  2020 

Adiantamento de clientes    95  1  341  256 

Total   95  1  341  256 
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16. Contas a pagar de investimentos 
 

  Controladora  Consolidado 

Descrição  2021  2020  2021  2020 

Aquisição Monitori a pagar  350  533  350  533 

Aquisição Oficina Brasileira a pagar  329  334  329  334 

Aquisição Data Clip a pagar  106  106  106  106 

Aquisição Varjão a pagar  -  1  225  1 

Aquisição Newsmonitor a pagar  -  512  -  512 

Aquisição Armazém Digital a pagar  15  150  15  150 

Aquisição Ativo Editorial Link a pagar  -  -  -  779 

Aquisição Miti e Clipping a pagar  -  -  852  1.620 

Outras contas a pagar Knewin Link  840  -  840  3 

Total  1.640  1.636  2.717  4.038 

 
 

17. Patrimônio líquido 
 

a. Capital social  
 
O capital social, subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 50.325 assim 

representados em quantidade de ações: 
 

Composição das ações sem valor nominal  2021  2020 

Ações ordinárias nominativas (unidade)  379.770  379.770 

Ações preferenciais nominativas - classe A (unidade)  258.426  258.426 

Ações preferenciais nominativas - classe B (unidade)  108.943  108.943 

Ações preferenciais nominativas - classe C (unidade)  367.397  362.327 

  1.114.536  1.109.466 

 
b. Aumento de capital 
 
Em 3 de outubro de 2019, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária, deliberou-se 

pelo aumento de capital no valor de R$ 2.980, mediante a emissão de 234.545 (duzentos e 
trinta e quatro mil quinhentos e quarenta e cinco) novas ações, sendo emitidas 63.636 
(sessenta e três mil seiscentas e trinta e seis) ações ordinárias, 54.545 (cinquenta e quatro 
mil quinhentas e quarenta e cinco) ações preferências classe A e 116.364 (cento e dezesseis 
mil trezentas e sessenta e quatro) ações preferenciais classe B,  todas nominativas e sem 
valor nominal cujos titulares participarão em igualdade de condições a todos os direitos 
decorrentes da titularidade das demais ações de mesma espécie e classe já emitidas pela 
Companhia. 
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Os aumentos do capital social foram integralizados em moeda corrente nacional. Quanto ao 
aumento de capital aprovado em 3 de outubro de 2019, os acionistas integralizarão metade 
do capital em 31 de outubro de 2019, enquanto a outra metade foi paga em 04 de fevereiro 
de 2020. 
 
Em 16 de novembro de 2020, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária, deliberou-

se pelo aumento de capital atualmente de R$ 10.325, para R$ 50.325, um aumento, portanto, 
de R$ 40.000, mediante a emissão de 362.327 ações preferenciais classe C, nominativas e 
sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 110,39 (cento e dez reais e trinta e nove 
centavos), por ação, fixados nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso I da Lei das 
Sociedades por Ações. 
 
Os recursos recebidos no segundo semestre de 2021 foram destinados a aquisição de 

100% (cem por cento) das Empresas Comunique-se e Dino a aquisição foi firmada em 
2021, porém o fechamento da operação aconteceu em fevereiro de 2022. 
 
 
c. Ações em tesouraria 
 
Os acionistas da Companhia aprovaram em 2019 a transferência de 69.000 (sessenta e 

nove mil) ações ordinárias detidas pela acionista Intellipar Participações Ltda. para o acionista 
Carlos Alberto Trein. Sequencialmente, foi aprovado pelos acionistas da Companhia a 
aquisição dessas 69.000 (sessenta e nove mil) ações ordinárias pela própria Companhia, nos 
termos do artigo 30, parágrafo 1º, alínea “b”, da Lei das S.A., conforme disposições previstas 
em contrato de cessão de ações onerosa firmado entre as partes, o que coube a Companhia 
pagar, à vista, o montante total de R$ 1.300 ao Carlos Alberto Trein. 
 
Em ato subsequente, foi também deliberado pelos acionistas da Companhia o cancelamento 

de 65.550 (sessenta e cinco mil quinhentas e cinquentas) das referidas ações ordinárias, sem 
redução do capital social da Companhia. As 3.450 (três mil quatrocentas e cinquenta) ações 
ordinárias remanescentes foram mantidas em tesouraria, visando compor o Plano de Stock 
Options da Companhia. 
 
d. Ajuste acumulado de conversão 
 
A Companhia reconhece nesta rubrica o efeito das variações cambiais sobre o investimento 

em controlada no exterior (Knewin International, LLC), cuja moeda funcional segue aquela a 
que a operação no exterior está sujeita. O efeito acumulado, destacado no patrimônio líquido 
e na demonstração do resultado abrangente, será revertido para o resultado do exercício 
como ganho ou perda somente em caso de alienação ou baixa do investimento. 
 

  



Knewin – Inteligência em Recuperação da Informação S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 
Em milhares de reais (R$), exceto quando indicado de outra forma 

 

24 

18. Receita líquida de vendas 
 

  Controladora  Consolidado 

Descrição  2021  2020  2021  2020 

Receita de vendas de serviços - nacional  11.095  7.131  24.641  23.479 

Receita de vendas de serviços - exterior  -  -  3.279  2.419 

Cancelamentos e Devoluções  (80)  (47)  (607)  (662) 

Impostos sobre vendas  (1.518)  (457)  (1.908)  (1.610) 

Total  9.497  6.627  25.405  23.626 

 
 
19. Custos dos serviços prestados 
 

  Controladora  Consolidado 

Descrição  2021  2020  2021  2020 

Licenciamento de mídia  (173)  (778)  (496)  (1.292) 

Material aplicado nos serviços  (775)  (573)  (1.053)  (723) 

Custo com pessoal  (1.248)  (564)  (7.036)  (5.039) 

Serviços pessoa jurídica  (235)  (375)  (799)  (1.400) 

Amazon  (2.575)  (206)  (2.729)  (234) 

Colocation  (155)  (120)  (1.045)  (3.119) 

Assinaturas periódicas  (135)  (88)  (152)  (148) 

Outros custos  (19)  (21)  (34)  (40) 

Total  (5.315)  (2.725)  (13.344)  (11.995) 
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20. Despesas administrativas 
 

  Controladora  Consolidado 

Descrição  2021  2020  2021  2020 

Serviços pessoa jurídica   -  (2.538)    (3.135) 

Despesas Com pessoal  (4.551)  (1.279)  (5.597)  (3.658) 

Pesquisa e desenvolvimento  (1.125)  (2.233)  (1.215)  (2.539) 

Perdas  -  (350)    (1.179) 

Jurídico  (566)  (324)  (611)  (473) 

Contabilidade  (369)  (319)  (372)  (340) 

Auditoria  (300)  (292)  (300)  (292) 

Telefonia / Internet  (62)  (140)  (112)  (261) 

Aluguéis e condomínio  (171)  (54)  (263)  (435) 

Consultoria  (467)  (34)  (552)  (34) 

Viagens e estadias  -  (23)    (27) 

Despesas Indedutíveis  -  (21)    (23) 

Manutenção e conservação predial  (30)  (13)  (30)  (29) 

Condução e táxi  (6)  (10)  (6)  (13) 

Material de informática  (285)  (6)  (335)  (12) 

Manutenção de móveis e equipamentos  -  (6)    (6) 

Energia elétrica  -  (5)    (110) 

Amortização/Depreciação  (1.041)  (663)  (1.041)  (820) 

Outras despesas/Receitas  (134)  (5.618)  31  (6.879) 

Total  (9.107)  (13.928)  (10.403)  (20.265) 

 
 
21. Despesas comerciais 
 

  Controladora  Consolidado 

Descrição  2021  2020  2021  2020 

Serviços profissionais  (1.389)  (1.940)  (1.564)  (2.196) 

Despesas com pessoal   (3.860)  (294)  (6.013)  (800) 

Comissões  (287)  (80)  (399)  (593) 

Viagens e estadias   (10)  (51)  (10)  (70) 

Outras despesas     (248)  -  (395)  (1) 

Total  (5.794)  (2.365)  (8.381)  (3.660) 
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22. Resultado financeiro líquido 
 

  Controladora  Consolidado 

Descrição  2021  2020  2021  2020 

Receitas financeiras         

Descontos obtidos  138  261  139  262 

Receita de aplicações  62  11  65  12 

Juros ativos  11  581  12  604 

Variações monetárias ativas  -  -    7 

  211  853  216  885 

Despesas financeiras         

Juros sobre financiamentos  (261)  (1.104)  (1.645)  (1.592) 

Juros passivos  (181)  (476)  (1.268)  (1.098) 

Despesas bancárias  (54)  (102)  (137)  (369) 

Descontos concedidos  (74)  (22)  (91)  (62) 

I.O.F.    (7)    (7) 

Variações monetárias passivas  (6)  (5)  (6)  (6) 

  (576)  (1.716)  (3.147)  (3.134) 

            

Total  (365)  (863)  (2.931)  (2.249) 

 
 
23. Imposto de renda e contribuição social - Consolidado 
 

   

Descrição  2021  2020 

     

Imposto de renda  (704)  (823) 

Contribuição social  (261)  (347) 

Total  (965)  (1.170) 
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24. Contingências 
 

A Companhia, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos judiciais de 
natureza tributária, trabalhista e cível. Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 não existiam 
processos passíveis de provisionamento ou divulgação. 
 
 
25. Gerenciamento de riscos  
 
A seguir o entendimento da administração da exposição para os seguintes riscos resultantes 
de instrumentos financeiros: 

• Risco de crédito;  

• Risco de liquidez; e  

• Risco de mercado.  
 
Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia e suas controladas para 
cada um dos riscos acima, os objetivos políticas e processos de mensuração e 
gerenciamento de riscos e gerenciamento do capital da Companhia. A Administração da 
Companhia tem a responsabilidade global para o estabelecimento e supervisão da estrutura 
de gerenciamento de risco. As políticas de gerenciamento foram estabelecidas para 
identificar e analisar os riscos ao qual está exposto, para definir limites de riscos e controles 
apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de 
risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de 
mercado e nas atividades da Companhia.  
 
 Risco de crédito 
 
Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de uma 
contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com suas 
obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente das contas de caixa e 
equivalentes de caixa. Para esse grupo a Companhia e suas controladas mitigam o risco se 
relacionando apenas com as principais instituições financeiras do país.  
 
 Risco de liquidez 
 
Risco de liquidez é o risco em que a Companhia poderia encontrar dificuldades em cumprir 
com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com 
pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Administração é de 
garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas 
obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas 
inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia e suas controladas. 
  



Knewin – Inteligência em Recuperação da Informação S.A. 
 
Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 
Em milhares de reais (R$), exceto quando indicado de outra forma 

 

28 

A Companhia e suas controladas utilizam o monitoramento de exigências de fluxo de caixa e 
na otimização de seu retorno de caixa em investimentos. Buscando manter o nível de seu 
caixa e equivalentes de caixa e outros investimentos altamente negociáveis a um montante 
em excesso as saídas de caixa sobre instrumentos financeiros, monitorando também o nível 
esperado de entradas por fluxos de caixa sobre contas a receber de clientes e outros 
recebíveis junto com as saídas esperadas por contas a pagar com fornecedores e outras 
contas a pagar. 
  
Risco de mercado  
 
Para a Administração, o risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, 

influenciados pelas seguintes variáveis: 

• Variação nas taxas de câmbio; e 

• Variação nas taxas de juros. 
  
O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a 

riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno.  
Quanto ao risco cambial, a solução encontrada pela Companhia foi constituir uma operação 

americana (Knewin International, LLC), sociedade por meio da qual a Companhia presta 
serviços a clientes da América Latina, todos cobrados na moeda dólar americano. Esta 
receita externa auxilia o grupo Knewin fazer frente aos seus custos também em dólar 
americano, como, por exemplo, os serviços de computação em nuvem prestados pela 
empresa AWS (empresa do grupo multinacional Amazon). Ou seja, a receita adquirida pela 
Companhia em dólar americano serve como um hedge natural as flutuações do câmbio que 
a Companhia está exposta, visto sua necessidade de contar com prestadores de serviços 
internacionais. No que tange a variação da taxa de juros, a administração da Companhia tem 
observado de perto a mudança da conjuntara econômica nacional no que está relacionado a 
baixa da taxa básica de juros (SELIC). Nesse sentido, os administradores veem trabalhando 
com os bancos os quais tem relacionamento, assim como os demais parceiros de crédito, 
para usufruir desse movimento no mercado de crédito brasileiro, assim diminuindo seu custo 
de capital e, consequentemente, baixando suas despesas financeiras. 
 
 
26. Cobertura de seguros 
 
A Companhia e suas controladas mantém cobertura de seguros por montantes considerados 

suficientes pelos departamentos técnicos e operacionais (DTO) para cobrir eventuais riscos 
sobre seus ativos e/ou responsabilidades. 
O escopo dos trabalhos de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a 

suficiência da cobertura de seguros, a qual foi determinada pela Administração da 
Companhia e que a considera suficiente para cobrir eventuais sinistros. 
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27. Eventos subsequentes 
 
A Knewin, especializada em gerenciar reputação de marcas em diversas mídias, adquiriu a 

Comunique-se em fevereiro 2022. O objetivo da transação, cujo valor foi de R$16.150 , é 
expandir as ofertas da companhia no Brasil e na América Latina. 
 
Com o acordo, dois serviços da Comunique-se passam a fazer parte da companhia: o 

divulgador de notícias Dino e o Comunique-se 360º, solução de comunicação corporativa 
(que inclui CRM, mailing de jornalistas e newsletter) na qual a empresa investiu R$ 2. 
 
Nosso foco, historicamente, é ter uma escuta muito ativa e rápida para que marcas 

conheçam seus públicos. O acordo com a Comunique-se vem para ajudar as marcas a se 
engajar cada vez mais seus públicos. Esta é a 13ª aquisição da Knewin desde que iniciou 
atividades em Florianópolis, em 2011. 
 



 

 

 


