
 

IRMÃOS PARASMO S/A INDÚSTRIA MECÂNICA  
CNPJ: Nº.60.881.992/0001-35 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

SENHORES ACIONISTAS: Em obediência às disposições estatutárias e às determinações legais que regem o 
funcionamento das sociedades por ações, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas o Balanço 
Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021, acompanhado das 
Notas Explicativas. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO: COMPANHIA - Há setenta anos, a Irmãos Parasmo S/A 
Indústria Mecânica (fundada em 1952) atua na produção de fixadores especiais para a indústria 
automobilística no Brasil, com foco em garantir segurança, qualidade, eficiência e satisfação aos seus 
clientes. CONTEXTO – Após apresentar um desempenho fraco em 2020, o PIB (Produto Interno Bruto) do 
Brasil fechou 2021 em alta de 4,6%, totalizando R$ 8,7 trilhões. Este foi o melhor número desde 2010, 
quando a economia cresceu 7,5%. Analistas dizem que o bom desempenho decorre da comparação com 
2020, ano fortemente impactado pela pandemia de Covid-19. No ano que passou, apesar da esperança 
gerada pela grande disponibilização de vacinas, o mundo voltou a experimentar quarentenas e 
confinamentos com variantes novas surgindo com potencial para alongar o ciclo pandêmico. No Brasil houve 
maior número de mortes em 2021 do que no ano anterior e existe a percepção de que a pandemia ainda não 
está controlada neste ano que se inicia, apesar da vacinação massiva. O cenário Econômico pouco animador 
se materializou em função de fatores como piora das contas públicas do Governo Federal, que por sua vez 
aumenta a percepção de risco do mercado e faz com que nossa moeda perca valor em relação ao dólar. Esta 
desvalorização contribuiu para o aumento da inflação, representada pelos indicadores mais utilizados nas 
correções de valores de serviços, aluguéis e reajustes salariais. A inflação alta tem sido um fenômeno 
mundial em decorrência dos eventos causados pela pandemia, tais como gargalo logístico, falta de 
semicondutores, aumentos de custos de matéria prima, mais precisamente, em nosso caso, do aço. O 
cenário externo, assim como no Brasil, não foi favorável, com eventos resultantes do acidente no Canal do 
Panamá, os elevados custos de frete internacional, entre outros. Em nosso país, os aumentos nos custos de 
energia elétrica também impactaram a cadeia produtiva. O aumento dos preços, fez o Banco Central do 
Brasil elevar as taxas de juros, que tem o efeito de também minimizar a saída de dólares do país. A taxa Selic, 
fechou o ano de 2021 em 9,15%, maior patamar desde 2017. Ainda no cenário externo, as principais 
economias também aumentaram suas taxas de juros para controlar a inflação e este movimento fez 
aumentar a pressão para saída de dólares do Brasil, contribuindo para manter as taxas de câmbio em 
patamar elevado. A inflação em alta e acima da meta estabelecida mostrou um IPCA em 10,06% no final de 
2021, maior número desde 2015. O desemprego, ainda que lentamente, arrefece, encerrando 2020 em 
11,2%. O patamar do dólar a R$ 5,50 não só foi alcançado como mantido, completando um processo de cinco 
anos consecutivos de valorização. A guerra na Ucrânia, iniciada em 2022, contribui para manter o ambiente 
de  incerteza quanto aos resultados geopolíticos, bem como já provoca aumentos nos preços dos insumos 
agrícolas, alterações nos preços do petróleo e muitos outros eventos que, com certeza, impõe forte pressão 
sobre a inflação mundial e do Brasil. No campo da Indústria Automobilística, o resultado consolidado de 2021 
em termos de produção foi de 2,25 milhões de veículos, muito longe ainda do ideal, mas superior a 2,01 
milhões em 2020. Os números são muito distantes dos alcançados antes da pandemia, quando a produção 
atingiu em 2019 o total de 2,80 milhões de veículos produzidos. PROGNÓSTICO – Com a vacinação avançada 
e já se falando em quarta dose de reforço, a economia voltou a se aquecer, em especial no setor de serviços, 
um dos mais atingidos na pandemia. Apesar disso, existe entre os economistas do mercado financeiro a visão 
de que o governo ainda não equilibrou as contas públicas, o que afeta a recuperação. Mais recentemente, a 
guerra entre Rússia e Ucrânia surgiu como um fator que pode prejudicar o crescimento global — incluindo o 
do Brasil, que é grande importador de fertilizantes russos. Em 2022 espera-se um crescimento tímido da 
economia, podendo se transformar em leve recessão, mas trabalhamos com um cenário PIB de crescendo 
0,5%. Isto, levando em conta que a média de crescimento dos países emergentes tem previsão de atingir 5%. 
A Anfavea projeta crescimento para a produção de veículos neste ano de 9%. Isso significa um volume total 
de cerca de 2,46 milhões de unidades, número que representa apenas 50% da capacidade técnica produtiva 
instalada no Brasil. Para o ano vindouro ainda se espera, além da Covid-19 sem uma solução definitiva, riscos 
de abastecimento de semicondutores, com perspectiva de normalização somente a partir do segundo 
semestre. Os gargalos de logística vão permanecer e os custos de produção manterão pressão de alta. 
Devido à apreciação do dólar e aos crescentes custos logísticos relacionados às importações, muitos clientes 



 

mantiveram processos de nacionalização de fornecimento de nossos produtos, que, convertidos em pedidos, 
mudaram o cenário positivamente para nossa Companhia. Acreditamos que haverá sucessivos aumentos das 
taxas de juros, manutenção de taxas de desemprego altas e câmbio apreciado como ameaças ao nosso 
negócio. Com o ano de eleições para presidente, governadores e Congresso Nacional, há também alguma 
incerteza quanto aos rumos da economia e da política. A Companhia mantém seu foco no ajuste dos preços 
de seus produtos para recuperação de margens perdidas com a intensa pressão de custos, principalmente de 
matéria prima (aço), pessoal e energia elétrica. OPERAÇÃO - A Companhia concentra esforços na redução de 
custos e despesas para recuperação e manutenção de um resultado anual positivo. A Administração continua 
sua busca constante por maior eficiência operacional, rígido controle de despesas, custos e pelo 
atendimento às rígidas exigências dos clientes. Muita ênfase está sendo dada à área comercial para que 
mantenha sua firme estratégia de  desenvolvimento e ampliação da base de clientes. Importantes 
investimentos na produção, que muito contribuiriam para o aumento da produtividade e consequente 
redução de custos tem sido protelados em função da falta de recursos para tal fim.  DESEMPENHO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO: No ano de 2021, as receitas brutas apresentaram aumento em relação ao ano 
anterior. Com o forte controle dos custos e das despesas a Companhia conseguiu atravessar o período crítico 
e encerrar o exercício com relativo ajuste de suas contas. O lucro apresentado no exercício reflete o 
resultado do aumento da receita aliado ao controle rígido dos custos. POLÍTICA DE QUALIDADE E 
CERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DA QUALIDADE: A Companhia investiu pouco na modernização de seu parque 
industrial, sendo, porém, mais atuante no constante treinamento e desenvolvimento de seus profissionais 
para garantir a qualidade internacional de seus produtos, melhorar o atendimento aos clientes e tornar seus 
preços cada vez mais competitivos. Para isto conta com as certificações IATF 16949:2016 e ISO9001:2015, 
além de certificações proprietárias de muitos de seus clientes como BIQS da GMB. No âmbito da 
responsabilidade sócio-ambiental, conta com a certificação ISO14001:2015. RESULTADO DO EXERCÍCIO: O 
resultado positivo do exercício de R$ 889.335 (oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e trinta e cinco 
reais) foi somado ao saldo dos prejuízos acumulados, incluindo os ajustes relativos a exercícios anteriores, 
restando saldo de Prejuízo Acumulado de R$ 17.732.504 (dezessete milhões, setecentos e trinta e dois mil, 
quinhentos e quatro reais), tudo conforme demonstrado no balanço e demais demonstrações financeiras. 
AGRADECIMENTOS: Ao término de mais um ano, agradecemos aos nossos empregados pela dedicação e aos 
nossos acionistas, clientes e fornecedores pela confiança depositada na Irmãos Parasmo S/A Indústria 
Mecânica. 

A Diretoria. 
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Irmãos Parasmo S.A. Indústria Mecânica 
 

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
 

(Em Reais) 
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Ativo Nota  2021  2020  Passivo e patrimônio líquido Nota  2021  2020 
             
Circulante        Circulante       
 Caixa e Equivalentes de Caixa 6  94.107  171.368   Empréstimos e Financiamentos 12  4.798.205  3.397.699 
 Clientes 7  4.173.617  4.321.892   Fornecedores 13  2.326.652  1.663.901 
 Estoques 8  5.257.210  3.596.495   Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais 14  2.499.065  2.408.274 
 Impostos a Compensar 9  2.662.919  2.224.340   Obrigações Tributárias 15  5.603.430  10.063.918 
 Despesas Antecipadas   36.739  38.778   Provisão para Contingências 16  1.628.742  1.897.322 

 Outros Ativos   122.650  28.116   Outros Passivos 17  1.100.642  1.285.106 
             

Total do ativo circulante    12.347.242  10.380.989  Total do passivo circulante    17.956.736  20.716.220 
             

Não circulante        Não circulante       
Realizável a longo prazo           Empréstimos e Financiamentos 12  1.024.828  601.357 
 Impostos a Compensar 9  9.193.311  11.126.522   Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais 14  714.079  1.205.682 

 Depósitos Judiciais  10  76.457  124.338   Obrigações Tributárias 15  10.452.933  9.805.762 
        Provisão para Contingências 16  -  903.192 

Total do realizável a longo prazo   9.269.768  11.250.860   Outros Passivos 17  1.467.396  1.454.988 

             
       Total do passivo não circulante    13.659.236  13.970.981 
             

       Patrimônio líquido      
 Imobilizado 11  1.484.654  1.270.958   Capital Social Integralizado    9.218.196  9.218.196 
        Reserva de Lucro   44.466  - 

        Prejuízos Acumulados    (17.776.970)  (21.002.590) 
             

Total do ativo não circulante    10.754.422  12.521.818  Total do patrimônio líquido  18  (8.514.308)  (11.784.394) 

             
Total do ativo   23.101.664  22.902.807  Total do passivo e do patrimônio líquido   23.101.664  22.902.807 
 

As notas explicativas da Administração estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia.  
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Demonstrações de Resultados 
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(Em Reais) 
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  Nota  2021  2020 

       
Receita Operacional Líquida 19  32.041.159  18.673.764 

Custos dos Produtos Vendidos 20  (27.374.108)  (18.104.407) 

      
Lucro Bruto   4.667.051  569.357 
       
Despesas Operacionais      
Despesas com Pessoal 21  (1.796.059)  (1.459.034) 
Despesas Administrativas 21  (1.465.178)  (3.433.830) 
Despesas Tributárias 21  (716.609)  (2.217.741) 
Despesas Comerciais 21  (1.377.358)  (1.316.458) 

Outras Receitas Operacionais Líquidas 21  382.243  1.733.227 

      

   (4.972.961)  (6.693.836) 

Resultado antes das Receitas e  
Despesas Financeiras e Impostos   (305.910)  (6.124.479) 
       
Receitas Financeiras 22  2.884.544  2.056.444 

Despesas Financeiras 22  (1.307.299)  (2.226.744) 

      

Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas 22  1.577.245  (170.300) 

      
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da 
Contribuição Social   1.271.335  (6.294.779) 
       

Imposto de Renda e Contribuição Social   (382.000)  - 

      

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício   
889.335 

 
(6.294.779) 

 
 
 
As notas explicativas da Administração estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 
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(Em Reais) 
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 2021  2020 

     
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício 889.335  (6.294.779) 
     

Outros Resultados Abrangentes -  - 

    

Total do Resultado Abrangente do Exercício 889.335 
 

(6.294.779) 

 
 
 
As notas explicativas da Administração estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 
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Capital 
Social  

Reserva 
de Lucro 

 Prejuízos 
Acumulados  

Patrimônio 
Líquido Total 

        
Saldos em 1º de janeiro de 2020 9.218.196  -  (14.707.811)  (5.489.615) 
        

Prejuízo do Exercício -  -  (6.294.779)  (6.294.779) 

        
Saldos em 31 de dezembro de 2020 9.218.196  -  (21.002.590)  (11.784.394) 
        
Ajuste de Exercícios Anteriores -  -  2.380.751  2.380.751 
        
Lucro Líquido do Exercício -  -  889.335  889.335 
        

Constituição de Reserva Legal -  44.466  (44.466)  - 

        

Saldos em 31 de dezembro de 2021 9.218.196  44.466  (17.776.970)  (8.514.308) 

 
 
 
As notas explicativas da Administração estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. 
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
 
(Em Reais) 
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2021  2020 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais    
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício 889.335  (6.294.779) 
Ajustes para Reconciliação do Resultado    

Depreciação – Ativo Imobilizado 284.646  330.407 
Amortização – Ativo Intangível -  17.440 

Ajuste de Exercícios Anteriores 2.380.751  - 

 3.554.732  (5.946.932) 
    

Redução (Aumento) em Ativos (62.422)  224.123 

Clientes 148.275  (2.256.372) 
Estoques (1.660.715)  1.326.042 
Impostos a Compensar 1.494.632  928.808 
Despesas Antecipadas 2.039  181.988 
Depósitos Judiciais 47.881  (639) 
Outros Ativos (94.534)  44.296 

    

Aumento (Redução) em Passivos (4.895.206)  3.847.735 

Fornecedores 662.751  412.688 
Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais (400.812)  309.880 
Obrigações Tributárias (3.813.317)  2.436.917 
Provisão para Contingências (1.171.772)  (106.644) 

Outros Passivos (172.056)  794.894 

    

Caixa Líquido Gerado (Aplicado) nas Atividades Operacionais (1.402.896)  (1.875.074) 

    
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos    

Adições no Ativo Imobilizado (498.342)  - 

    

Caixa Líquido (Aplicado) nas Atividades de Investimentos (498.342)  - 

    
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos    

Captação (Amortização) de Empréstimos e Financiamentos 1.823.977  1.782.225 

    

Caixa Líquido Gerado (Aplicado) nas Atividades de Financiamentos 1.823.977  1.782.225 

    

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes (77.261) 
 

(92.849) 

    
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício 171.368  264.217 

Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício 94.107  171.368 

    

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes (77.261) 
 

(92.849) 

 
 
As notas explicativas da Administração estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia


