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PETROCOQUE S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
C.N.P.J. 43.218.296/0001-24

Senhores Acionistas, Em atendimento às disposições estatutárias e em 
conformidade à lei das sociedades por ações, a Administração da PETRO-
COQUE apresenta a V.S.ª. as Demonstrações Financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Indústria do ramo 
petroquímico líder na América do Sul, a Petrocoque atua há mais de 46 
anos na produção e na comercialização de coque calcinado de petróleo 
(CCP), insumo básico utilizado na produção de alumínio, bem como na 
geração de energia térmica e elétrica. Benefi ciada por uma logística de 
matéria prima efi caz, a Companhia está localizada no município de Cuba-
tão, ao lado do seu principal fornecedor, a Refi naria Presidente Bernardes 
- RPBC. Com três unidades calcinadoras e uma unidade de cogeração de 
energia elétrica, a Petrocoque possui capacidade anual de produção licen-
ciada de CCP de 550 mil toneladas, e uma potência instalada de geração 
de energia elétrica de 18,5 MWh. A Petrocoque, é certifi cada nas normas 
internacionais ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e 45001:2018, baseia suas 
ações em seus Valores e Políticas, tendo como compromisso a busca do 
equilíbrio no atendimento às necessidades de seus públicos de interesse e 
a prática do desenvolvimento sustentável, oferecendo produtos com quali-
dade internacional, bem como promovendo a proteção do meio ambiente, 

incluindo a prevenção da poluição ambiental, da saúde e da segurança 
ocupacional de seus colaboradores. Em 2021, a Petrocoque produziu 515 
mil toneladas de CCP. Além disso, gerou 1.307 mil toneladas de energia 
térmica (vapor) e 86.329 MWh de energia elétrica. O volume de vendas 
de CCP foi de 489 mil toneladas, sendo 75% desse total exportado para 
nossos clientes na América do Norte, África, Europa e Oriente Médio. Com 
a indisponibilidade do Terminal Portuário Usiminas, a partir de março de 
2021 estamos realizando nossas exportações através do Terminal Portuá-
rio de Imbituba-SC, distante aproximadamente 750 km. Vale ressaltar que o 
Ebitda e Lucro Líquido da Petrocoque no período, foram de R$ 404 milhões 
e de R$ 245 milhões, respectivamente. Desenvolvendo as atividades com 
um cenário de incertezas de mercado em função da Pandemia, o resultado 
realizado fi cou acima do esperado, principalmente em função da taxa do 
dólar, do preço de venda do CCP e do volume comercializado, que fi caram 
acima do orçado para 2021. Buscando melhor aproveitamento dos recursos 
disponíveis, foram implementadas ações ao longo do exercício, como mo-
nitoramento crítico de custos e despesas visando uma melhor performan-
ce. Os Valores da Petrocoque foram sintetizados em quatro: Segurança, 
Respeito, Time e Excelência. E, nessa linha, o Código de Ética e Conduta 

e a Política de Conformidade e Anticorrupção, revisitados, ganharam uma 
linguagem mais direta e simplifi cada. No período, 100% dos funcionários 
receberam treinamento sobre conformidade, anticorrupção e Lei Geral de 
Proteção de Dados. Permanecemos trabalhando ativamente nas medidas 
de prevenção, para auxiliar no controle da disseminação do Coronavírus 
(COVID-19), reforçando os protocolos de higiene, propagando informações 
sobre o tema em seus canais de comunicação internos e seguindo as orien-
tações da Organização Mundial da Saúde (OMS), cancelando eventos in-
ternos presenciais e viagens, adotando meios eletrônicos de comunicação, 
fl exibilizando rotinas de trabalho para evitar aglomerações, adesão de tra-
balho remoto para diversos grupos de profi ssionais. A Companhia mantém 
ativo seu Canal de Denúncias desde 2017. Imparcial, independente e total-
mente confi dencial, pode ser acessado por seus públicos interno e externo 
(24 horas por dia, sete dias por semana), para denúncias de violações, 
como corrupção ou qualquer outra conduta ou procedimento antiético. A 
Administração da Petrocoque agradece a seus acionistas, colaborado-
res, clientes, entidades governamentais, fornecedores, instituições fi nan-
ceiras e demais públicos de interesse o apoio e a confi ança depositados.
Cubatão, 21 de março de 2022.           A Administração.

 2021 2020
Receita operacional líquida 1.274.293 694.509
Custo dos produtos vendidos (791.109) (430.002)
Lucro bruto 483.184 264.507
Despesas e receitas operacionais:  
Despesas gerais e administrativas (22.096) (19.118)
Despesas com vendas (92.031) (52.676)
Resultado de equivalência patrimonial (1) -
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 16.198 1.009
Resultado antes das receitas (despesas) 
 fi nanceiras líquidas e impostos  385.254 193.722
Receitas fi nanceiras 90.902 71.784
Despesas fi nanceiras (103.929) (100.728)
Despesas fi nanceiras líquidas  (13.027) (28.944)
Resultado antes dos impostos  372.227 164.778
Imposto de renda e contribuição social  
Corrente (118.069) (62.086)
Diferido (8.594) 5.930
Lucro líquido do exercício 245.564 108.622

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo 2021 2020
Circulante  
Caixa e equivalentes de caixa 49.946 53.728
Aplicações fi nanceiras 25.311 24.695
Contas a receber de clientes 315.736 116.745
Estoques 148.481 39.426
Impostos e contribuições a recuperar 22.108 1.792
Outros contas a receber 1.134 3.451
Despesas antecipadas 2.856 1.755
Ativo não circulante mantido para venda - 10.710
Total do ativo circulante 565.572 252.302
Ativo não circulante  
Realizável a longo prazo  
Propriedade para investimento 10.710 -
Depósitos judiciais 283 261
Impostos e contribuições a recuperar 308 573
Repetição de indébitos  1.797 1.797
Total do realizável a longo prazo 13.098 2.631
Investimentos 2 3
Imobilizado 264.054 268.876
Intangível 575 148
 264.631 269.027
Total do ativo não circulante 277.729 271.658
Total do ativo 843.301 523.960

Passivo 2021 2020
Circulante  
Fornecedores de materiais e serviços  17.320   22.791
Empréstimos e fi nanciamentos  532.274   133.148
Salários e encargos sociais  10.888   8.816
Impostos e contribuições  4.154   1.630
Imposto de renda e contribuição social  48.633   21.640
Dividendos propostos  61.696   59.262
Outras contas a pagar  146   187
Adiantamento de clientes  969   969
Total do passivo circulante  676.080   248.443
Passivo não circulante  
Empréstimos e fi nanciamentos  11.887   49.361
Provisão atuarial  -   761
Provisão para demandas judiciais  388   5.383
Tributos diferidos  28.865   20.271
Total do passivo não circulante  41.140   75.776
Patrimônio líquido  
Capital social  80.503   80.503
Reserva de lucros  16.101   60.919
Ajustes de avaliação patrimonial  8.889   8.533
Dividendos adicionais propostos  20.588   49.786
Total do patrimônio líquido  126.081   199.741
Total do passivo e patrimônio líquido  843.301   523.960

Demonstrações do resultado para os exercícios
fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020
Lucro do exercício 245.564 108.622
Ajustado para: Depreciação e amortização 18.628 20.160
Imposto de renda e contribuição social diferido 8.594 (5.930)
Provisão para demandas judiciais 444 389
Provisão de juros atuarial 14 4
Baixas de imobilizado - 667
Resultado de equivalência patrimonial (1) 
Variações cambiais líquidas sobre 
 empréstimos e fi nanciamentos 26.397 46.580
Encargos fi nanceiros de empréstimos provisionados 6.676 7.836
 306.316 178.328
Variações em: Contas a receber de clientes (198.991) (45.180)
Estoques (109.055) (13.906)
Impostos e contribuições a recuperar (20.051) (1.700)
Outras contas a receber 2.317 2.042
Despesas antecipadas (1.101) (120)
Depósitos judiciais (22) 49
Fornecedores de materiais e serviços (5.471) 11.055
Salários e encargos sociais 2.072 2.770
Impostos e contribuições sobre vendas 118.760 57.901
Outras contas a pagar e adiantamento de clientes (41) 58
Provisão para demandas judiciais (5.439) -
Caixa gerado pelas atividades operacionais 89.294 191.297
Juros pagos  (7.108) (7.362)
Impostos pagos sobre o lucro (89.243) (46.335)
Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) 
 proveniente das atividades operacionais (7.057) 137.600
Fluxo de caixa de atividades de investimento  
Aquisição de imobilizado e Intangível (14.232) (9.562)
Aplicações fi nanceiras (FIDC) (616) (20.310)
Fluxo de caixa utilizado nas 
 atividades de investimento (14.848) (29.872)
Fluxo de caixa de atividades de fi nanciamento  
Empréstimos captados de curto e longo prazo 982.937 319.136
Pagamento de empréstimos e fi nanciamentos (647.250) (342.608)
Dividendos pagos (317.564) (70.244)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) 
 atividades de fi nanciamento  18.123 (93.716)
(Redução) Aumento líquido em caixa 
 e equivalentes de caixa  (3.782) 14.012
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro 53.728 39.716
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro  49.946 53.728

 2021 2020
Lucro do exercício 245.564 108.622
Ajuste avaliação patrimonial  
Ganhos (perdas) atuariais de plano 
 de benefício pós-emprego 774 (76)
Total outros resultados abrangentes  
Resultado abrangente total 246.338 108.546
Demonstrações dos fl uxos de caixa - Método indireto para os exercícios

fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Demonstrações de resultado abrangente para os exercícios
fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

 Reserv as de lucro Ajuste de avaliação patrimonial
       Custo   Divi- 
       atribuído   dendos 
    Re-   em ativos   adicio- 
  Re-  serva Lucros  fi xos, líquido   nais 
 Capital serva Expan- estatu- acumu-  de efeitos   pro- 
 social legal são tária lados Total tributários Outros Total postos Total
Saldos em 1º de janeiro de 2020 80.503 16.101 44.015 803 - 60.919 9.592 (557) 9.035 52.683 203.140
Realização da reserva de reavaliação - - - - 646 646 (646) - (646) - -
Imposto de renda e contribuição social sobre 
 realização da reserva de reavaliação - - - - (220) (220) 220 - 220 - -
Valor atuarial - - - - - - - (76) (76) - (76)
Lucro líquido do exercício - - - - 108.622 108.622 - - - - 108.622
Total resultado abrangente - - - - - - (426) - (502) - 108.546
Destinações:           
Reserva legal - - - - - - - - - - 
Dividendos propostos - - - - (27.262) (27.262) - - - - (27.262)
Dividendos complementares - - - -   - - - (52.683) (52.683)
Dividendos adicionais propostos - - - - (81.786) (81.786) - - - 49.786 (32.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 80.503 16.101 44.015 803 - 60.919 9.166 (633) 8.533 49.786 199.741
Realização da reserva de reavaliação - - - - 633 633 (633) - (633) - -
Imposto de renda e contribuição social sobre 
 realização da reserva de reavaliação - - - - (215) (215) 215 - 215 - -
Valor atuarial - - - - - - - 774 774 - 774
Lucro líquido do exercício - - - - 245.564 245.564 - - - - 245.564
Total resultado abrangente - - - - 245.982 - (418) - 356 - 246.338
Destinações:      -     
Dividendos propostos - - - - (61.696) (61.696) - - - - (61.696)
Dividendos complementares aprovados - - (44.015) - (164.500) (208.515) - - - (49.787) (258.302)
Dividendos adicional para aprovação - - - (803) (19.786) (20.589) - - - 20.589 -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 80.503 16.101 - - - 16.101 8.748 141 8.889 20.588 126.081

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Parecer do Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Petrocoque S.A Industria e Comércio, no exercício de suas funções legais e estatutárias, exa-
minou, os seguintes documentos apresentados pela Administração da Companhia relativos ao Exercício Social fi ndos em 31 de dezembro de 2021: 
I - Relatórios dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras emitido com opinião sem Ressalvas; II - Demonstrações Financeiras 
Auditadas, compreendendo: Balanço patrimonial, Demonstração dos resultados, Demonstração dos resultados abrangentes, Demonstração das mo-
vimentações do patrimônio líquido, Demonstração do fl uxo de caixa e Notas explicativas; III - Carta de controle emitida pelos Auditores Independen-
tes; IV - Relatório da Administração; e V - Proposta de destinação do resultado. Com base nos exames efetuados, considerando as práticas contábeis 
adotadas pela Companhia, assim como, o relatório sem ressalva da KPMG Auditores independentes, de 21/03/2022, bem como, os esclarecimentos, 
prestados pela Administração e pelos Auditores Independentes, o Conselho Fiscal opina que os documentos apresentados estão em condições 
de serem apreciados pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral Ordinária da Petrocoque S.A. Cubatão, 21 de março de 2022. 
Cesar Leandro Rebordoes Carauta - Presidente do Conselho Fiscal; Hebert Luiz de Araujo Guimarães - Conselheiro Fiscal; Ana Cristina Mendes 
- Conselheira Fiscal; Eduardo Calderon Rezargli - Conselheiro Fiscal.

As demonstrações fi nanceiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas. Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal,
encontram-se à disposição dos Senhores acionistas e interessados na sede social da Empresa.

Diretoria: Guilherme Luiz de Carvalho Klingelfus - Diretor Presidente; Gustavo Adolfo de Castro França - Diretor Comercial
Responsabilidade Técnica: Milton Longaraí de Souza Júnior - Gerente Corporativo; Samuel Henrique Martins - Contador-CRC/SP1SP223004/O-0

Re latório de Administração 2021

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
Aos Sócios e Diretores da Terracom Construções Ltda. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis indi-
viduais e consolidadas da Terracom Construções Ltda., identificadas como controladora e consolidado, respecti-
vamente, 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 nesta data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis signifi-
cativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresen-
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial individual e consolidada da Terracom 
Construções Ltda. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações, as 
mutações do seu patrimônio líquido, do resultado abrangente e os seus fluxos de caixa para o exercício findo na-
quela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi con-
duzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi-
dade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Empresa, de acordo 
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissio-
nais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas.  Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião. Outros Assuntos: Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: As de-
monstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentadas para fins de comparação com 
o exercício de 31 de dezembro de 2021, foram por nós auditados, cujo parecer foi emitido em 19 de março 2021, 
sem modificação.  Continuidade Operacional: Considerando os lucros obtidos neste e no exercício anterior, bem 
como, a administração aplicada aos recursos financeiros verificada através dos fluxos de caixa demonstrados, não 
obtivemos evidência alguma que merecesse ressalvar a continuidade da Empresa. Outras Informações que 
acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A Administração da Empresa é responsá-
vel por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as de-
monstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclu-
são de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsa-
bilidade é de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluímos que há distorção re-
levante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este 
respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A Admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou por erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade da Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a 

não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações.  Os responsáveis pela governança da Empresa são aque-
les com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações contábeis 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 se-
gurança, 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, den-
tro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demons-
trações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 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 de-
tecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode en-
volver 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 au-
ditoria apropriados às circunstancias, mas não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos con-
troles internos da Empresa;  • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;  • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela Administração, de base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, de-
vemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contá-
beis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futu-
ras podem levar a Empresa e não mais se manter em continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, 
a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se essas demonstrações contá-
beis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do al-
cance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais defici-
ências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.  Fornecemos também aos
responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os re-
quisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que pode-
riam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.   
Santos, 14 de março de 2022. Apply Auditores Associados - CRC nº 2SP 012572/O-0 - CVM nº 285-2 – AD/CVM
nº 107 de 23/12/1980; Air Alvercar Fernandes - Contador CRC nº 1SP 127236/O-0 - Sócio Administrador.
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