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Governadores querem R$ 50 bi da União
Rio decreta estado de 
emergência e estuda 
adiar recolhimento 
de impostos

Os governadores devem pedir à 
União a liberação de R$ 50 bilhões 
para atenuar os efeitos da crise eco-
nômica nas arrecadações dos es-
tados. A discussão sobre a quantia 
está sendo feita por meio de um fó-
rum virtual. “Não há como suportar 
a crise econômica de arrecadação 
dos estados sem que a União venha 
socorrer. É a única que tem recur-
sos”, disse o governador do Rio de 
Janeiro, Wilson Witzel (PSC).

Witzel estima que o estado per-
derá R$ 10 bilhões devido aos efei-
tos do coronavírus e à queda nos 
preços do barril de petróleo.

Os governadores também vão 
pedir ao Governo Federal mais re-
cursos para a saúde, além dos R$ 5 
bilhões que já teriam sido destina-
dos aos estados. Segundo Witzel, os 

R$ 36 milhões reservados até então 
para o estado do Rio de Janeiro são 
“muito pouco”. “Estamos estimando 
um custo da ordem de R$ 1 bilhão.”

O governo do estado também 
está avaliando demandas de poster-
gação de recolhimento de impostos 
para as empresas fluminenses, mas 
a medida esbarraria no Regime de 
Recuperação Fiscal pelo qual pas-
sa o estado. “Quem tem o sistema 
financeiro na mão é a União”, afir-
mou o governador.

Apesar de ter sua situação financei-
ra agravada pela queda do preço do 
petróleo, o estado do Rio vai dispo-
nibilizar R$ 320 milhões para ajudar 
pequenas e microempresas, além de 
microempreendedores individuais. A 
ajuda se dará por meio de financia-
mentos com até 12 meses de carência.

O governador decretou na tar-
de desta segunda-feira estado de 
emergência no Rio de Janeiro para 
conter uma possível epidemia. A 
medida foi tomada após reuniões 
com setores de bares e restaurantes, 
shoppings, cinemas, setores cultu-
rais e equipe econômica.

Segundo o governador, a medida 

também vai facilitar a contratação 
de hospitais e serviços profissio-
nais para ajudar no enfrentamento 
do surto. No caso dos shoppings, o 

governador adiantou que somente as 
praças de alimentação continuarão 
funcionando, e por apenas um turno. 
Mesmo assim, haverá restrição de 

público, que ficará limitado a ape-
nas um terço das mesas disponíveis 
nesses locais. A mesma proporção 
vai valer para bares e restaurantes.

Covid-19 custará 
US$ 320 bi em 
perdas comerciais 
por trimestre

Depois que a disputa comercial 
entre EUA e China levou o cresci-
mento do comércio global ao seu 
ritmo mais lento desde 2009 no 
ano passado (+1,2% em termos de 
volume), a Euler Hermes, empresa 
especialista em seguro de crédito, 
prevê que o surto do Covid-19 fun-
cionará como uma barreira comer-
cial forte em 2020.

De acordo com os cálculos dos 
economistas da seguradora, as 
medidas de contenção aplicadas 
em resposta ao surto do Covid-19 
já equivalem a +0,7pp de tarifas 
adicionais sobre mercadorias – 
levando a tarifa global média a 
6,5% no final do primeiro trimes-
tre de 2020. Em outras palavras, 
em um único trimestre, o comér-
cio global já sofreu com o equi-
valente à guerra comercial do ano 
inteiro de 2019 entre os EUA e a 
China.

“Estimamos que as perdas no 
comércio de bens e serviços devem 
somar US$ 320 bilhões por tri-
mestre em disrupções comerciais. 
Cada trimestre de perdas comer-
ciais relacionadas ao Covid-19, 
portanto, se compara ao impacto 
anual da disputa comercial entre 
EUA e China nas tarifas globais 
em 2019”, afirma o economista-
chefe da Euler Hermes, Georges 
Dib.

Em relação às mercadorias, as 
suposições principais levam em 
conta os confinamentos na China 
e na Itália e medidas de contenção 
limitadas em outros países. O estu-
do prevê que o retorno da atividade 
de negócios será gradual em mar-
ço e abril, chegando à velocidade 
total no final de maio. As perdas 
de exportação devem contabilizar 
US$ 161 bilhões, uma vez que a 
demanda da China e da Europa 
deve continuar significativamente 
afetada até o final de abril.

Pacote contra recessão 
tem efeito limitado

O governo abandonou temporariamente o discurso ultraliberal de dei-
xar às forças do mercado a condução da economia e anunciou uma série 
de medidas para minimizar a recessão. O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, pretende injetar R$ 147,3 bilhões na economia nos próximos 
três meses. O combate direto à pandemia receberá R$ 4,5 bilhões.

O ministro admitiu que a maior parte dos recursos vem de remaneja-
mentos, de linhas de crédito e de antecipações de gastos, sem compro-
meter o espaço fiscal no Orçamento. Algumas medidas, como a libera-
ção de metade do 13º salário dos aposentados e pensionistas, haviam 
sido anunciadas semana passada. Nesta segunda, Guedes afirmou que a 
segunda parcela do 13º também será antecipada.

Apesar do volume anunciado, as medidas parecem tímidas diante da 
recessão que se avizinha, agravada pelo efeito do coronavírus. O dire-
tor-técnico do Dieese, Fausto Augusto Junior, sugeriu a adoção de uma 
decisão tomada na Itália: “O governo e o Congresso Nacional precisam 
se debruçar sobre a pauta que garante o pagamento de 80% do salário, 
por meio da Previdência Social, para os trabalhadores que tiverem as 
atividades paralisadas. É uma medida que precisamos colocar em práti-
ca no Brasil”, afirmou na Rádio Brasil Atual.

Para a população mais vulnerável, o governo anunciou R$ 83,4 bi-
lhões:

– Antecipação, pelo INSS, do 13º salário (R$ 23 bilhões em abril e 
igual soma em maio)

– Antecipação dos abonos do PIS/Pasep para junho (R$ 12 bi)
– Incluir 1 milhão de pessoas no Bolsa Família (R$ 3,1 bilhões)
– Valores não sacados do PIS/Pasep serão transferidos para o FGTS 

para permitir novos saques (R$ 21,5 bilhões)
Para a manutenção de empregos serão R$ 59,4 bilhões:
– Isenção, por três meses, das contribuições dos empresários para o 

FGTS (R$ 30 bilhões) e da parte da União no Simples Nacional (R$ 
22,2 bilhões). O dinheiro deixará de ser pago por 90 dias, mas o va-
lor será ressarcido em prazo ainda não definido. No caso do FGTS, a 
equipe econômica informou que as contribuições em atraso poderão ser 
quitadas somente em 2021

– Redução em 50% das contribuições para o Sistema S por três meses 
(R$ 2,2 bilhões)

– O Programa de Geração de Renda (Proger) reforçará o crédito a 
micro e pequenas empresas (R$ 5 bilhões)

– Simplificação das exigências para a contratação de crédito e a dis-
pensa de Certidão Negativa de Débito na renegociação de crédito

– Facilitação no desembaraço na alfândega de insumos e matérias 
primas industriais

Países da AL fecham fronteiras 
para tentar frear contágio

Governos de países da América 
Latina decidiram fechar fronteiras 
para evitar a disseminação do novo 
coronavírus. É o caso de Argentina, 
Honduras e Peru. No Brasil, não há 
qualquer sinal de que essa medida 
seja tomada. Durante uma videocon-
ferência realizada nesta segunda-fei-
ra entre líderes regionais para discutir 
ações conjuntas de enfrentamento à 
pandemia, o presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) se ausentou.

A reunião contou com a parti-

cipação dos presidentes Alberto 
Fernández, da Argentina; Sebastián 
Piñera, do Chile; Mario Abdo Be-
nítez, do Paraguai; Martín Vizcarra, 
do Peru; Lenín Moreno, do Equa-
dor; Ivan Duque, da Colômbia; e 
Jeanine Añez, da Bolívia.

O Brasil foi representado no en-
contro virtual pelo ministro das Re-
lações Exteriores, Ernesto Araújo, 
que está em quarentena após parti-
cipar da comitiva presidencial que 
visitou os EUA no início do mês. 

Witzel estima que o estado perderá R$ 10 bilhões com pandemia

Pânico global derruba bolsa em 
14% e põe dólar acima de R$ 5

Apesar de uma ação coordena-
da dos principais bancos centrais 
do mundo para injetar dinheiro e 
estimular a economia mundial, os 
mercados financeiros globais tive-
ram mais um dia de nervosismo. A 
bolsa de valores caiu quase 14% e 
voltou aos níveis de julho de 2008. 
O dólar fechou acima de R$ 5 pela 
primeira vez na história.

O índice Ibovespa, da B3, a Bol-

sa de Valores brasileira, fechou esta 
segunda-feira aos 71.168 pontos, 
com queda de 13,92%. Pela quinta 
vez em oito dias, a bolsa acionou 
o circuit breaker, mecanismo que 
suspende as negociações quando 
o índice cai mais de 10%. O dólar 
comercial encerrou o dia vendido 
a R$ 5,047, com alta de R$ 0,234 
(+4,86%), na maior cotação nomi-
nal desde a criação do real. 

Fernando Frazão/ABr
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A quanto de capitalismo resistirão  
os ‘capitalistas’ brasileiros

A educação em  
momento do coronavírus

Pandemia e globalização

Apenas na semana passada, a 
Bovespa acionou três vezes o seu 
chamado “circuit breaker”. Trata-se 
de um mecanismo que paralisa auto-
maticamente os negócios quando as 
perdas num mesmo pregão alcançam 
10% do valor da bolsa. Para todos os 
fins, o seu objetivo é tentar frear o 
pânico, reduzir as perdas, proteger 
“investidores” desesperados por li-
quidar as suas posições, depreciando 
ainda mais os preços, de si mesmos.

Diante disso, o índice da bolsa, 
que alcançou uma cotação máxima 
de quase 120.000 pontos em mea-
dos de janeiro, chegou próximo dos 
81.000 durante o dia 11. Uma redu-
ção, portanto, de quase 1/3 da sua 
capitalização em algumas semanas.

É bem verdade que, a princípio, 
nada de concreto justificava aquele 
recorde. Afinal, trata-se de uma bol-
sa de valores localizada num país 
cuja produção, emprego e consumo 
encontram-se deprimidos, sem esbo-
çar qualquer reação sustentada, já há 
alguns anos.

Porém, para os seus agentes, o 
que interessava é o “otimismo” com 
a agenda de “reformas” do governo e 
a perspectiva de lucros e dividendos 
empresariais cada vez maiores (por 
razões que comentei em artigo pu-
blicado há poucos dias aqui mesmo 
nesse jornal: o uso indiscriminado 
das empresas estatais, como a Petro-
bras, como instrumentos de maximi-
zação da extração de recursos da so-
ciedade brasileira em favor dos seus 
acionistas privados).

Em rigor, isso demonstra o quanto 
essa bolsa não guarda qualquer rela-
ção com as condições reais do Brasil 
e seu povo, servindo essencialmente 
como um mecanismo de transmissão 
dos comandos monetários exercidos 
sobre o país pelos grandes centros fi-
nanceiros sediados no exterior.

Não obstante, o fato é que já esta-
mos diante de mais um colapso ge-
ral nos preços dos ativos financeiros 
no Brasil e no mundo. Um colapso 
que, independentemente da situa-
ção do país e da desastrosa atuação 
do seu atual governo, tem tudo para 
se prolongar pelas próximas sema-
nas, se não meses, com o alastrar do 
“coronavírus”, fechando fronteiras, 
parlamentos, agências governamen-
tais, fábricas e comprometendo todo 

tipo de abastecimento; e com a nova 
disputa, por enquanto sem solução à 
vista, entre russos e sauditas pelos 
preços e fatias do mercado mundial 
do petróleo.

Assim, tal qual em outros episó-
dios do tipo, a quebradeira dos “in-
vestidores”, físicos e institucionais, 
cada vez mais alavancados e endi-
vidados uns sobre os outros, tende 
a ser geral. E esses, como sempre 
fazem diante da perspectiva real de 
falência, recorrem aos seus estados e 
bancos centrais como “emprestado-
res de última instância”.

Assim, no mundo inteiro – EUA, 
UE, Japão, China, entre outros – au-
toridades monetárias já estão pro-
videnciando bilionários pacotes de 
“socorro” aos setores mais afetados 
pela crise que parece estar chegando 
com força total.

Enquanto isso, temos no Brasil 
um país efetivamente governado 
pelo ministro da Economia, Pau-
lo Guedes. Diante da crise, eis que 
Guedes insiste na manutenção irres-
trita do teto dos gastos públicos, na 
impossibilidade de ampliação desses 
e dos investimentos governamentais 
e apresenta como “solução” uma 
carta ao Congresso na qual afirma 
que a saída reside na aprovação das 
suas “reformas”, como as do Pacto 
Federativo, dos Fundos Públicos e 
a “Emergencial” (que pretende con-
fiscar 25% dos salários de boa parte 
dos funcionários públicos federais, 
deprimindo ainda mais o poder de 
compra da população); e medidas 
como a privatização da Eletrobras e 
a concessão da autonomia ao Banco 
Central.

Nessas alturas, qualquer aluno 
minimamente competente de in-
trodução à macroeconomia de uma 
(boa) universidade sabe que, ainda 
que tais medidas fossem capazes de 
produzir qualquer crescimento – o 
que definitivamente não serão, mui-
to pelo contrário, pois nem sequer 
se destinam a isso – até que fossem 
aprovadas, os investimentos retoma-
dos e seus supostos efeitos multipli-
cadores se espalhassem pela socie-
dade, precisaríamos, pelo menos, de 
alguns semestres.

Porém, resta evidente que a que-
bradeira geral que se anuncia, ine-
vitável nesses momentos de der-

retimento nos valores dos ativos 
financeiros, não teria como aguardar 
esses efeitos, ainda que eles fos-
sem verdadeiros. Estamos, assim, 
diante de uma situação singular. Se 
a desvalorização maciça dos ativos 
financeiros se prolongar, o que hoje 
parece bastante provável, quem so-
correrá os insolventes do sistema fi-
nanceiro brasileiro?

Aparentemente temos as seguin-
tes opções: ou Paulo Guedes terá 
que ser substituído nas suas funções 
por alguém menos extremista; ou 
terá que deixar de ser Paulo Guedes, 
abrindo mão das suas convicções e 
colocando o dinheiro pra circular 
– isto é, o distribuindo, tal qual as 
autoridades nos demais países, aos 
insolventes “grandes demais para 
falir”; ou continuará sendo Paulo 
Guedes, mantendo a sua promessa 
de “impor o capitalismo aos capita-
listas” e os deixando quebrar.

Apesar das bravatas, não vejo 
essa última hipótese como a mais 
provável. Se a quebradeira genera-
lizada efetivamente se concretizar, 
tanto o “mercado” quanto o pró-
prio Paulo Guedes provavelmente 
preferirão ser salvos. Afinal, basta 
encontrar alguma desculpa conve-
niente para tal, como culpar pela 
crise um vírus aparentemente mais 
eficaz que a “mão invisível” dos 
mercados.

Mas e se o “Posto Ipiranga” de 
Jair Bolsonaro se mostrar irredu-
tível? Afinal, se Guedes pretende 
impor o capitalismo aos capitalis-
tas brasileiros, a hora é agora. Não 
haverá oportunidade melhor que a 
crise para mostrar que, a partir de 
agora, o Brasil terá um capitalismo 
“pra valer”, no qual o “mercado” é 
que decidirá quem sobrevive e quem 
perece. Nesse caso, boa parte dele, 
que apoiou visceralmente a candi-
datura de Bolsonaro, simplesmente 
será deixada à própria sorte.

Então, a quanto de capitalismo re-
sistiriam, ou resistirão, os “capitalis-
tas” brasileiros antes de pedir socor-
ro ao “superministro”? E esse, em 
concedê-lo? Façam as suas apostas.

q  Daniel Kosinski
Doutor em Economia Política 

Internacional, pesquisador da UFRJ e 
membro do Instituto da Brasilidade.

O processo de globalização teve 
início com a queda do muro de Ber-
lim e com o boom econômico da 
China. A disseminação do coronaví-
rus deu a todos a percepção de que 
pertencemos a uma única espécie, a 
espécie humana, e que o vírus nos 
atingiu.

A doença tomou conta de nós e 
pode nos afetar na China, na Europa, 
na Rússia, nos Estados Unidos, no 
Brasil, levando-nos a entender que 
somos uma única tribo implantada 
na Terra e que ela pode fazer o bem, 
tanto quanto o mal.

De fato, a pandemia é o último ato 
do processo de globalização, quan-
do se formou um mercado mundial 
onde todos estão competindo com 
todos, coincidindo com a queda do 
muro de Berlim e com a entrada da 
China. A internet, então, unificou o 
mundo em termos de comunicação.

Nos primeiros dias, aqueles que 
dominavam essa ferramenta esta-
vam felizes e entusiasmados: você 

podia conversar com todos, ver to-
dos, estabelecer relacionamentos 
com todos, fazer negócios com to-
dos, não havia mais inimigos, mas 
apenas amigos, parceiros, amantes 
em potencial. Então, ficou claro que 
grandes potências políticas como 
Estados Unidos, Rússia, China e 
Índia, potências econômicas como 
Amazon, Facebook e Google, esta-
vam no comando.

Porém, foi entendido, também, 
que o sistema estava se tornando 
cada vez mais confuso. Além de 
um certo grau de desordem, sempre 
há uma crise que tudo destrói e nos 
obriga a reconstruir. E a crise acon-
teceu onde ninguém a esperava, na 
forma de pandemia.

Entretanto, o que está acontecendo 
não é apenas destruição, é também 
reconstrução. Nós já começamos a 
reconstruir. Estamos mudando nosso 
sistema de saúde, o aprendizado, o 
mundo das relações humanas, tro-
cando o sistema de trabalho com o 

smart working, trabalho inteligente. 
Em um sistema em que as relações 
físicas estão se tornando difíceis, 
florescem as redes de amizade no 
WhatsApp, que remediam a solidão.

Hoje, as disposições temporárias 
nos forçam a mudar, contudo, muitas 
mudanças se tornarão definitivas ou 
darão lugar a novas mudanças defi-
nitivas. Além disso, como acontece 
em uma grande guerra, sob a pressão 
da necessidade, realizaremos, rapi-
damente, muitos projetos adormeci-
dos e adiados. Dessa maneira, uma 
verdadeira revolução ocorrerá em 
pouco tempo, não apenas tecnológi-
ca, mas humana e social. 

Estamos todos em perigo, somos 
todos mais pobres, mas somos todos 
chamados a inventar novas soluções, 
dia após dia, para inventar o futuro.

q  Edoardo Pacelli
Jornalista, ex-diretor de pesquisa 

do CNR (Itália), é editor da revista 
Italiamiga.

Tenho recebido muitas perguntas de estudantes, pais, gestores e de pro-
prietários de unidades de ensino, das formas de como mitigar os impactos 
na formação em função da grave crise que se avizinha derivada da pande-
mia do coronavírus e que pode envolver um longo período de suspensão 
de atividades escolares e até de quarentena preventivas.

O fato é que sem entrar no mérito da validade ou não da suspensão 
das aulas, que não foi feita em caráter seletivo ou localizada e de for-
ma gradual como em outros países que tiveram sucesso, como Cinga-
pura, o que a meu ver não foi correto, já que não havia, pelo menos até 
então, razões para suspensão generalizada de aulas, em especial em 
muitas localidades no interior e escolas rurais onde sequer existe sinais 
de casos suspeitos ou de transmissão comunitária.

Além disso em muitas escolas públicas estamos remetendo alunos 
para seus locais de moradia muito mais insalubres e sem a devida ali-
mentação que vem da merenda escolar. Porém, esse assunto já en-
contra superado e só merecerá uma reflexão no futuro como eventual 
medida precipitada.

Neste contexto de larga paralisação prevista que pode ultrapassar 
três meses, temos que criar mecanismos que venham a mitigar esses 
impactos aos alunos como uma estratégia local, ou como um próprio 
diferencial da unidade de ensino, do professor ou do próprio aluno.

A primeira ação emergencial e que se espera que aconteça de forma 
espontânea e até como contribuição empresarial para enfrentar essa 
crise é que todas as operadoras de celular e internet, de forma rápida 
e sem custo para os clientes, aumentem a velocidade e o limite do pa-
cote de uso de dados para todos os seus usuários, em especial os que 
estudam. É algo praticamente sem custo marginal para as operadoras 
e será uma contribuição fundamental para implementar uma maior 
adesão de ensino a distância e o contato remoto entre instituições de 
ensino, professores e alunos.

As TVs a cabo, deveriam também promover programações educa-
cionais em canais sem custo, com documentários históricos que con-
tribuam as formações dos jovens. Da mesma forma a oferta de conteú-
do educacional deve ser promovida urgentemente pelo MEC.

Da mesma forma, cada instituição de ensino, de maneira coordenada 
com seus professores, deve, sempre que possível, em especial para as ins-
tituições de ensino superior, adaptar a carga horária do ensino de algumas 
disciplinas para o Ensino a Distância (EAD), o que já é permitido tanto 
para o Ensino Superior como para Educação Básica, sob limitações e per-
centual definidos por cada Conselho Estadual de Educação.

Para viabilizar a melhor operacionalização, é importante ter horá-
rios de interação programados entre a instituição/professor e o aluno. 
Tal postura proativa diferenciará as melhores instituição, e vejo que 
algumas até já iniciaram esse processo, como me relatou o presidente 
da Fundação Getulio Vargas (FGV), Carlos Ivan Simonsen Leal, que 
está promovendo aulas a distância para seus alunos. 

Da mesma forma, alunos que buscam se diferenciar, em especial os 
de ensino superior, devem buscar cursos extracurriculares. Existem 
muitos no mercado nacional e até de universidades do exterior tanto a 
baixo custo e até gratuitos. Instituições como por exemplo: Harvard, 
FGV, Estácio, Suam, Governo Federal, Senado Federal, Receita Fede-
ral e até instituições partidárias, como a Fundação Ulysses Guimarães 
(FUG), têm ótimos cursos gratuitos.

Instituições públicas e privadas devem promover tais atividades e 
principalmente disponibilizar aos seus alunos essas práticas, que pos-
sam ser incorporadas como as tradicionais “horas de atividades com-
plementares” requeridas nas graduações.

A postura proativa de professores, recomendando, via remota, ma-
terial de leitura, promovendo grupos de discussão de temas referentes 
ao conteúdo das disciplinas e até execução de trabalhos com alguma 
forma de motivação para seus alunos é também uma postura que di-
ferenciará a instituição e o professor que estejam preocupados nesse 
momento.

É muito importante destacar que o período de exclusão das ativida-
des presenciais não é um período de férias e nem uma antecipação de 
férias ou recesso, diante de possível interrupção que acontecerá por 
longo prazo; portanto, as instituições de ensino, mas especialmente os 
próprios pais e alunos, devem se planejar imediatamente para executar 
em casa uma carga de estudos pelo menos equivalente ao que teria que 
cursar de forma presencial. A disciplina do aluno e dos pais que su-
pervisionam, nesse caso, deve ser bastante rigorosa. As instituições de 
ensino públicas e privadas não podem se alienar e, como “avestruz”, 
observar passar esse momento sem apresentar soluções.

Da mesma forma é fundamental que desde já o Ministério da Edu-
cação (MEC) venha planejar o conteúdo a ser programado no banco 
de questões para o próximo Enem, já que, como é um exame em ca-
ráter nacional, certamente os estados que anteciparam essa paralisa-
ção terão um elevado “gap” de conteúdo programático no ano letivo 
em curso, e muitas escolas de Ensino Médio, em especial as da rede 
pública, certamente não cumprirão o mínimo obrigatório de 200 dias 
letivos, até porque, em função do Carnaval, já iniciaram o ano letivo 
de forma tardia.

Vamos aguardar e ver como as instituições, escolas, professores, 
alunos irão se comportar, transformando essa “crise em oportunida-
de”. Porém, o que tem se visto até o momento é muito pouca mobilida-
de e proatividade para enfrentarem esse momento que pode perdurar 
por muito tempo.

q  Wagner Victer
Engenheiro, é ex-secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro.
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Hipocrisia e escorregões na mídia
A mídia vem cumprindo em parte a tarefa de informar 

a população, mas em igual proporção embarca no hister-
ismo. Reportagem na Globo mostrava um carro da Defesa 
Civil do Rio de Janeiro na orla da praia alertando os ban-
histas, com megafone, para evitarem aglomerações e não 
irem à praia. A imagem mostrava não mais que três bar-
racas, distantes ao menos cinco metros umas das outras.

Na inauguração da CNN Brasil neste domingo, uma 
repórter apareceu na Itália, do outro lado da rua onde se 
encontra um hospital, usando uma máscara. Avisou que 
era uma precaução para evitar contaminação. Só se for 
por alguma bactéria. O coronavírus não é transmitido a 
distância pelo ar.

A mesma CNN Brasil, que trazia orientações para evi-
tar o alastramento da doença, mostrou bastidores da festa 
de lançamento da rede no país, na véspera. Nas imagens, 
os apresentadores se abraçavam e uniam as mãos.

Gatos pingados
Sob qualquer ponto de vista, mesmo sob efeito do coro-

navírus, as manifestações de domingo a favor do governo 
foram um retumbante fracasso de público. A bolha de Bol-
sonaro parece cada vez mais restrita a brancos, homens, de 
meia idade para cima e de boa condição financeira.

O que não quer dizer que não seja este o objetivo dos 
bolsonaristas.

Inimigo em casa
Anúncios do Ministério da Saúde recorrem a person-

alidades para dar orientações sobre o coronavírus. Uma 
delas é a Dra. Ana Escobar, que ficou conhecida como 
consultora do programa Bem Estar, da Globo. Opa, da 
Globo? Pode?

Que é isso, companheiro?
O deputado federal Alessandro Molon (Rede-RJ) de-

fende que é preciso aumentar o investimento público para 
aquecer a economia e evitar que, por aqui, o coronavírus 
resulte numa recessão. “É hora de: suspender o Teto de 
Gastos; aprovar uma Reforma Tributária progressiva, justa 
e solidária; e garantir que o BNDES ajude pequenos e mé-
dios bancos, e também empresas, para evitar a paralisia.”

Mas Molon dá uma escorregada, quando diz: “Apenas 
aprovar as reformas não será suficiente.” Aproveitar a 
crise para passar de contrabando reformas que tiram di-
reitos de uns e transferem para outros é tudo que Guedes 
e cia. desejam.

Folga sem toga
A Ordem dos Advogados do Brasil RJ (OABRJ) pro-

testa contra a suspensão, pelo Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro, de audiências e sessões de julgamento pelo 
período de 60 dias a contar desta segunda-feira, 16. O TJ 
também determinou a suspensão dos prazos dos proces-
sos físicos por 14 dias prorrogáveis por mais 14.

A OABRJ sugere ao TJ a instalação de gabinete de crise 
para a avaliação periódica da situação, com a participação 
efetiva da Ordem dos Advogados do Brasil, da Defensoria 
Pública e do Ministério Público, e ressalta a importância 
da adoção pelo tribunal de medidas compensatórias efe-
tivas para minorar os danos à população e à advocacia, 
como a prioridade na expedição dos mandados de paga-
mento e a agilização dos trâmites processuais.

Chama a Dilma
Os minguados atos de domingo alertavam que o Brasil 

está virando uma Venezuela. Bolsonaristas defenderam 
fechamento do Congresso, controle do Judiciário e elo-
giaram a nova rede de TV chapa branca. Agora, o governo 
chamou de volta os médicos cubanos. É o PT no poder?

Rápidas
A Associação Comercial de Santos adiou para setem-

bro a realização da Semana do Jovem Empreendedor, 
cuja abertura estava prevista para a próxima sexta-feira 
*** O evento “Biblioteca na Praia”, promovido pelo es-
critor João Pedro Portinari Leão e o restaurante La Ca-
rioca, que aconteceria 19 de março, foi adiado sem nova 
data marcada *** A Associação Brasileira de Comércio 
Eletrônico adiou para 1º de setembro a entrega do Prê-
mio ABComm de Inovação Digital 2020, que ocorreria 
em 24 de março *** Daniel Toledo, advogado da Toledo 
e Advogados Associados, especializado em direito inter-
nacional, fará (pelo menos até agora não desmarcada) 
palestra em 27 de março, a partir das 9h, na sede da OAB 
São Paulo. Informações: toledoeassociados.com.br *** 
João Henrique Garbin de Oliveira, diretor-geral de Op-
erações e Inovação da Volvo Car Brasil, foi eleito presi-
dente da Associação Brasileira das Empresas Importa-
doras e Fabricantes de Veículos Automotores (Abeifa) 
para o mandato de 2020-2022 *** A MRV simplificou o 
contrato de compra e venda de imóveis. Em vez das 20 
páginas do documento tradicional, são apenas seis.

Trump já alerta sobre recessão
Após minimizar 
coronavírus, pede 
suspensão de 
atividades sociais

A suspensa da maior parte 
das atividades sociais e reuni-
ões entre grupos de mais de 
10 pessoas faz parte de uma 
nova e agressiva iniciativa 
pedida nesta segunda-feira 
pelo presidente dos EUA, 
Donald Trump, para reduzir 
a propagação do coronavírus 
no país. Ao anunciar as no-
vas orientações de sua força 
tarefa de combate ao coro-
navírus, disse que as pessoas 
deveriam evitar viagens dis-
cricionárias e evitar restau-
rantes, praças de alimentação 
e academias.

Normalmente, um entu-
siasta da economia norte-
americana, Trump reconheceu 
a possibilidade de recessão 
ao minimizar mais um dia de 
queda dramática dos merca-
dos financeiros em meio às 
preocupações dos investidores 

com o quadro de pandemia. 
“O mercado irá tomar conta 
de si mesmo”, disse Trump, 
acrescentando que o setor fi-
nanceiro se fortaleceria depois 
que o vírus fosse controlado. 
Ele sempre considerou que as 
altas nos mercados de ações 
eram um sinal do sucesso de 
seu governo. 

Enquanto os mercados 
afundavam, Trump alertava 
sobre a possibilidade de re-
cessão, fato que poderia afe-
tar suas chances de reeleição 
em novembro. O presidente 
republicano disse que estava 
focado em abordar a crise 
de saúde e que a economia 
melhoraria assim que a crise 
estivesse resolvida.

A força-tarefa implorou 
que os mais jovens sigam as 
novas orientações, mesmo 
que eles sofram menos caso 
contraiam o vírus. Pessoas 
mais velhas, especialmente 
as que já tenham problemas 
de saúde, são as que têm o 
maior risco de desenvolver a 
doença respiratória. “Toma-
mos a decisão de endurecer 
ainda mais as orientações 
para achatar a curva de in-
fecções agora”, disse Trump 

Trump: ‘O mercado irá tomar conta de si mesmo’

a jornalistas na Casa Branca. 
“Nós gostaríamos muito de 
estar à frente da curva, e não 
atrás dela”. 

Repórteres escalonaram 
seus assentos, sentando sem-
pre com uma cadeira vazia de 
distância um do outro na sala 
de imprensa da Casa Branca, 
para obedecer as medidas de 
distanciamento social. Trump 
disse que o pior da epidemia 
pode passar até julho, agosto 
ou depois, e classificou o vírus 
como um inimigo invisível. 

Crítica

O presidente foi criticado 
por minimizar a gravidade 

da epidemia nos primeiros 
dias de propagação do vírus 
nos EUA. Na segunda-feira, 
quando perguntado, ele se 
deu uma boa nota por sua 
resposta. Trump afirmou que 
isolamento em nível nacio-
nal ainda não estava sendo 
considerado neste momento. 

Trump disse pensar que 
ainda seria possível para os 
líderes do G7 se reunirem no 
retiro de Camp David, em 
Maryland, em junho. Trump 
frustrou os países europeus, 
que representam grande par-
te do G7, ao instituir restri-
ções de viagem a partir de 
países europeus sem consul-
tá-los ante

7 MPs de Bolsonaro retiram direitos trabalhistas
A lista de retirada de di-

reitos da classe trabalhadora 
é imensa nos primeiros 13 
meses e 16 dias de manda-
to de Jair Bolsonaro (sem 
partido), que ignora as altas 
taxas de desemprego, a ex-
plosão da informalidade e 
até mesmo as implicações 
econômicas da pandemia 
do coronavírus (Covid19). 
A área da saúde permanece 
sem investimentos apesar 
da crise que a pandemia 
está provocando no Brasil e 
no mundo. 

O governo já editou sete 
Medidas Provisórias (MPs) 
elaboradas pelo Ministério 
da Economia, comandado 

pelo banqueiro Paulo Gue-
des. Todas as MPs favore-
cem os patrões e prejudicam 
os trabalhadores e as traba-
lhadoras.

As MPs foram editadas 
sem nenhum debate com 
as representações sindicais, 
responsáveis por manter di-
reitos, não só trabalhistas, 
como direitos de organiza-
ção coletiva - uma ferra-
menta importante para os 
trabalhadores exigirem a 
manutenção de direitos e 
de se prevenirem de medi-
das que as empresas possam 
aplicar contra a legislação.

Além da falta de debates 
com a sociedade civil or-

ganizada, os conteúdos das 
sete Medidas Provisórias 
editadas até agora confir-
mam o caráter autoritário 
de Bolsonaro e sua equipe, 
afirmam a técnica da sub-
secção do Dieese da CUT 
Nacional, Adriana Marcoli-
no e o analista político do 
Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar 
(DIAP), Neuriberg Dias.

Segundo o analista do 
DIAP, o uso de MPs no go-
verno Bolsonaro tem baixa 
efetividade, tanto na urgên-
cia e relevância do uso des-
sas medidas que extrapolam 
e desrespeitam a Constitui-
ção como pela baixa aprova-

ção no Congresso Nacional.
“É o governo que menos 

aprova propostas no Con-
gresso Nacional. Isso revela 
a dificuldade na relação com 
o Legislativo e aponta que o 
nível de autoritarismo deve 
aumentar conforme ocorreu 
nas convocações para ma-
nifestações contra o Con-
gresso e Supremo Tribunal 
Federal (STF), afirma Neu-
riberg, se referindo aos atos 
realizados neste domingo 
(15) que teve, inclusive, a 
participação de Bolsonaro, 
que deveria estar em isola-
mento porque teve contato 
com seis pessoas infectadas 
pelo Covid-19.

Coronavírus: Comissão 
Europeia propõe fechar 
fronteiras da UE

A presidente da Comis-
são Europeia, Ursula von 
der Leyen, propôs nesta se-
gunda-feira a proibição tem-
porária de todas as viagens 
não-essenciais de cidadãos 
extracomunitários para os 
países do bloco. A medida 
faz parte das diretrizes do 
poder Executivo da União 
Europeia para proteger seus 
cidadãos contra a pandemia 
da Covid-19, doença provo-
cada pelo novo coronavírus.

“Acabei de informar nos-
sos parceiros do G7 que eu 
propus aos chefes de Estado 
e de governo a introdução de 
restrições temporárias para 
todas as viagens não-essen-
ciais para a União Euro-
peia”, disse Von der Leyen. 
Segundo a presidente, a ini-
ciativa valeria, inicialmente, 
por 30 dias, mas poderia ser 
prorrogada em caso de ne-
cessidade. “Quanto menos 

nós viajarmos, mais podere-
mos conter o vírus”, disse.

As restrições, de acor-
do com Von der Leyen, não 
atingiriam estrangeiros resi-
dentes na UE, familiares de 
cidadãos europeus, médicos, 
enfermeiros, diplomatas e 
trabalhadores regularizados 
de países vizinhos. Diversos 
Estados-membros da União 
Europeia já fecharam suas 
fronteiras, como Alemanha, 
Áustria, Dinamarca, Hun-
gria, Polônia e República 
Tcheca.

Das 15 nações com mais 
de mil casos do novo coro-
navírus, nove são da UE: Itá-
lia (24,7 mil), Espanha (9,4 
mil), Alemanha (6,6 mil), 
França (5,4 mil), Reino Uni-
do, que está na fase de tran-
sição do Brexit (1,5 mil), Pa-
íses Baixos (1,4 mil), Suécia 
(1,1 mil), Bélgica (1,05 mil) 
e Áustria (1,01 mil).

Setor aéreo terá medidas de 
socorro para enfrentar Covid-19

Afetado pelos cancela-
mentos de viagens decorren-
tes do coronavírus, o setor 
aéreo receberá medidas de 
socorro nos próximos dias, 
informou, há pouco, o se-
cretário especial de Produti-
vidade, Emprego e Compe-
titividade do Ministério da 
Economia, Carlos da Costa. 
Segundo Costa, reuniões 
ainda estão sendo feitas com 
diversos setores para avaliar 
o impacto da pandemia de 
Covid-19 sobre a economia.

“Somente com o setor 
aéreo, estamos na quinta 
reunião”, disse o secretário. 
Costa informou que o go-
verno enviou questionários 
a entidades de vários setores 
para dimensionar o impacto 
do coronavírus sobre as ati-
vidades.

O secretário especial da 
Receita Federal, José Bar-
roso Tostes, explicou que o 
órgão ainda está calculando 
o impacto das desonerações 
temporárias dos Impostos 
sobre Produtos Industrializa-

dos (IPI) sobre 67 produtos 
necessários para o combate 
à pandemia e da redução a 
zero das alíquotas de impor-
tação para produtos de uso 
médico-hospitalar até o fim 
do ano.

Tostes explicou que, 
como as desonerações foram 
decididas de última hora, a 
Receita ainda não avaliou a 
perda de arrecadação. Com 
a redução de impostos, o im-
pacto das medidas emergen-
ciais anunciadas pelo Mi-
nistério da Economia pode 
ser maior que os R$ 147,3 
bilhões inicialmente divul-
gados.

O secretário executivo da 
pasta, Marcelo Guaranys, 
informou que o grupo de 
monitoramento criado para 
monitorar os impactos da 
Covid-19 sobre a economia 
anunciará novas ações em 
breve. Segundo Guaranys, 
a primeira fase consistiu em 
anunciar medidas gerais, an-
tes de entrar nas ações seto-
riais.

BPC promove justiça social e injeta dinheiro na economia
A recente queda de bra-

ço com entre Congresso 
Nacional e governo sobre 
o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) deve se 
estender ainda mais, já que 
o executivo planeja contes-
tar a queda do veto na Jus-
tiça. Na semana passada, 
o veto do presidente Jair 
Bolsonaro ao projeto que 
aumenta o limite da renda 
familiar para o recebimento 
do BPC foi derrubado pelos 
parlamentares, com ampla 
maioria, tanto por deputa-
dos quanto por senadores. 
O argumento do governo ao 
vetar o aumento do limite 
era que de, num momento 

de crise, não se pode pro-
mover mais gastos.

O movimento do Con-
gresso Nacional, no entan-
to, traz uma readequação e 
se alinha com entendimen-
tos anteriores do Supremo 
Tribunal Federal. “Um dos 
argumentos do STF era 
justamente o de que outros 
benefícios assistenciais do 
governo já traziam como 
critério meio salário mínimo 
de renda. Essa adequação 
era esperada”, avalia An-
dré Luiz Moro Bittencourt, 
advogado e vice-presidente 
executivo da Sociedade 
Brasileira de Previdência 
Social.

Além desse alinhamento, 
o fato de o benefício atin-
gir mais famílias significa 
promover justiça social e, 
consequentemente, natural 
aumento no consumo. “O 
grande ponto do governo 
é de que o gasto vai ser de 
R$ 20 bi ao ano. Mas não 
podemos esquecer que esse 
dinheiro, de alguma forma, 
será injetado na economia. 
A família que recebe com-
pra comida, remédio, paga 
luz, água. Ela utiliza para 
fazer frente às suas necessi-
dades. Isso gera movimen-
to da economia, pagamento 
de imposto e promove jus-
tiça social, no fim das con-

tas”, defende Moro.
O BPC é um benefício 

assistencial equivalente a 
um salário-mínimo, pago 
a pessoas com deficiência 
e idosos partir de 65 anos 
com até um quarto de sa-
lário mínimo de renda 
familiar per capita. A lei 
aprovada no Congresso e 
vetada por Bolsonaro alte-
rava exatamente o teto da 
renda, ampliando o núme-
ro de pessoas aptas a rece-
berem o benefício. Com a 
derrubada do veto, portan-
to, o pagamento será feito 
a famílias com até meio sa-
lário mínimo de renda per 
capita.
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Pandemia do coronavírus deverá 
reduzir exportações brasileiras

Redução nas exportações e queda dos preços de commo-
dities podem estar entre os principais efeitos da pandemia 
de coronavírus sobre a economia brasileira, avalia a Secre-
taria de Política Econômica do Ministério da Economia. O 
texto, divulgado antes de a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) classificar o coronavírus como pandemia, pondera 
que ainda é cedo para precisar impactos e que, pelo menos 
por enquanto, não houve alterações significativas nas ven-
das externas brasileiras.

“A redução do ritmo de atividade global tende a gerar uma 
queda na demanda das exportações brasileiras, sobretudo de 
commodities. Os dados completos da balança comercial dos 
próximos meses trarão informações adicionais”, informa a 
nota. O documento destaca que, desde a confirmação da pri-
meira morte pelo coronavírus, em 11 de janeiro, os preços das 
principais commodities da pauta de exportações do Brasil re-
cuaram, principalmente café, carne bovina e minério de ferro. 
E, se de um lado a demanda pode ser menor, o custo de insu-
mos importados pode aumentar, com menor disponibilidade.

“A menor demanda global tende a pressionar para bai-
xo os preços em dólar de commodities. Os preços de insu-
mos importados também podem aumentar, tendo em vista 
menor disponibilidade no mercado”, avalia a nota, citando 
também a aversão a risco provocada pelo impasse entre 
grandes produtores mundiais de petróleo.

Outro aspecto destacado pelo Ministério da Economia 
é a possibilidade de interrupção de cadeias produtivas, es-
pecialmente na indústria, dependente de componentes fa-
bricados na China. Este tem sido um fator de preocupação 
para diversos segmentos, entre eles o de máquinas e imple-
mentos agrícolas 

Agronegócio exporta 
US$ 6,41 bi em fevereiro

As importações do setor totalizaram US$ 1,06 bilhão no 
mês e, como resultado, o saldo da balança comercial foi de 
US$ 5,35 bilhões. As exportações de óleo de soja, carne 
(bovina, suína e de frango), algodão e complexo sucroalco-
oleiro (açúcar e álcool) tiveram desempenho favorável na 
balança comercial do Agronegócio, que contabilizou US$ 
6,41 bilhões, em fevereiro.

A participação do agro no total das exportações brasilei-
ras ficou em 39,2%, já que houve recuo de 6,3% nas vendas 
externas na comparação com o mesmo mês do ano anterior. 
As importações do setor totalizaram US$ 1,06 bilhão no 
mês e, como resultado, o saldo da balança comercial foi de 
US$ 5,35 bilhões, de acordo com a Balança Comercial do 
Agronegócio, elaborada pela Secretaria de Comércio e Re-
lações Internacionais (SCRI) do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Apex e Softex renovam
projeto de exportação

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex-Brasil) e a Softex anunciam a renovação 
para o biênio 2020-2022 do convênio do Projeto Setorial Bra-
sil IT+, o maior e mais abrangente plano de internacionaliza-
ção competitiva de empresas desenvolvedoras de software e 
prestadoras de serviços de TI já realizado no país. Iniciado em 
2005, ele tem por objetivos gerar novas oportunidades de ne-
gócios no mercado internacional para as companhias brasilei-
ras participantes, ampliar o volume de exportações, aumentar 
a exposição da indústria brasileira de TI e fortalecer a imagem 
do Brasil como um centro mundial de excelência no setor. 

O diretor de Negócios da Apex-Brasil, Augusto Pestana, 
destaca que o Brasil IT+, projeto feito em parceria com a 
Softex, está há 15 anos apoiando os negócios internacionais 
das empresas brasileiras do setor de TI. “A Agência enten-
de este setor como extremamente importante para colocar o 
Brasil na era da transformação digital e com empresas que 
muitas vezes já nascem prontas ou rapidamente transfor-
mam suas soluções para o mercado internacional. Avaliamos 
criteriosamente os resultados anteriores e o potencial de ne-
gócios do setor e renovamos nosso plano de trabalho para os 
próximos dois anos”, reforça Pestana.

Franquia de frango 
crocante chega nos EUA

O ano de 2020 começa para lá de próspero para a Hot 
n’ Tender, franquia brasileira de frango crocante que pos-
sui 45 lojas. A empresa fechou, no ano passado, o negócio 
dos sonhos: o megaempresário indiano Jay Pandya investiu 
US$ 50 milhões na marca e colocou o frango frito brazuca 
na terra do tio sam.

O CEO da Rohan Group foi o primeiro investidor inter-
nacional da HNT e planeja inaugurar, até o final de 2025, 50 
unidades da franquia nos Estados Unidos. Dany Levkovits, o 
fundador da HNT, iniciou o contato com Jay durante a edição 
de 2018 da Multi-Unit Franchising Conference Las Vegas, 
feira na qual a empresa participou graças ao apoio do Franchi-
sing Brasil — projeto setorial de internacionalização realiza-
do por meio de uma parceria entre a Associação Brasileira de 
Franchising (ABF) com a Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

Hoje, o Rohan Group é dono de franquias de marcas de 
peso, como a Pizza Hut e o Dunkin’ Donuts. O ponta pé ini-
cial da operação norte-americana comandada pelo grupo já 
aconteceu: a HNT abriu seis lojas, nos estados da Filadélfia 
e de Connecticut. Além do investimento norte-americano, 
a Hot n’ Tender também está negociando com candidatos 
colombianos e argentinos.

De acordo com o fundador da HNT, a empresa é prova 
viva de que o ambiente das feiras pode, sim, trazer resulta-
dos surpreendentes para as franquias em busca do merca-
do externo. “Nossa negociação com o parceiro americano 
durou 8 meses. Nesse meio tempo foram sete viagens aos 
Estados Unidos e muitas reuniões com advogados e consul-
tores”, conta Dany. E acrescenta: “o foco e a determinação 
são os principais fatores para o negócio dar certo”. 

Coronavírus: impacto no comércio 
será sentido nos bens duráveis

Além de exigir mais cui-
dados com a saúde para pre-
venir, detectar, tratar e mini-
mizar a transmissão do novo 
coronavírus (covid-19), a 
declaração da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) de 
que a proliferação foi eleva-
da para pandemia interferiu 
drasticamente no mercado 
financeiro e afetará o dia a 
dia das economias locais. 
Nesse sentido, o Brasil deve 
estar preparado para admi-
nistrar a situação de aumento 
dos casos da doença e tentar 
reduzir os prejuízos que po-
dem ser gerados - tanto para 
saúde quanto para economia.

De acordo com estimati-
va da assessoria econômica 
da Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
do Estado de São Paulo (Fe-
comércio-SP), o consumo 
no curto prazo deve ser de 
produtos básicos, como ali-
mentos, remédios e produtos 
de higiene. Bens duráveis e 
semiduráveis, como eletro-
eletrônicos, roupas, móveis, 
tendem a ter suas compras 
adiadas. Como grande parte 
das empresas está adotando 
o sistema de home office, as 
aquisições comumente fei-
tas por impulso - na hora do 
almoço, ou no fim do expe-
diente, por exemplo - tam-
bém sofrerão baixas.

Em nota, a federação 
avalia que em relação aos 
supermercados, a tendência 
é que não haja um desabas-
tecimento de forma geral, 
porque, diferentemente de 
outras crises recentes (como 
a greve dos caminhoneiros), 
a produção agrícola se en-
contra em bom nível e os 
transportes estão funcionan-
do, até o momento, normal-
mente.

“Entretanto, como a Chi-
na é importante fornecedor 
de insumos para a indústria 
brasileira, alguns segmen-
tos já enfrentam dificulda-
des em manter a produção 
por falta de matéria-prima, 
como o de eletroeletrônicos. 
Se a situação se mantiver 
por um período mais longo, 
e esse processo for amplia-
do, podemos ter consequên-
cias em outros setores, como 
o automobilístico”, explica 
o presidente do Conselho e 
Economia Empresarial e Po-
lítica, Antonio Lanzana.

Já os valores das mer-
cadorias ficam à mercê de 
algumas variáveis - como 
capacidade do fornecedor de 
entrega e possível aumento 
de custo no período, prin-
cipalmente de produtos e 
matérias-primas importados 
com cotação em dólar ou em 
euro.

A instituição recomenda 
que os comerciantes de bens 
duráveis não ampliem os 
estoques. Não é o momento 
de investir, endividar-se ou 
assumir compromissos no 
longo prazo.

A Fecomércio-SP também 
orienta os empresários que 
busquem entender o cenário, 
e o impacto social, sem ele-
var o preço dos produtos. Se 
os consumidores de rendas 
menores não conseguirem 
comprar itens de prevenção, 
como o álcool em gel e os 
remédios básicos, isso pode 
gerar ainda mais prolifera-
ção da doença.

Além disso, os empreen-
dedores devem ficar atentos 
ao fluxo de caixa e aos gas-
tos fixos, além de avaliar se 
vale a pena abrir o estabele-
cimento todos os dias e nos 
mesmos horários, diante da 
queda na demanda.

Outra orientação im-
portante é sobre opções de 
atendimento a distância, uti-
lizando redes sociais, ou de 
entregas de produtos de for-
ma alternativa, via Correios 
para todo o Brasil; ou por 
aplicativos, que atendem às 
demandas locais com moto-
boys.

Segundo a Associação 
Brasileira de Bares e Res-
taurantes (Abrasel), o medo 

de contaminação pelo novo 
coronavírus já está afetando 
o movimento de bares e res-
taurantes no país. E os pedi-
dos de refeições para serem 
entregues nas residências, 
por meio do serviço de deli-
very, estão aumentando.

“O setor de alimentação 
fora do lar já começou a ser 
impactado pelos efeitos da 
disseminação do coronaví-
rus, mas a média do Brasil 
ainda não chega a 15% de 
queda”, disse à Agência Bra-
sil o presidente da Abrasel, 
Paulo Solmuccci.

Ele ressalta que esse 
número varia de cada lo-
calidade, e que estabeleci-
mentos de shopping centers 
têm apresentado uma queda 
maior. “Entendemos que a 
queda de faturamento acon-
tecerá, e acreditamos que vai 
se estabilizar em torno de 
30%”, acrescentou.

“Em vez de as empresas 
liberarem todos seus funcio-
nários em um mesmo horá-
rio, ao meio-dia, teríamos 
três turnos de almoço, às 
11h30; às 12h15; e a partir 
de 13h. Com isso, o setor, 
mesmo reduzindo sua ofer-
ta, garantirá a capacidade 
de atender a todos que es-
tão buscando se alimentar”, 
argumenta o presidente da 
associação.

Vendas virtuais de itens de saúde sobem mais que 100%
O medo do coronavírus 

tem provocado impacto 
financeiro significativo: 
a queda expressiva nos 
níveis da Bolsa brasileira 
e a redução da projeção 
para o PIB deste ano são 
apenas alguns dos fatores 
divulgados recentemen-
te. A epidemia global é 
apontada como uma das 
razões para a queda sig-
nificativa do comércio 
eletrônico durante o mês 
de fevereiro, mostra um 
levantamento do Compre 
& Confie.

De acordo com as in-
formações levantadas, no 
período de 1º a 19 de fe-
vereiro foram realizados 
10,1 milhões de pedidos 
no varejo virtual, valor 
que representa queda de 
7,7% em relação ao perí-
odo anterior à divulgação 
da doença (de 04 a 22 de 
janeiro, de acordo com o 
levantamento).

Nos dias analisados de 
fevereiro, o faturamento 
do setor foi de R$ 4,1 bi-
lhões, queda de 5,2% em 
relação ao mesmo período 
de janeiro. “O coronaví-
rus tem influenciado dife-
rentes setores e, no comér-
cio eletrônico, o anúncio 
da doença colabora para 
traçar o panorama de 
queda nas vendas no pe-
ríodo. Com consumidores 
mais cautelosos durante o 
mês, houve redução signi-
ficativa em pedidos e fatu-
ramento”, destaca André 
Dias, diretor-executivo do 
Compre&Confie.

Apesar da redução, o 
prazo de entrega prati-
camente não sofreu alte-
ração durante o período 
analisado: passou de 8,9 
dias em janeiro para 8,2 
em fevereiro.

Entretanto, a preocu-
pação dos brasileiros com 
a saúde puxou para cima 

as vendas de itens desse 
setor. De acordo com o 
levantamento do Compre 
& Confie, nebulizadores 
e inaladores registraram 
aumento de 177,5% nas 
vendas em relação a ja-
neiro e as vendas de gel 
antisséptico tiveram in-
cremento de 165% no pe-
ríodo.

“A venda dos itens re-
lacionados à saúde mos-
tra a preocupação dos 
brasileiros nesse período. 
A importância da pre-
venção e de manter a saú-
de em dia especialmen-
te com as variações de 
temperatura pelas quais 
o Sudeste vem passando 
reforçam essa tendên-
cia”, destaca André.

Os segmentos que apre-
sentaram queda mais sig-
nificativa em número de 
pedidos durante o mês de 
fevereiro foram: câmeras, 
filmadoras e drones (re-

dução de 42,3% em rela-
ção a janeiro), papelaria 
(-30,5%) e games (-30%). 
outras categorias que 
apresentaram considerá-
vel queda foram: eletrô-
nicos (-19,4%), suplemen-
tos e vitaminas (-14,7%) e 
brinquedos (-13,1%).

A categoria de moda 
e acessórios, carro-chefe 
de volume de vendas pela 
internet, apresentou que-
da de 10,9% no período. 
“Registramos uma que-
da menos representativa 
para itens que possuem 
maior influência da pro-
dução nacional. Já cate-
gorias que dependem de 
componentes da China e 
outros países como, por 
exemplo Eletrônicos, po-
dem estar relacionadas 
com o receio em consumir 
em adquirir produtos de 
países com maior incidên-
cia de casos do vírus.”, 
afirma André.

Com Coronavírus supermercados tem aumento de vendas
No Rio de Janeiro, a 

Associação de Supermer-
cados do Estado do Rio de 
Janeiro (Asserj) registrou 
aumento de 9,2% nas ven-
das, em geral, nos super-
mercados no último final 
de semana, dias 14 e 15 de 
março, se comparado ao 
final de semana passado. 
Algumas lojas das regiões 

mais procuradas, localiza-
das na da Zona Sul, Bar-
ra, Jacarepaguá e Recreio, 
apresentaram aumento de 
até 28% nas vendas.

Em São Paulo, os esto-
ques dos supermercados 
continuam normais segun-
do a Associação Paulista 
de Supermercados (Apas). 
Toda a cadeia de abasteci-

mento (indústria e trans-
portes) está operando com 
regularidade e o abaste-
cimento está com fluxo 
normal. No último fim de 
semana (sexta-feira, 13; 
sábado, 14 e domingo, 15) 
houve um aumento de 8,5% 
na frequência de alguns su-
permercados, em compara-
ção com o terceiro fim de 

semana de fevereiro deste 
ano (dias 14, 15 e 16). Os 
produtos mais procurados 
foram álcool em gel e papel 
higiênico.

A Apas informa ainda que 
os supermercados estão pre-
parados para atender à de-
manda e não há registro de 
desabastecimento nas lojas 
do Estado de São Paulo.

Contrabando de cigarros gera desemprego no país
O contrabando de ci-

garros, que detém 57% do 
mercado de tabaco no Bra-
sil segundo dados do Ibope 
(Instituto Brasileiro de Opi-
nião Pública e Estatística), 
fez com que a indústria le-
gal deixasse de gerar 27 mil 
empregos diretos e indiretos 
no ano passado, segundo a 
consultoria Oxford Econo-
mics.

Hoje, a indústria do tabaco 
gera 25,9 mil empregos no 
país, sendo 4 mil diretos, nas 
fábricas de tabaco que atuam 

no território brasileiro; 16,6 
mil indiretos, nas cadeias de 
fornecimento que dão supor-
te às fábricas, como é o caso 
dos produtores de tabaco; e 
5,3 mil induzidos. Esta últi-
ma categoria compreende os 
benefícios econômicos em 
sentido amplo, que se dão 
quando os trabalhadores em-
pregados por essas fábricas 
e também pelas empresas de 
suas cadeias de fornecimen-
to gastam o que ganham, por 
exemplo, em lojas e estabe-
lecimentos de lazer.

Segundo Marcos Casa-
rin, economista da Oxford 
Economics, a inundação de 
cigarros contrabandeados 
no mercado brasileiro tem 
efeitos em cascata em toda 
a economia nacional e afeta 
sensivelmente a geração de 
empregos. “O impacto vai 
muito além do fechamento 
de fábricas no país e a re-
dução dos postos de empre-
gos diretos. A produção de 
cigarros requer a aquisição 
significativa de bens e ser-
viços de terceiros, prove-

nientes de todas as partes 
da economia. Estes tercei-
ros, por sua vez, compram 
de outros fornecedores, que 
consomem de outros, sus-
tentando atividades econô-
micas em todo o Brasil”, 
afirma o pesquisador, autor 
do estudo “A economia do 
mercado ilegal de tabaco 
no Brasil”. De acordo com 
Casarin, o principal prejudi-
cado com essa perda de em-
pregos é o agricultor. “Ele é 
o mais afetado pelo contra-
bando de cigarros.”
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Morgan refaz projeção e 
Ibovespa atingirá 85 mil pontos

As ações brasileiras oferecem um risco atraente de rec-
ompensa, e os investidores com um horizonte de seis a 12 
meses devem começar a comprar, pois o mercado nacio-
nal já descontou a possibilidade muito alta de desacelera-
ção econômica global e local neste ano. Essa é a opinião 
dos analistas do banco norte-americano Morgan Stanley 
que, após a queda das cotações na bolsa provocada pelo 
avanço do coronavírus, reduziram de 125 mil pontos para 
85 mil pontos, a projeção para o Ibovespa o ano. Em novo 
cenário base, a equipe da instituição considera que o país 
enfrentará uma desaceleração econômica acentuada, mas 
temporária, e com uma rápida recuperação, ou seja, a re-
cuperação em forma de V, sem nenhuma deterioração fis-
cal adicional. Os lucros das companhias brasileiras locais 
devem ter uma queda de 20% neste e uma alta de 12% no 
próximo. As ações favoritas do banco de investimento são 
Vale e Petrobras, do setor de commodities, e Banco Itaú, 
Lojas Renner, Magazine Luiza, BTG Pactual, Cyrela e XP 
Inc. ligados ao mercado interno.

Gol gastou R$ 1,4 bi sem sentido
A Gol desembolsou R$ 1,4 bilhão ou 47% de sua 

posição de caixa no quarto trimestre de 2019 para desli-
star a Smiles, segundo os analistas do Bradesco BBI. 
Agora, a Gol preservará o caixa devido às preocupa-
ções crescentes com o surto de Covid-19 no Brasil e a 
fraqueza do real. E, na última sexta-feira, anunciou o 
cancelamento da proposta de reorganização societária 
de seu negócio de programa de fidelidade Smiles. Em 
fato relevante, a companhia destacou que a medida re-
flete “eventos extraordinários ocorridos nos últimos 
dias nos mercados nacional e internacional, e em espe-
cial por força dos seus impactos estruturantes no setor 
de aviação”. A empresa aérea acrescentou que há uma 
assembleia extraordinária de acionistas prevista para 18 
de março para deliberar sobre a proposta.

Petrobras inicia venda de Mangue Seco
A Petrobras divulgou um teaser para a venda total de 

49% de participação nas usinas eólicas Mangue Seco 3 e 
Mangue Seco 4 e será acompanhada pela sócia majoritária 
nas operações, a Wobben Windpower Indústria e Comér-
cio, detém os 51% restantes e que venderá em conjunto 
suas fatias. Instalado no Estado do Rio Grande do Norte 
em 2011, o complexo eólico é o maior do Brasil em capa-
cidade geradora, com 104 Megawatts. Esse fato foi anun-
ciado em 31 de janeiro deste ano. Em outro comunicado, 
a Petrobras informou que deu início à fase vinculante para 
a venda dos seus 10% restantes de participação na Trans-
portadora Associada de Gás S.A. (TAG). Segundo a em-
presa, os interessados em participar receberão uma carta-
convite sobre o processo de desinvestimento.

Telebras continua no prejuízo
A Telebras fechou 2019 com um prejuízo de R$ 

439,9 milhões, um resultado negativo 52% maior que 
o anterior, quando o prejuízo foi R$ 282,8 milhões. A 
estatal telefônica, que presta serviços de conexão por 
banda larga a municípios do interior e via satélite, ex-
plicou que a perda aumentou no ano passado por causa 
da entrada em operação e dos custos com depreciação 
e amortização do satélite SGDC. Outro motivo para 
o prejuízo ter crescido, segundo a estatal, foram mu-
danças no reconhecimento dos encargos financeiros do 
Afac – Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital. 
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amor-
tização (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado ficou nega-
tivo em R$ 115,5 milhões. Para 2020, a estatal prevê 
investimentos de R$ 64,29 milhões, sendo R$ 41,2 mil-
hões na implantação da infraestrutura para comunica-
ção de dados e o restante no satélite.

Guedes, privatiza essa coisa.

Itaú e XP esperam ganhos com Locaweb
O Itaú BBA e a XP Investimentos começaram a fazer 

a cobertura da Locaweb. Tudo indica uma certa desatu-
alização na classificação do Itaú BBA como acima da 
média com um preço-alvo de R$ 24, com potencial de 
valorização de 37%. Acontece que, no pregão dessa 
segunda-feira, essas ações chegaram a cair 18,5% e 
foram cotadas a R$ 14,10, o que significa que se os 
fundamentos da análise forem mantidos, a perspectiva 
de alta é n faixa de 68%. Segundo os analistas do banco, 
a cobertura se justifica porque a Locaweb é a líder no 
mercado de hospedagem de sites no Brasil, com 21 anos 
de experiência e expandiu seu objetivo original, ao in-
cluir soluções para pequenas empresas e e-commerce, 
além de estar em momento positivo, com o crescimento 
do comércio eletrônico no país e a forte atuação da em-
presa em fornecer soluções para pequenas empresas. Os 
da XP, porém, aguardam lucro bem maior pois estabel-
eceram objetivo em R$ 26.

AES Tietê avalia oferta hostil
A AES Tietê informou que contratou uma equipe de 

assessores para avaliar a oferta hostil feita pela Eneva 
Energia, que envolve o pagamento de R$ 2,75 bilhões 
à geradora paulista, mais uma participação acionária na 
carioca.

IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
CNPJ/MF Nº 33.255.787/0001-91 - NIRE Nº 33.3.0027618-1 - (“Cia.”)

ATA DE AGE REALIZADA NO DIA 27/02/2020
1) Data, hora e local: Aos 27/02/2020, às 15h, na sede social à Rua Dr. 
Sabino Arias, 187, Mantiquira (Xerém), Município de Duque de Caxias/RJ; 
2) Convocação e presença: Convocação dispensada, nos termos do art. 
124, §4º, da Lei 6.404/76, em razão da presença de acionistas represen-
tando a totalidade do capital social, conforme constatado pelas assinaturas 
no Livro de Presença de Acionistas; 3) Composição da Mesa: Sr. Luiz 
Nei Arias - Presidente; e Sr. André Luiz Arias - Secretário; 4) Ordem do 
Dia: Deliberar sobre: (a) o Código de Atividade Econômica (CNAE) sob 
o qual as filiais localizadas nas Cidades de São Paulo, Curitiba e Recife 
enquadrarão seus respectivos estabelecimentos; (b) a inclusão, no objeto 
social da Cia., da atividade de formalizar contratos de comodato de equi-
pamentos; (c) a proposta da Diretoria referente à redação do Art. 9º do 
Estatuto Social; e (d) a reforma do Estatuto Social da Cia., para refletir as 
deliberações mencionadas nos itens (a), (b) e (c) acima; 5) Leitura dos 
Documentos: Foi dispensada, por unanimidade, a leitura das propostas 
da Diretoria objeto da Ordem do Dia, tendo em vista tratar-se de documen-
tação que já é do conhecimento de todos os acionistas; 6) Deliberações:
Por unanimidade de votos dos presentes, foram aprovados: (i) que as fi-
liais localizadas nas Cidades de São Paulo, Curitiba e Recife enquadra-
rão seus respectivos estabelecimentos sob o mesmo Código de Atividade 
Econômica (CNAE) adotado pela sede da Sociedade; (ii) a reforma do § 2º 
do Art. 2º do Estatuto Social da Cia., para refletir a deliberação menciona-
da no item (i) acima, o qual passará a viger com a seguinte nova redação: 
“Art. 2° - (...). § 1º - (...). § 2º - As filiais localizadas nas Cidades de São 
Paulo, Curitiba e Recife enquadrarão seus respectivos estabelecimentos 
sob o mesmo Código de Atividade Econômica (CNAE) adotado pela sede 
da Sociedade.” (iii) a inclusão, no objeto social da Cia., da atividade de 
contratar comodato de equipamentos, seja na qualidade de comodante e/
ou comodatária; (iv) a reforma do item 13, do Art. 3º do Estatuto Social 
da Cia., para refletir a deliberação mencionada no item (iii) acima, o qual 
passará a viger com a seguinte nova redação: “Art. 3° - A Sociedade tem 
por objeto: 1) (...); 2) (...); 3) (...); 4) (...); 5) (...); 6) (...); 7) (...); 8) (...); 9) (...); 
10) (...); 11) (...); 12) (...); 13) o aluguel, o comodato e/ou o arrendamento 
de equipamentos; 14) (...).” (v) Considerando que o papel dos diretores 
referidos no caput do Art. 9º consiste em assessorar a administração e que 
eles não têm poderes de representação da Cia., resolvem os acionistas 
retirar do Estatuto Social a referência a essas diretorias, ressalvando que 
os contratos de trabalho dos gestores em exercício à frente desses órgãos 
internos de assessoramento não sofrerão qualquer solução de continuida-
de e tais diretores não terão suas atribuições modificadas em virtude desta 
deliberação, inclusive no que diz respeito à nomenclatura de seus cargos, 
que será mantida. (vi) a reforma do Art. 9º e a extinção do seu § único do 
Estatuto Social da Cia., para refletir a deliberação mencionada no item (iii) 
acima, o qual passará a viger com a seguinte nova redação: “Art. 9º - Na hi-
pótese do § 2º do Art. 7º, ocorrendo vacância de cargo de Diretor não acio-
nista ou Gerente, caberá aos Diretores acionistas, por meio de resolução 
própria, nomear ou não novos Diretores ou Gerentes. 7) Encerramento, 
Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, encer-
rou-se a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida 
e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, que autorizaram 
sua publicação sem as respectivas assinaturas, na forma do art. 130, §2º, 
da Lei 6.404/76. Presidente da Mesa: (Sr. Luiz Nei Arias); Secretário: (Sr. 
André Luiz Arias). Acionistas presentes: André Luiz Arias; Luiz Nei Arias 
e Marjorie Arias. Duque de Caxias/RJ, 27/02/2020. Mesa: Luiz Nei Arias 
- Presidente; André Luiz Arias - Secretário. Acionistas presentes: André 
Luiz Arias; Luiz Nei Arias; Marjorie Arias. Jucerja em 05/03/20 sob o nº 
3858985. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

SUPERPESA CIA. DE TRANSPORTES ESPECIAIS E INTERMODAIS 
Em recuperação judicial

CNPJ/MF nº 42.415.810/0001-59 - NIRE 33.3.0002893-5
Edital de Convocação AGE - A Cia., torna público e convoca todos os acionistas 
para participarem da AGE, que será realizada no dia 23/03/2020, às 9h00min, 
em primeira convocação, na sede social da Cia., na Av. Brasil, nº 42.301, 
Campo Grande/RJ, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) análise 
e aprovação do Protocolo e Justificação de fusão com a Superpesa Industrial 
Ltda. – Em recuperação judicial, sociedade Ltda. CNPJ nº 30.038.152.0001-44, 
com contrato social arquivado na Jucerja sob o NIRE nº 3320094690-8, com 
sede na Av. Brasil, nº 42.301, Campo Grande/RJ; (ii) avaliação e aprovação das 
demonstrações financeiras da Superpesa Industrial Ltda. – Em recuperação 
judicial; e (iii) aprovação do Projeto de Estatuto Social da nova sociedade a 
ser constituída a partir da fusão da Cia. com a Superpesa Industrial Ltda. – 
Em recuperação judicial. João Alberto Machado Alves - Diretor Presidente

RED INDIAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF Nº 33.566.829/0001-05

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas para Assembleia Geral Extraordinária,
a realizar-se, em primeira convocação, no dia 31 de março de 2020, na sede 
social (Rua Nicaraguá, 370 - sala 101 - Penha - Rio de Janeiro - RJ), às 10 
horas da manhã, e em segunda chamada às 10:30hs, para deliberar a respei-
to da seguinte ordem do dia: a) Alteração da sede administrativa/comercial da 
Empresa, devido a desapropriação do imóvel em 08/05/2019 pela Prefeitura 
do Rio de Janeiro-RJ, para Rua Nicaraguá, 370 - sala 101 - Penha - Rio de 
Janeiro-RJ; b) Assuntos de interesse geral da sociedade. Rio de Janeiro, 12 
de março de 2020. Maria de Fátima Ferreira de Carvalho - Diretoria Admi-
nistrativo/Financeiro; Mercedes Rodrigues Torquato - Diretora Comercial.

EDITAL DE CITAÇÃO 
Com o prazo de 20 dias O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Marisa Simões Mattos 
Passos - Juiz Titular do Cartório da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital, RJ, 
Faz Saber aos que o presente edital com o prazo de 20 dias virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, que funciona a Av. 
Erasmo Braga, 115, sl. 211, 2013, 215 D, Castelo/RJ, Tel.: 2588-2378, e-mail: 
cap01vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto Procedimento 
Comum - Pagamento, de nº 0310798-46.2017.8.19.0001, movida por Repsol 
Sinopec Brasil S.A. em face de Ricardo Moreira de Araújo; Eduardo Moreira 
de Araújo; Fábio Moreira de Araújo, objetivando Citação. Assim, pelo presente 
edital Cita os réus Ricardo Moreira de Araújo; Eduardo Moreira de Araújo e Fábio 
Moreira de Araújo, que se encontram em lugar incerto e desconhecido, para no 
prazo de 15 dias oferecerem contestação ao pedido inicial, querendo, ficando 
cientes de que presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 
344, CPC), caso não ofereçam contestação, e de que, permanecendo revéis, 
será nomeado curador especial (Art. 257, IV, CPC). Dado e passado nesta 
cidade do RJ, aos 17/02/2020. Eu, Carlos Eduardo Carvalho Geminiani - Subst. 
do Resp. pelo Expediente - Matr. 01/30329, digitei. E eu, Fernando Antonio 
dos Santos - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/9863, o subscrevo.
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Vírus faz PSA suspender atividades
O grupo automobilísti-

co francês PSA (que tem 
como subsidárias a Citroën, 
Peugeot, Opel, Vauxhall, 
Faurecia e Mais) anunciou 
nesta segunda-feira a sus-
pensão da atividade em 
todas as suas fábricas na 
Europa, , incluindo a de 
Portugal, que fecha no dia 
18 de março, devido à pan-
demia de coronavírus.

As fábricas do grupo em 

Mulhouse (França) e Madri 
(Espanha) ficarão fechadas, 
disse o grupo, o segundo 
maior fabricante europeu. 
O restante das instalações 
suspenderá as atividades 
em etapas ao longo da se-
mana. O grupo PSA justifi-
cou a medida “pela acele-
ração (...) de casos graves 
de Covid-19 em alguns 
centros de produção, pela 
ruptura do fornecimento 

de fornecedores importan-
tes e pela queda brutal do 
mercado automobilístico”, 
segundo comunicado do 
grupo.

Conforme o jornal Pú-
blico, de Portugal, o PSA 
já teve de lidar com pro-
blemas semelhantes quan-
do o coronavírus afetou a 
economia chinesa. Ago-
ra, trata-se de lidar com a 
pandemia de covid-19 na

Europa, uma situação que 
fica a dever-se ao elevado 
número de casos de contá-
gio “nas proximidades de 
alguns centros de produ-
ção” e também a “interrup-
ções nos fornecimentos dos 
grandes fornecedores”. Na 
próxima quinta-feira, serão 
temporariamente suspensos 
os trabalhos numa fábrica 
no Reino Unido e outra na 
Eslováquia.

Chinesa de varejo Suning relatou fortes vendas em 2019
A Suning alcançou um 

volume de vendas de mais 
de 379,67 bilhões de iua-
nes (US$ 54,24 bilhões) 
no ano passado, e uma re-
ceita operacional de mais 
de 270,31 bilhões de iua-
nes, com um lucro líquido 
atribuído aos acionistas 
da controladora no valor 
de mais de 11 bilhões de 
iuanes, de acordo com seu 

relatório financeiro de 
2019.

Após a aquisição da loja 
de departamentos Wanda e 
da Carrefour China no ano 
passado, a empresa ampliou 
ainda mais seu alcance e 
gradualmente construiu o 
formato mais abrangente de 
negócios no setor de varejo.

Conforme a agência Xinhua, 
a Suning.com segue aumen-

tando sua capacidade de atrair 
clientes online. Em 2019, tinha 
8.216 lojas online de diversos 
tipos, com o número de mem-
bros cadastrados na plataforma 
de varejo Suning.com aumen-
tando para 555 milhões.

A Suning.com também 
continuou a aumentar o in-
vestimento em logística, 
tecnologia e construção de 
outras capacidades funda-

mentais para estabelecer 
uma base sólida para o cres-
cimento nos próximos anos.

Em termos de infraestru-
tura logística, até o final de 
2019, a Suning Logistics 
possuía 25.881 pontos de 
entrega e a área total de ar-
mazenagem e instalações re-
lacionadas de apoio à Suning 
Logistics somava 12,1 mi-
lhões de metros quadrados.

BNDES financia mineradora que trará solução para barragem em MG
O Banco Nacional de De-

senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) contratou 
financiamento para projeto 
da AMG Mineração S.A. de 
uma planta de beneficiamen-
to de espodumênio, material 
concentrado de lítio, na ci-
dade de Nazareno (MG). O 
valor financiado pelo BN-
DES representa 18% do in-
vestimento total, que é de R$ 
221 milhões. Com presença 
no Brasil há 75 anos, a AMG 
Mineração é uma subsidiária 
da holandesa Advanced Me-
tallurgical Group.

 O projeto deve aumentar 
em 10 vezes a produção na-
cional de concentrado de lítio, 
insumo de alto valor agregado 
e crescente demanda interna-
cional, pois é utilizado, por 

exemplo, em baterias de veí-
culos elétricos. “Além dos ga-
nhos econômicos para a em-
presa e para o país, o projeto 
tem potencial de gerar ainda 
benefícios ambientais futu-
ros”, destacou o BNDES em 
comunicado.

Segundo o banco de fo-
mento, a planta reaproveita 
rejeitos existentes de duas 
antigas barragens constru-
ídas a montante – método 
que passou a ser proibido 
pela Agência Nacional de 
Minas desde fevereiro de 
2019, após os acidentes 
em Brumadinho e Mariana 
(MG) – além de novos rejei-
tos gerados pela produção de 
tântalo. Com isso, a iniciati-
va contribui para a descarac-
terização das barragens de 

rejeitos de mineração, que 
não recebem material desde 
setembro de 2018, amplian-
do a segurança no local. Ao 
fim da utilização do material 
depositado, a área voltará a 
seu estado natural.

Além do impacto ambien-
tal positivo decorrente da 
descaracterização das bar-
ragens e da ampliação do 
aproveitamento do material 
lavrado, o projeto gerou 2 
mil postos de trabalho indi-
retos durante as obras e 130 
novos empregos, com priori-
zação de mão-de-obra local, 
das cidades de Nazareno e 
São Thiago. Como o prin-
cipal mercado consumidor 
de concentrado de lítio é a 
China, a iniciativa apresenta 
grande potencial de geração 

de divisas para o país.

Capacidade de produção

A nova planta tem capaci-
dade de produção de 90 mil 
toneladas de concentrado de 
lítio, material de alta pure-
za aplicado em dispositivos 
de armazenagem de energia 
e que vem se destacando em 
relação a outros elementos 
quanto à durabilidade, ao 
peso e a seu custo relativo. As 
instalações devem apresentar 
perfil de custos competitivos 
em relação aos fornecedores 
internacionais, contribuindo 
para posicionar o país como 
fornecedor do insumo, cuja 
expectativa de crescimento do 
mercado é de 14% ao ano até 
2025.

Mercado reduz PIB deste ano de 1,99% para 1,68%
A semana começou tensa, 

com a bolsa interrompen-
do a negociação de ativos 
e com o aumento do núme-
ro de casos de Covid-19. E 
pela quinta semana seguida, 
instituições financeiras con-
sultadas pelo Banco central 
(BC) reduziram a projeção 
de crescimento da economia 
este ano. De acordo com o 
boletim Focus, a expansão 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) – a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país – caiu de 1,99% para 
1,68% em 2020.

O boletim do BC, divul-
gado toda segunda-feira, traz 
as projeções de instituições 
financeiras para os princi-
pais indicadores econômi-
cos nos próximos anos. As 
previsões do mercado para 
o PIB de 2021, 2022 e 2023 
continuam em 2,50%. A pu-
blicação indica que a cota-
ção do dólar deve fechar o 
ano em R$ 4,35. Para 2021, 
a expectativa é que a moeda 
americana continue no pata-
mar alto e encerre o ano em 
R$ 4,20.

As instituições financeiras 

consultadas também reduzi-
ram a previsão para a infla-
ção de 2020. A projeção para 
o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) – a inflação oficial 
do país – caiu de 3,20% para 
3,10%. Para o próximo ano, 
a estimativa de inflação tam-
bém foi reduzida, de 3,75% 
para 3,65%. A previsão para 
os anos seguintes, 2022 e 
2023, não teve alterações e 
permanece em 3,50%.

O boletim ressalta que 
a projeção para 2020 está 
abaixo do centro da meta de 

inflação que deve ser perse-
guida pelo BC. A meta, de-
finida pelo Conselho Mone-
tário Nacional, é de 4% em 
2020, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percen-
tual para cima ou para baixo. 
Para 2021, a meta é 3,75% e 
para 2022, 3,50%.

Quanto a Selic, para 2021, 
a expectativa é que a taxa 
básica suba para 5,25% ao 
ano. Para 2022 e 2023, as 
instituições estimam que a 
Selic termine os períodos em 
6% ao ano e 6,25 ao ano, res-
pectivamente.
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CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

( C O V I D - 1 9 )

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou 
ao Brasil .  Vamos ficar 
atentos, mas tranquilos. 
Informação e boa 
higiene são as melhores 
formas de se prevenir 
do vírus e proteger 
sua família

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.

AVISO AOS ACIONISTAS
A Produtores Energéticos de Manso S/A - PROMAN comunica que estão 
a disposição dos senhores acionistas os documentos discriminados no 
Art. 133, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, referente ao encerramento do 
exercício de 2019, podendo os mesmos ser obtidos na Rua São José, 
nº 90, Grupo 2.001, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20.010-
020, bem como, encontram-se disponibilizados nos portais da Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM e desta Companhia (www.promanmt.com.
br). Rio de Janeiro, 16 de março de 2020. Nanci Turibio Guimarães - 
Diretora  Financeira e de Relações com Investidores.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

CMSA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 10.826.232/0001-57 - NIRE 33.3.0029027-3

Convocação: O Conselho de Administração da CMSA Participações S/A 
convoca os senhores acionistas da Cia. a se reunirem em AGO, no dia 
15/04/20, na sede da Cia., à Av. das Américas 3.500, bl. 2, sl. 503, Bar-
ra da Tijuca/RJ, às 10:30h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: a) Exame, discussão e aprovação das Contas da Administração, do 
Relatório Anual da Administração e Dfs. da Cia., referentes ao exercício 
encerrado em 31/12/19; b) Destinação do resultado do exercício encerrado 
em 31/12/19; c) Fixação da remuneração global dos Administradores para 
o ano de 2020. Avisos: Encontram-se desde já à disposição dos senhores
acionistas, na sede social da Cia., os documentos a que se refere o Art.
133, da Lei 6.404/1976. Os instrumentos de representação na Assembleia
deverão ser apresentados na sede social da Cia. nos termos da Lei e do
Estatuto Social dela. RJ, 11/03/20. José Inácio Cercal Fucci - Presidente
do Conselho de Administração.

SUPERPESA INDUSTRIAL LTDA. – Em Recuperação Judicial 
CNPJ/MF nº 30.038.152.0001-44

Edital de Convocação - Reunião de Sócios Extraordinária
A Cia. torna público e convoca todos os sócios para participarem da Reunião 
de Sócios Extraordinária, que será realizada no dia 23/03/2020, às 9h30min, 
em primeira convocação, na sede social da Sociedade, na Av. Brasil, nº 
42.301, Campo Grande/RJ, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
(i) análise e aprovação do Protocolo e Justificação de fusão com a Superpesa
Cia de Transportes Especiais e Intermodais – Em Recuperação Judicial,
S.A. de capital fechado, CNPJ nº 42.415.810/0001-59, com estatuto social
arquivado na Jucerja sob o NIRE nº 3330002893-5, com sede na Av. Brasil,
nº 42.301, Campo Grande/RJ; (ii) avaliação e aprovação das demonstrações 
financeiras da Superpesa Cia de Transportes Especiais e Intermodais – Em
Recuperação Judicial; e (iii) aprovação do Projeto de Estatuto Social da
nova sociedade a ser constituída a partir da fusão da Sociedade com a
Superpesa Cia de Transportes Especiais e Intermodais – Em Recuperação
Judicial. João Alberto Machado Alves - Sócio Administrador

Conselho Monetário Nacional lança 
medidas para ajudar a economia brasileira 
BC apoiará 
empresas e 
famílias contra os 
efeitos do Covid 
-19 na economia

Para evitar um revés 
ainda maior no sistema fi-
nanceiro, o Conselho Mo-
netário Nacional (CMN) 
aprovou nesta segunda-
feira, em reunião extraor-
dinária, duas medidas que 
ajudarão a economia brasi-
leira a enfrentar os efeitos 
adversos do Covid-19.

O Banco Central também 
esclareceu que possui um 
amplo arsenal de instrumen-
tos que podem ser utilizados, 
se necessário, não só para as-
segurar a estabilidade finan-
ceira, mas particularmente 
neste momento, para apoiar 
a economia.

“Este arsenal inclui vá-
rios instrumentos como, 

por exemplo, medidas re-
gulatórias e recolhimento 
compulsório, hoje em tor-
no de R$ 400 bilhões. Os 
US$ 360 bilhões em reser-
vas internacionais também 
são um colchão que serve 
para assegurar a liquidez 
em moeda estrangeira e o 
regular funcionamento do 
mercado de câmbio”, citou 
a autoridade monetária em 
comunicado.

Medidas

A primeira medida do 
CMN servirá para facilitar 
a renegociação de opera-
ções de créditos de em-
presas e de famílias que 
possuem boa capacidade 
financeira e mantêm ope-
rações de crédito regulares 
e adimplentes em curso, 
permitindo ajustes de seus 
fluxos de caixa, o que con-
tribuirá para a redução dos 
efeitos temporários decor-
rentes do Covid-19. 

A medida dispensa os 
bancos de aumentarem o 
provisionamento no caso 

de repactuação de opera-
ções de crédito que sejam 
realizadas nos próximos 6 
meses, ao não exigir a ob-
servância dos incisos I e III 
do §1º do art. 24 da Reso-
lução 4.557. Estima-se que 
aproximadamente R$ 3,2 
trilhões de créditos sejam 
qualificáveis a se benefi-
ciar dessa medida, cuja re-
negociação dependerá, na-
turalmente, do interesse e 
da conveniência das partes 
envolvidas.

A segunda medida expan-
de a capacidade de utilização 
de capital dos bancos a fim 
de que estes tenham melho-
res condições para realizar 
as eventuais renegociações 
no âmbito da primeira me-
dida e de manter o fluxo de 
concessão de crédito. 

De acordo com o BC, na 
prática, esta medida amplia 
a folga de capital (diferen-
ça entre o capital efetivo e 
o capital mínimo requeri-
do), conferindo mais espa-
ço e segurança aos bancos 
para manterem seus planos 
de concessões de crédito ou 

mesmo ampliá-los nos pró-
ximos meses.

Considerando que os 
colchões de capital devem 
ser usados durante momen-
tos adversos, esta medida 
reduz o Adicional de Con-
servação de Capital Princi-
pal (ACPConservação) de 
2,5% para 1,25% pelo pra-
zo de um ano, ampliando a 
folga de capital do Sistema 
Financeiro Nacional (SFN) 
em R$ 56 bilhões, o que 
permtiria aumentar a capa-
cidade de concessão de cré-
dito em torno de R$ 637 bi-
lhões. Após este período (1 
ano), o ACPConservação 
será gradualmente reesta-
belecido até 31 de março de 
2022 ao patamar de 2,5%.

Ambas as medidas são 
proativas e facilitarão uma 
atuação contracíclica do Sis-
tema Financeiro Nacional, 
que ajudará as empresas e 
as famílias a enfrentar os 
efeitos decorrentes do CO-
VID-19. Estas são medidas 
que estão em linha com as 
demais ações do Governo 
Federal e de outros regula-

dores financeiros internacio-
nais.

Tais medidas somam-se 
à recente decisão do Ban-
co Central do Brasil (BCB) 
de reduzir a alíquota do 
recolhimento compulsó-
rio sobre recursos a prazo 
e aperfeiçoar as regras do 
Indicador de Liquidez de 
Curto Prazo (LCR) visando 
a redução da sobreposição 
entre esses instrumentos. 

O efeito prático e conjunto 
destas medidas é uma melho-
ra das condições de liquidez 
do SFN em torno de R$ 135 
bilhões, o que irá contribuir, 
nesse momento, para suavizar 
os efeitos do COVID-19 so-
bre a economia brasileira.

Monitoramento

O BC monitora de forma 
contínua o SFN e de forma 
prospectiva sempre estressa 
suas posições de liquidez, ca-
pital, mercado e crédito, o que 
lhe confere condições para an-
tever e tratar com serenidade 
situações adversas. O SFN de-
tém atualmente uma das mais 

robustas situações de solidez 
da sua história. 

Após atravessar a forte 
crise financeira internacio-
nal de 2008 e a maior re-
cessão da história brasileira 
em 2015 e 2016, todos os 
bancos, sem exceção, cum-
prem atualmente os reque-
rimentos de capital e de li-
quidez, e estão prontos para 
apoiar a economia.

O Indicador de Basi-
leia (IB) do sistema está em 
17,1%, bem acima do reque-
rimento mínimo de 10,5%. O 
nível de liquidez é superior 
ao dobro do parâmetro míni-
mo exigido. Esta robustez foi 
confirmada no último teste de 
estresse realizado pelo BCB, 
que demonstrou que o sistema 
está preparado para enfrentar 
cenários severos.

O BC ressaltou que con-
tinuará monitorando o SFN 
e a atividade econômica, e 
não hesitará em usar todo o 
seu arsenal para assegurar 
a estabilidade financeira e 
o bom funcionamento dos 
mercados, e assim apoiar a 
economia brasileira.

Turbulência continua provocando interrupções nos mercados mundiais
A falta de confiança dos 

investidores quanto aos 
efeitos das medidas extra-
ordinárias adotadas pelos 
governos e bancos centrais 
sejam suficientes para im-
pedir que a pandemia cau-
se uma recessão, fez com 
que a Bolsa de Valores de 
Nova York vivesse, nesta 
segunda-feira, seu dia mais 
sombrio na desde a explo-
são da crise do coronavírus. 
O dia começou com fortes 
quedas, o que obrigou a 
suspender temporariamen-
te as negociações.

O acidente continuou 
à tarde, acelerando após 
uma conferência de im-
prensa do presidente 
Trump em Washington 
para oferecer uma atua-
lização sobre os dados e 
novas medidas, o que não 
aliviou a preocupação 
dos investidores. O Dow 
Jones fechou com que-

da de 12,9% (2.997 pon-
tos), a maior queda em 
três décadas e a segunda 
maior em seus 124 anos 
de história. O S &.

Estímulo financeiro

A ação extraordinária 
do Federal Reserve, que 
anunciou o maior paco-
te de estímulo financeiro 
desde a crise financeira 
de 2008 no domingo, em 
coordenação com outros 
bancos centrais, não con-
seguiu transmitir a con-
fiança que buscava. 

O S&P 500 afundou 
rapidamente, assim que 
a sessão começou, 11%, 
o mesmo acidente que o 
Dow Jones e o Nasdaq 
sofreram. No meio da 
tarde, as quedas foram 
generalizadas, afetando 
os 11 setores represen-
tados no S&P 500. Não 

havia espaço para otimis-
mo. As bolsas de valores 
européias também regis-
traram quedas graves, de 
mais de 6%.

As fortes quedas fo-
ram forçadas a ativar, 
segundos após o sino de 
abertura, a suspensão au-
tomática do preço por 15 
minutos. Esta é uma me-
dida excepcional para evi-
tar vendas de pânico, que 
ocorre quando o preço cai 
mais de 7% e que já ocor-
reu três vezes nas últimas 
seis sessões. O mecanismo 
de suspensão automática 
foi usado pela última vez 
antes de março de 1997.

Na Europa

As ações europeias ca-
íram nesta segunda-feira 
para mínimas, pior registro 
desde 2012.  E a pandemia 
de coronavírus segue au-

mentando na Europa. A fle-
xibilização monetária dos 
bancos centrais globais não 
conseguiu tranquilizar os 
investidores com relação ao 
crescente dano econômico, 
reportou a Reuters.

O índice STOXX 600 das 
principais ações europeias 
fechou em queda de 4,9%, 
com os mercados franceses 
e espanhóis liderando as 
perdas depois que os dois 
países se juntaram à Itália 
em quarentena nacional. 
O índice que acompanha 
ações de empresas de via-
gens e lazer caiu mais de 
10%. O índice de volatili-
dade do Euro STOXX 50, 
conhecido popularmen-
te como “termômetro do 
medo” europeu, saltou para 
um recorde de 95,02.

No Brasil 

O Ibovespa voltou 

apresentar instabilida-
de nesta segunda-feira. A 
turbulência nos mercados 
provocou a interrupção 
das negociações tanto no 
Brasil quanto nos Estados 
Unidos, onde as quedas 
atingiram o limite para o 
acionamento do chamado 
circuit breaker.

No Brasil, a primeira in-
terrupção acontece quan-
do o Ibovespa cai mais de 
10%; nos EUA, quando os 
índices recuam 7%.

Dólar

Já o dólar teve alta e fe-
chou acima de R$ 5 pela 
primeira vez, enquanto a 
bolsa paulista fechou em 
queda de quase 14%. As 
principais bolsas euro-
peias fecharam com que-
da de cerca de 5%.

O índice brasileiro caíu 
cerca de 12%, após ter 

negociações suspensas às 
10:24 em razão de circuit
breker, mesmo após me-
didas de bancos centrais 
para tentar suavizar os 
efeitos nocivos da pande-
mia nas economias, repor-
tou a Reuters.

Conforme a Reuters, a 
sessão também era mar-
cada pelo vencimento de 
opções sobre ações.

O circuit breaker foi 
acionado, após o Ibo-
vespa cair 12,53%, a 
72.321,99 pontos, o 
quinto do mês em meio 
à forte volatilidade nos 
mercados devido ao ví-
rus e seus efeitos eco-
nômicos. Na mínima, 
o Ibovespa chegou a 
70.854,82 pontos, queda 
de 14,3%. Na sexta-fei-
ra, o Ibovespa à vista fe-
chou em alta de 13,91%, 
em dia de recuperação 
global dos mercados
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, O Aproveitamento Múltiplo de Manso – APM Manso está 
localizado no Rio Manso, situado a cerca de 100 Km da cidade de Cuiabá-MT, e tem 
uma potência instalada de 210 MW, com quatro unidades geradoras de 52,5 MW, 
tendo uma energia assegurada de 92,0 MW. O seu reservatório atinge áreas nos 
municípios de Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia. Idealizado com o objetivo 
de, num único empreendimento, buscar soluções para geração de energia elétrica 
e para a função social de combate às cheias do Rio Cuiabá, que traziam pesados 
ônus às comunidades ribeirinhas, o projeto se mostrou eficaz no seu primeiro ano de 
operação através da contenção dos reflexos provocados pelos altos índices pluvio-
métricos verificados na região. Agrega, também, funções relevantes de caráter comu-
nitário, tais como diluição de efluentes, navegação, irrigação, piscicultura e melhorias 
das condições sócio-econômicas da região. Contrato de Concessão: O contrato de 
concessão na forma compartilhada para geração de energia (“Contrato de Conces-
são ANEEL nº 10/2000”), firmado entre a União por intermédio da  Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL e as empresas integrantes do Consórcio APM Manso, 
PROMAN e FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS, foi assinado em 10 de fevereiro de 
2000 e vigorará pelo prazo de 35 anos contados a partir daquela data, podendo ser 
prorrogado pelo mesmo período desde que os concessionários assim o requeiram, 
pelo menos 36 meses antes do final desse prazo. Licenciamento Ambiental: En-
contra-se plenamente em vigor, tendo a ELETRONORTE, à época responsável pelo 
assunto, preparado e apresentado o EIA/RIMA exigido pela legislação ambiental e a 
licença de instalação renovada desde 01/10/98. Contexto Econômico Financeiro:
Principais itens financeiros comparados ao exercício anterior:
ITEM 31/12/2019 31/12/2018
Ativo Circulante 2.592 2.124
Ativo Não Circulante 14.597 15.339
Ativo Total 17.189 17.463
Passivo Circulante 1.301 787
Passivo Não Circulante 16.789 15.576
Patrimônio Líquido (901) 1.100
Passivo Total 17.189 17.463
Receita Operacional Líquida 5.456 5.092
Resultado Financeiro l Líquido (2.050) (1.215)
Prejuízo do Período  (2.001) -
Receita Operacional: A Receita Operacional da PROMAN é originada, exclusiva-
mente, pela comercialização do montante de energia elétrica garantida à Companhia. 
O montante de energia pertencente à PROMAN foi garantido através do Contrato de 
Concessão ANEEL n° 10/2000. A condição de venda da totalidade da energia ga-
rantida a PROMAN foi definida pelo contrato de compra e venda de energia elétrica 
(CCVE), celebrado entre Proman (vendedora) e Furnas (compradora). O volume e 
condições da venda estão descritas a seguir:

ENERGIA FIRME
QUANTIDADE 

MWh  TARIFA 
ANO ANO  R$/MWh 
2002 544.276,74  56,77 
2003 544.276,74 73,16 
2004   525.186,95  79,57 
2005 434.510,44 89,23 
2006 392.745,44 90,32 
2007 30.469,75 93,75 
2008 30.469,75 101,15 
2009 30.469,75 110,35 
2010 30.469,75 108,77
2011 30.469,75 121,06
2012 30.469,75  127,11
2013 30.469,75 137,40
2014 30.469,75  144,98

2015 30.469,75  150,47
2016 30.469,75  166,57
2017 30.469,75 178,53
2018 30.469,75  177,78
2019 30.469,75  190,40
2020 30.469,75  205,05
2021 30.469,75 
2022 30.469,75 
2023 30.469,75 
2024 30.469,75 
2025 30.469,75 
2026 30.469,75 
2027 30.469,75 
2028 30.469,75 
2029 30.469,75 
2030 30.469,75 
2031 30.469,75 
ATÉ 11/2032 22.313,63 
dez/32 8.156,12 
2033 28.308,59 
2034 28.308,59 
fev/35 3.289,46 
Como podemos verificar, para o período de 2019 até 2031, o volume de energia 
assegurada a PROMAN será equivalente a 30.469,75 MWh/ano.  A tarifa praticada 
para venda da energia à Furnas equivaleu, em 2019, a R$190,40/MWh.  Conforme 
estabelecido no contrato de compra e venda, essa tarifa é atualizada, anualmente, 
pela variação acumulada do IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Para 
o exercício de 2020, a tarifa a ser praticada corresponde a R$205,05/MWh, pois a 
variação anual do IGP-DI, utilizada como base de cálculo para a definição do preço 
da tarifa a ser praticada durante o exercício de 2020, foi equivalente a 7,70%. Re-
sultado / Passivo Circulante e Não Circulante: A Proman apresenta, basicamente, 
dois passivos onerosos.  O primeiro refere-se à obrigação de devolução, pela PRO-
MAN, à FURNAS, do volume de energia elétrica disponibilizado no canteiro de obras 
à época da construção da Usina, que deverá ser deduzido da energia assegurada 
à PROMAN, pelo Contrato de Concessão ANEEL nº 10/2000.  Conforme disposto 
nos itens direitos e obrigações dos Parceiros integrantes do Consórcio APM-Manso, 
FURNAS, na qualidade de Parceiro Público, tinha a obrigação de disponibilizar ao 
Parceiro Privado, ou seja, a PROMAN, energia elétrica no Canteiro de Obras. Por 
sua vez, a PROMAN, na qualidade de Parceiro Privado, tem a obrigação de devol-
ver, a partir do 7º ano de operação da Usina, o volume de energia disponibilizado, 
em parcelas mensais, iguais e consecutivas, durante 311 meses.  As condições do 
modo de devolução estabelecidas no Contrato de Constituição do Consórcio e no 
CCVE deverão ser ratificadas em Termo Aditivo ao CCVE que, até o momento, não 
foi celebrado.  É importante ressaltar que Furnas contesta o volume de energia a ser 
devolvida pela PROMAN, por discordar da forma de apuração do mesmo, conforme 
detalhado na Nota Explicativa nº 8. A matéria vem sendo objeto de disputa judicial, 
já tendo havido decisão favorável à PROMAN em primeira instância. A sentença de 
primeira instância foi, posteriormente, cassada, por questões processuais a serem 
corrigidas, e não pelo mérito, posto que durante o prazo concedido à Furnas para que 
se manifestasse sobre os documentos juntados pela PROMAN, os autos permanece-
ram indisponíveis, impossibilitando que a Autora exercesse o direito ao contraditório.  
Em um 2º momento, ocorreu julgamento em primeira instância e o juízo deu ganho 
de causa parcial a Furnas, sentença essa, confirmada, durante o mês de outubro de 
2019 pela 2ª Turma Cível do Distrito Federal e Territórios.  A Proman ingressou com 
Embargo de Declaração e,  recorrerá ao STJ na tentativa de reverter a sentença.  
Contudo, os consultores jurídicos desta companhia continuam classificando a perda 
do pagamento em pecúnia dessa causa como REMOTA.  E reclassificaram como 

PROVÁVEL o aumento do volume de energia a ser devolvida a Furnas.  Os deta-
lhes dessa questão estão relatados na Nota Explicativa nº 8 - Energia de Canteiro,
inclusive, a administração realizou, no mês de outubro de 2019, o reconhecimento 
de provisão para perdas no montante de 11.747,57 MWh, correspondente a R$2.334 
mil, diferença apurada entre o passivo já reconhecido e a sentença promulgada no 
julgamento em 2ª instância.  O outro passivo oneroso da empresa corresponde a 
10.000 debêntures que estão, atualmente, em circulação. Essas debêntures são re-
muneradas através de participação no resultado operacional da Companhia. Até se-
tembro de 2013 esses ativos eram remunerados a razão de 75%, a partir de outubro 
de 2013, por deliberação em assembleia de debenturistas, a remuneração desses 
ativos passou a ser equivalente a 100% do resultado operacional disponível apurado 
pela Cia.  Em novembro de 2019, foi aprovada em assembleia de debenturistas,  
que a remuneração das debêntures passará a ser equivalente a 85% do resultado 
operacional disponível apurado pela Cia. Até 30 de setembro de 2019, a empresa 
apresentou um resultado operacional acumulado positivo, equivalente a R$ 1.932 mil, 
que foi totalmente distribuído aos debenturistas, a título de remuneração das debêntu-
res em circulação.  A partir de outubro de 2019, após o reconhecimento de provisão 
para perdas referente ao reconhecimento do acréscimo de energia de canteiro a ser 
devolvido a Furnas, a empresa apresentou resultado negativo. Assim, todo o caixa 
gerado pela Proman foi distribuído aos debenturistas a título de amortização extra-
ordinária do Valor nominal dos ativos.  Em relação ao item “debêntures”, classificado 
no Passivo circulante e no Não Circulante, esclarecemos que:    De acordo com a 
escritura das debêntures, toda a disponibilidade de caixa deve ser distribuída aos de-
benturistas, a título de remuneração e/ou amortização da conta passiva “debêntures”.  
Durante o exercício de 2019 a disponibilidade de caixa foi equivalente a R$ 2.741 mil. 
Após o pagamento da remuneração, o saldo remanescente dessa disponibilidade 
de caixa foi distribuído aos debenturistas a título amortização extraordinária da conta 
passiva “debêntures”, classificada no Passivo circulante.  Para o exercício de 2020, 
estimamos que ocorram reduções no passivo circulante, pois estamos projetando 
que a disponibilidade de caixa deverá ficar acima da distribuição de remuneração aos 
debenturistas e, por força de escritura, o saldo remanescente será utilizado no pa-
gamento do Passivo circulante conta “debêntures”. Atendimento aos dispositivos 
da Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003 A Companhia comunica que 
a empresa de Auditoria Independente UHY BENDORAYTES E CIA AUDITORES 
INDEPENDENTES, CNPJ sob o nº 42.170.852/0001-77, CÓDIGO CVM n° 315-8, 
não presta serviços adicionais à Proman.   Os serviços ora contratados com a citada 
auditoria são os, comumente, estabelecidos em contratos padrão de prestação de 
serviços de auditoria externa, celebrados entre a entidade auditada e a empresa de 
auditoria independente.  Compromisso da Administração: O atual Conselho de 
Administração e a Diretoria Executiva têm seus mandatos válidos até abril de 2021 
e abril de 2020, respectivamente, tanto o Conselho de Administração, como a Dire-
toria Executiva, continuarão a envidar seus esforços, no sentido de cumprir, e fazer 
cumprir, todos os compromissos pactuados pela Companhia, no que se refere a sua 
responsabilidade como consorciada, perante a União, por intermédio da Agência Na-
cional de Energia Elétrica – ANEEL, Furnas Centrais Elétricas S/A, como parceira e 
cliente, e, principalmente, perante a sociedade.  Rio de Janeiro, 04 de março de 2020.

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO SA - PROMAN
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Cesar Avidos Juruena Pereira – Presidente do Conselho
João Rios Junior – Conselheiro

Marcia de Luca Micheli – Conselheira
Geraldo Henrique de Castro – Conselheiro

Antônio Carneiro Alves – Conselheiro
DIRETORIA:

Thiago de Resende Andrade - Diretor Presidente.
Nanci Turibio Guimarães – 

Diretora Financeira e de Relações com Investidores

1. Contexto operacional: Produtores Energéticos de Manso S.A. – PROMAN 
(“Companhia”), com sede na Cidade do Rio de Janeiro, e situado no Estado do 
Rio de Janeiro, foi constituída em 10 de dezembro de 1997, tendo como objeto 
a exploração, em consórcio firmado com as Centrais Elétricas do Norte do Brasil 
S.A. - ELETRONORTE, posteriormente transferido para Furnas Centrais Elétri-
cas S.A. (“Furnas”), sob regime de concessão do Aproveitamento Múltiplo de 
Manso - APM Manso (o “Empreendimento”), constituído basicamente pela Usina 
Hidroelétrica de Manso e suas quatro unidades geradoras. O referido consórcio 
foi firmado em 18 de dezembro de 1997, com a denominação de Consórcio APM 
Manso (o “Consórcio”), tendo como empresa líder Furnas, com o objetivo de 
concluir e manter a operação do Empreendimento e seu Sistema de Transmis-
são Associado. A participação da Companhia no montante dos investimentos 
para a conclusão do Empreendimento realizado pelo Consórcio foi de 33,33%, 
sendo que, a partir de 14 de novembro de 2000, mediante Terceiro Termo Adi-
tivo ao contrato de constituição do Consórcio, a Companhia passou a arcar, na 
proporção de 30%, com os custos referentes às melhorias, à reposição de so-
bressalentes e à parcela contratada com terceiros dos serviços especiais e dos 
serviços de reparos nas estruturas civis. A participação da Companhia na energia 
assegurada a ser gerada pelo Empreendimento está estabelecida no Contrato de 
Concessão ANEEL nº 10/2000, abaixo detalhado. A concessão para exploração 
do Empreendimento pelo Consórcio é regulada pelo Contrato de Concessão n° 
010/2000, firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em 10 
de fevereiro de 2000, sendo o prazo de vigência da referida concessão de 35 
anos, contados a partir dessa data. O referido prazo poderá ser prorrogado, a cri-
tério da ANEEL, na forma da legislação em vigor, quando do término do Contrato 
de Concessão, mediante requerimento do Consórcio, desde que a exploração 
do Empreendimento esteja ocorrendo nas condições estabelecidas no referido 
Contrato de Concessão, na legislação do setor de energia elétrica e que atenda 
aos interesses dos consumidores. O Empreendimento é operado e mantido por 
Furnas, e suas quatro unidades geradoras iniciaram suas operações durante os 
exercícios de 2000 e 2001. Em 9 de junho de 2000, a Companhia firmou com 
Furnas, tendo como interveniente-garantidora a Centrais Elétricas Brasileiras 
S.A. – ELETROBRÁS, Contrato de Compra e Venda de Energia (“Contrato”) que 
regula todos os direitos e obrigações na venda à Furnas da cota-parte da energia 
assegurada à Companhia no Empreendimento, correspondente aos seguintes 
montantes: 

Energia assegurada em MWh/ano
2000 37.796,23
2001 695.267,38
2002 e 2003 544.276,74
2004 525.186,95
2005 434.510,44
2006 392.745,44
2007 à 2031 30.469,75
Até 11/2032 22.313,63
Dez/32 8.156,12
2033 e 2034 28.308,59
2035 3.289,46
Desta forma, mediante o Contrato, a Companhia estará vendendo à Furnas, tendo 
essa se obrigado a comprar, no período de concessão, a totalidade da energia a que 
tem direito a Companhia, conforme mencionado anteriormente, ao preço unitário de 
R$ 36,98/MWh, base abril de 1997, corrigido pela variação do Índice Geral de Pre-
ços Disponibilidade Interna – IGP-DI (“IGP-DI”). O preço unitário da energia faturada 
para o exercício de 2020, devidamente atualizado, será equivalente a R$ 205,05/
MWh (tarifa de 2019: R$ 190,40/MWh). O estoque de MWh garantido a PROMAN 
(Contrato de Concessão) e comprometido à venda para FURNAS, durante o período 
compreendido entre 2020 a 2035, corresponde a  456.013,39 MWh equivalente a 
R$93.595  ao preço que será faturada, do exercício de 2020 até o término da Con-
cessão (fevereiro de 2035). É importante ressaltar que, desde o início da operação do 
APM-Manso, o empreendimento nunca paralisou suas atividades, gerando volumes 
de energia, apurados em MWh, conforme demonstrado a seguir:
Ano MWh Ano MWh
2001 250.034,52 2011 695.477,00
2002 863.018,00 2012 629.793,00
2003 832.519,66 2013 647.255,00
2004 732.808,00 2014 758.943,61
2005 615.793,00 2015 683.264,72
2006 847.429,00 2016 624.564,63
2007 698.706,99 2017 655.734,07

2008 859.446,00 2018 694.797,72
2009 768.547,00 2019 545.733,33
2010 679.918,00
Independente do Volume de energia gerado pelo empreendimento, a PROMAN, têm 
garantido, através do Contrato de Concessão ANEEL nº 10/2000, o recebimento de 
um volume de energia, que, conforme contrato de Compra e Venda de energia já 
detalhado nesse Contexto Operacional, está comprometido para venda a Furnas em 
condições pré-estabelecidas, que serão mantidas até o término do contrato, ou seja, 
fevereiro de 2035. No encerramento do exercício de 2019, o patrimônio líquido, o 
capital circulante líquido e o resultado do exercício eram R$ (901), R$ 1.290 e R$ 
(2.001), respectivamente. Apesar de, no encerramento do 3º trimestre de 2019, a 
Companhia ter acumulado Resultado Operacional positivo (RODI) equivalente a 
R$1.932 e ter sido, esse resultado distribuído, na sua integralidade, aos investidores, 
a título de remuneração variável, nos termos da escritura da primeira emissão de 
debêntures conversíveis em ações, em circulação, a administração realizou, no mês 
de outubro de 2019, o reconhecimento de provisão para perdas no montante de 
R$2.334. Os esclarecimentos sobre o reconhecimento dessa perda encontram-se 
detalhados nas Notas “8” e “16”.  Não obstante o reconhecimento da provisão para 
perdas e o encerramento do exercício com apuração de prejuízo, a Companhia 
apresentou, nesse período, disponibilidade de caixa superior ao RODI apurado até o 
término do 3º trimestre de 2019 em montante equivalente R$ 564. Esses recursos 
foram utilizados nas amortizações extraordinárias de passivo “Debêntures” realizadas 
no ano de 2019, conforme preconiza o item 4.7 da Escritura de Emissão.  2. Base de 
preparação e apresentação das demonstrações contábeis anuais: 2.1. Decla-
ração de Conformidade: As demonstrações financeiras contábeis foram elaboradas 
e preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo 
com as Normas Internacionais de Contabilidade (International Financial Reporting 
Standards – IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board – IASB, 
aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As de-
monstrações financeiras contábeis aqui apresentadas foram elaboradas seguindo 
princípios, práticas contábeis e critérios consistentes com base nas últimas demons-
trações contábeis anuais em 31 de dezembro de 2018 publicadas em 29 de março 
de 2019. A autorização para conclusão da preparação destas Demonstrações Finan-
ceiras contábeis ocorreu em 21/01/2020. 2.2. Principais práticas contábeis adota-
das na elaboração das demonstrações contábeis: a) Apuração do Resultado:
As receitas de vendas são apresentadas pelo valor bruto, ou seja, inclui os impostos 
incidentes sobre as mesmas, os quais estão apresentados como contas redutoras 
das receitas. O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência de exercício. As receitas são reconhecidas no resultado 
quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável, todos os riscos e benefí-
cios inerentes ao produto e/ou serviços são transferidos ao comprador. b) Moeda 
funcional e moeda de apresentação: As demonstrações contábeis anuais estão 
apresentadas em milhares de Reais (R$) mil. O real é a moeda funcional e a principal 
moeda do ambiente econômico em que a Companhia opera.  c) Caixa e equivalen-
tes de caixa: Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários dis-
poníveis; equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, alta liqui-
dez e são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa, essa 
definição também é utilizada na Demonstração do Fluxo de Caixa. d) Ativos finan-
ceiros : Os ativos financeiros da Companhia foram classificados, dentre as novas 
categorias trazidas pelo novo pronunciamento técnico IFRS 9/CPC 48, como men-
surados ao custo amortizado e ao valor justo por meio de resultado. A administração 
determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. e) 
Impairment de ativos financeiros: O CPC 48/IFRS 9 substitui o modelo de “perdas 
incorridas” do CPC 38/IAS 39 por um modelo prospectivo de “perdas de crédito es-
peradas”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros 
mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo apurado por meio de outros resul-
tados abrangentes, a Companhia não possui ativos financeiros classificados nesta 
última categoria, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ati-
vos contratuais. As provisões para perdas esperadas serão mensuradas, quando 
houver, com base nas perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, per-
das de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo 
da vida esperada de um instrumento financeiro. f) Contas a receber - clientes: Os 
recebíveis são decorrentes da venda de energia elétrica assegurada para Furnas, 
conforme estabelecido em contrato e termos aditivos. g) Outros ativos e passivos:
Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação 
legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um 
recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo 
como base as melhores estimativas do risco envolvido. Um ativo é reconhecido no 

balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados 
em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. 
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou 
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes. h) Imobilizado: Representado por ativos gera-
dores de energia, provenientes dos investimentos iniciais da APM Manso, registrados 
ao valor de custos, acrescidos dos juros incorridos e demais encargos financeiros 
relacionados aos recursos obtidos de terceiros para a construção do Empreendimen-
to, que foram ativados até as datas de início das operações de cada uma das quatro 
unidades geradoras do Empreendimento. As taxas anuais de depreciação do ativo 
imobilizado são aquelas indicadas na nota explicativa nº 6, e vêm sendo quantificadas 
proporcionalmente em relação à demanda assegurada de energia no decorrer de 
cada exercício, conforme mencionado na nota explicativa nº 1, considerando o perí-
odo de concessão e de início de operação de cada unidade geradora. i) Obrigações 
tributárias: Referem-se aos impostos e contribuições pertinentes aos preceitos le-
gais, e relacionados às atividades operacionais; além disso, da obrigatoriedade da 
taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica – TFSEE/ANEEL, os valores 
estão registrados a valor presente. j) Resultado por Ação: Calculado com base na 
quantidade de ações, excluídas aquelas mantidas em tesouraria, na data do encer-
ramento dos balanços. k) Informação por segmento: Um segmento operacional é 
um componente da Companhia que desenvolve atividades de negócio das quais 
pode obter receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e despesas relaciona-
das com transações com outros componentes da Companhia. A Companhia possui 
um único segmento de negócio. l) Uso das estimativas: Na elaboração das de-
monstrações contábeis anuais é necessário utilizar estimativas para certos ativos, 
passivos e outras transações. As estimativas e os julgamentos contábeis são conti-
nuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, in-
cluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstân-
cias. m) Imposto de Renda e Contribuição Social: Os impostos sobre a renda são 
reconhecidos na demonstração do resultado. Os encargos de imposto de renda e 
contribuição social corrente são calculados com base nas leis tributárias promulga-
das, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A Administração avalia, 
periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de ren-
da com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá mar-
gem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos 
valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e a 
contribuição social do exercício corrente são calculados com base no lucro real 
nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável ex-
cedente de R$ 240 para Imposto de Renda e 9% sobre o lucro tributável para 
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. 2.3. Mudanças contábeis prospec-
tivas, novos pronunciamentos e interpretações ainda não adotadas: Foram 
aprovadas e emitidas as seguintes novas normas pelo IASB e CPC, as quais 
entraram em vigência nas datas de 31 de dezembro de 2018. A Administração 
avaliou os impactos de suas adoções conforme mencionados a seguir: a) Em 
vigor para períodos incorridos em ou após 1º de janeiro de 2019. • IFRS 16 
– Operações de Arrendamento Mercantil (CPC 06 (R2) – Arrendamento Mer-
cantil). A nova norma substitui o IAS 17 – “Operações de Arrendamento Mercan-
til” e correspondentes interpretações e determina que os arrendatários passam a 
ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo 
arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, in-
cluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma deter-
minados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de 
reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações contábeis 
dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. Essa norma entrou em vigor 
em 1º de janeiro de 2019. Os efeitos desse pronunciamento foram analisados pela 
Administração da Companhia e não foram identificados impactos da adoção da refe-
rida norma em suas demonstrações contábeis. • Interpretação IFRIC 23 – Incerteza 
sobre o tratamento dos tributos sobre a renda (Vigência a partir de 01/01/2019). 
A Interpretação trata da contabilização dos tributos sobre a renda quando os trata-
mentos fiscais envolvem incerteza que afete a aplicação da IAS 12, e não se aplica 
a impostos ou exações alheias ao âmbito da IAS 12, nem inclui, de forma específica, 
as exigências relativas a juros e multas associadas a incertezas no tratamento apli-
cável aos tributos. A Administração da Companhia avaliou os impactos do IFRIC 23 
e entende que sua adoção não provocou um impacto relevante nas demonstrações 
contábeis. 
3. Caixa e equivalentes de caixa 31/12/2019 31/12/2018
Conta corrente 1 -
Aplicações financeiras  1.457  1.075 

 1.458  1.075 

PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN
CNPJ/MF nº 02.291.077/0001-93

NIRE 33.3.0027784-6
Companhia de Capital Aberto

Registro CVM nº 01923-2

BALANÇO PATRIMONIAL ( Em milhares de reais )

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ( Em milhares de reais )

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (Em milhares de reais)

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valor es expressos em milhares Reais) 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
( PASSIVO A DESCOBERTO ) ( Em milhares de reais )Exercícios findos em

P A S S I V O 31.12.19 31.12.18
CIRCULANTE     1.301        787 
  Fornecedores        183        154 
  Imposto e contribuições a recolher 30          27 
  Adiantamento de cliente
  Debêntures        797        606 
  Outras Provisões        291             - 
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   16.789   15.576 
  Fornecedores     3.579     1.366 
  Adiantamento de cliente
  Debêntures   13.210   14.210 
PASSIVO A DESCOBERTO       (901)     1.100 
  Capital social     1.100     1.100 
  Prejuízo acumulados    (2.001)             - 
Total do Passivo  (17.189)  (17.463)

Exercícios findos em
A T I V O 31.12.19 31.12.18
CIRCULANTE     2.592     2.124 
  Disponibilidades     1.458     1.075 
     Caixa e bancos     1.458     1.075 
  Aplicações Financeiras             -             - 
  Contas a receber de clientes 475 443
  Impostos a recuperar        659        606 
  Despesas Antecipadas
NÃO CIRCULANTE             -             - 
  Créditos diversos             -             - 
PERMANENTE   14.597   15.339 
  Imobilizado   14.597   15.339 
  Diferido             -             - 
Total do Ativo   17.189   17.463 

Exercícios findos em
31.12.19 31.12.18

RECEITA BRUTA DAS VENDAS     5.696     5.318 
  De Fornecimento de energia elétrica     5.696     5.318 
DEDUÇÕES DAS VENDAS       (240)       (225)
  Impostos sobre vendas       (240)       (225)
RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS     5.456     5.093 
CUSTOS DE SERVIÇOS
  Do Fornecimento de energia elétrica - Depreciação    (1.800)    (2.035)
LUCRO BRUTO     3.656     3.058
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS    (3.725)    (1.744)
.  Gerais e administrativas    (1.275)    (1.462)
.  Outras Receitas Operacionais        121          43 
.  Outras Despesas Operacionais    (2.452)       (444)
.  Receita Financeiras          48        217 
.  Despesa Financeiras       (167)         (98)
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CS         (69)     1.314 
.  Contribuição social             -             - 
.  Provisão para o Imposto de renda             -             - 
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES    (1.932)    (1.314)
.  Debêntures    (1.932)    (1.314)
RESULTADO DO EXERCÍCIO    (2.001)             - 
PREJUÍZO LÍQUIDO  POR AÇÃO / POR COTA ( R$ )      (1,82)           -   

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em milhares de reais)

Exercícios findos em
31.12.19 31.12.18

 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
Lucro do período (2001) 0
Ajustes por:
   Depreciação 742 742
   Provisão para remuneração de debêntures 1.932 1.314
Variações nos Ativos e Passivos 2.451 306
(Aumento) Redução em Contas a Receber (32) 2
(Aumento) Redução em Imp. A Recuperar (53) 297
Aumento (Redução) em Provisões 291
Aumento (Redução) Fornecedores 2.242 5
Aumento (Redução) em Obrigações Fiscais 3 2
Caixa utilizado nas operações 3.124 2.362

3124 2.362
 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
 Pagamento de remuneração das debentures (2.741) (2.327)
 Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento (2.741) (2.327)
 AUMENTO DO SALDO DE DISPONIBILIDADES 383 35
 Caixa e equivalente de caixa no início do período 1.075 1.040
 Caixa e equivalente de caixa no fim do período 1.458 1.075
 AUMENTO DO SALDO DE DISPONIBILIDADES 383 35

Exercícios findos em
31.12.19 31.12.07 31.12.18

 RECEITAS 5.817 5.417
  De Fornecimento de Energia Elétrica 5.696 5.318
  Outras Receitas 121 99
 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS -3.893 -2.039
  Custos Prods, Merc. E Servs. Vendidos 0 0
  Materiais, Energia, Serv. Terceiros, Outros -1.441 -1.595
  Perda/Recuperação de Valores Ativos -2.452 -444
 VALOR ADICIONADO BRUTO 1.924 3.378
 RETENÇÕES -742 -742
  Depreciação, Amortização e Exaustão -742 -742
 VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO 1.182 2.636
 VALOR ADICIONADO REC EM TRANSFERÊNCIA 48 161
  Receitas Financeiras 48 161
 VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR 1.230 2.797
 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 1.230 2.797
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 268 254
  Federais 264 249
  Estaduais 4 5
  Municipais 
REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS 2.963 2.543
  Juros 166 98
  Aluguéis
   Remuneração Debenturistas 1.932 1.314
   Compensação Financ pela utilização de recursos 865 1.131
REMUNERAÇÃO DE CAPITAIS PROPRIOS -2.001 0
  Juros sobre o Capital Próprio
  Dividendos
  Lucros Retidos / Prejuizo do Exercício -2.001 0
 OUTROS 

Capital  Lucros ou Prejuízos
Social Acumulados TOTAL

Saldo em 31.12.2018 1.100 - 1.100 
Resultado do exercício (2.001) (2.001)
Ajuste periodo anterior  -  - 
Saldo em 31.12.2019  1.100 (2.001)  (901)
Saldo em 31.12.2017  1.100 - 1.100 
Resultado do exercício  - -
Resultado do exercício -
Saldo em 31.12.2018  1.100  -  1.100 
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As aplicações financeiras referem-se a recursos aplicados em fundos de investimen-
tos renda fixa e Certificados de Depósitos Interbancário junto ao Banco do Brasil S.A., 
que apresentam liquidez imediata e risco remoto de perda. Durante o exercício de 
2019, as aplicações em CDB, que representam, aproximadamente, 86,28% dos re-
cursos investidos, renderam o equivalente a 73,16% da variação acumulada do CDI. 
4. Contas a receber: Corresponde aos valores a receber de Furnas relativamente à 
energia assegurada do mês de dezembro de 2019, prevista no contrato mencionado 
na Nota Explicativa nº 1, no montante de R$ 475 (R$ 443 em 2018), a ser recebido 
em janeiro de 2020. O valor a receber de Furnas referente ao mês de dezembro 
de 2019 é o resultado da venda da energia garantida, em montante equivalente 
a 2.539,1458 MWh deduzida da devolução da energia de canteiro, equivalente a 
46,2821 MWh, conforme descrito na nota explicativa nº 8. 
5. Impostos a recuperar

31/12/2019 31/12/2018
IRPJ a Compensar 132 63
CSLL a Compensar 110 53
COFINS a Compensar  -  - 
Saldo negativo IRPJ 213 261
Saldo negativo CSLL 204 227
PIS a Recuperar 1 2

659 606
No 1º semestre de 2017, foi baixado CSLL a compensar referente ao período de 
2004 a 2010 no montante de R$ 541. No 3º trimestre de 2017, a PROMAN deu início 
aos ingressos de pedido, junto a Receita Federal, de restituição referentes aos saldos 
negativos de IRPJ e CSLL, passíveis de restituição. Os impostos a recuperar, cujos 
prazos prescreveram, foram baixados da conta ativa “impostos a recuperar” no mês 
de janeiro de 2018. Os valores baixados serão relacionados a seguir: § IRPJ:R$ 3; § 
COFINS: R$ 356; § CSLL: R$ 84. A conta Impostos a recuperar, cujos tributos são 
passíveis de restituição foram transferidos para as contas patrimoniais ativas “saldo 
negativo” e estão sendo utilizadas, por compensação protocolada na Receita Fede-
ral, no pagamento de impostos decorrentes da rotina administrativa da Companhia. 
Os saldos negativos registrados encerraram o exercício de 2019 com os seguintes 
valores: § Saldo negativo IRPJ do período compreendido entre o 1º trimestre de 2014 
a 4º trimestre 2017 no montante de R$ 213; § Saldo negativo CSLL do período com-
preendido entre o 1º trimestre de 2014 a 4º trimestre 2017 no montante de R$ 204. 

6. Imobilizado Custo

Deprecia-
ção acumu-

lada 31/12/2019 31/12/2018
Terrenos 3.488  - 3.488 3.488
Reservatórios e barragens 5.518  (4.864) 653 697
Edificações 11.435  (9.740) 1.695 1.778
Sistemas de processamento e 
dados 4  (4)  -  - 
Máquinas e equipamentos 63.301  (56.149) 7.153 7.660
Efeitos financeiros e energia 
consumida (a) 13.518  (11.910) 1.608 1.716

97.264  (82.667)  14.597  15.339 
(a) Refere-se a energia consumida na construção do empreendimento. Movimen-
tação do ativo imobilizado líquido relativa ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2019. 

31/12/2018
Adi-

ções
Bai-
xas

Deprecia-
ção 31/12/2019

Terrenos 3.488 - -
                    

-   3.488
Reservatórios e barragens 697 - -   (44) 653
Edificações 1.778 - - (83) 1.695
Máquinas e equipamentos 7.660 - - (507) 7.153
Efeitos financeiros e 
energia consumida 1.716 - - (108) 1.608

15.339 - - (742)           14.597 
As taxas de depreciação adotadas para a totalidade dos bens do ativo imobilizado 
tomam como premissa única e exclusiva, a proporcionalidade da energia assegurada 
em cada exercício em relação ao total de energia assegurada, conforme mencionado 
na nota explicativa nº 1, que ocorrerá durante o período de concessão de 35 anos. 
O início da depreciação dos bens do ativo imobilizado ocorreu em quatro momentos 
distintos (novembro de 2000 e fevereiro, março e maio de 2001), demarcados pela 
entrada em operação das quatro unidades geradoras. Estão relacionadas a seguir 
as taxas de depreciação adotadas para cada exercício social.  
Taxas de depreciação anuais Anual (%)
2000 (*) 0,94
2001 17,27
2002 e 2003 13,52
2004 13,03
2005 10,78
2006 9,74
2007 à 2032 0,76
2033 e 2034 0,68
2035 0,08
(*) corresponde apenas ao mês de dezembro. Ao término do período de concessão, 
ou do prazo de prorrogação que possa vir a ser concedido, conforme mencionado 
na nota explicativa nº1, a Companhia reverterá para a União Federal os bens corres-
pondentes ao Empreendimento, se houver exigência desta, sendo indenizada em 
conformidade com as determinações contidas na legislação vigente, observando-se 
os valores e datas da incorporação desses bens à União Federal. O imobilizado está 
registrado por valores não superiores ao seu respectivo valor de recuperação. Este 
último valor foi determinado com base no Laudo de Mensuração de Valor Recuperá-
vel de ativo, emitido em janeiro de 2020, pela Plantax Consultoria Contábil e Tributária 
LTDA. O referido Laudo sinaliza que o Valor Recuperável de ativo imobilizado da 
PROMAN representa, em dezembro de 2019, o equivalente a R$ 21.649, ou seja, 
superior ao valor registrado nos Livros Contábeis da PROMAN. 7. Debêntures: Em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos Acionistas, realizada em 19 de ou-
tubro de 2001, retificada nos termos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
20 de dezembro de 2001, foi aprovada a primeira emissão pública, com data-base de 
19 de outubro de 2001, de debêntures nominativas em série única, conversíveis em 
ações preferenciais, pela Companhia, com interveniência de seus acionistas.  Essa 
emissão, cuja distribuição foi encerrada em 1º de novembro de 2002 foi compos-
ta por 10.000 debêntures, com preço unitário, na data de emissão, de R$3.700,00. 
O montante da emissão correspondeu a R$37.000 e foi subdividido em: (i) valor 
nominal total de R$19.600 e; (ii) prêmio de emissão total com valor de R$17.400. 
Conforme escritura de emissão, o valor de emissão das debêntures foi atualizado, 
pro-rata-die, até a data da efetiva subscrição pela variação do IGPM, divulgado pela 
Fundação Getúlio Vargas. O prêmio de emissão foi contabilizado em conta de reser-
va de capital, nos termos do artigo 182 da Lei nº 6.404/76. A reserva constituída com 
o referido prêmio foi integralmente utilizada para o resgate e posterior cancelamento 
de 1.000.000 de ações ordinárias, sem redução do capital social da Companhia, 
conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20 de no-
vembro de 2002. Em relação à remuneração das debêntures, essa é calculada e 
paga mensalmente. A apuração e o pagamento de remuneração aos debenturistas 
têm como base de cálculo um percentual de participação nos resultados auferidos 
pela Companhia. O pagamento de remuneração iniciou a partir do encerramento do 
período de distribuição das debêntures ao mercado investidor, evento esse ocorrido 
em 1º de novembro de 2002, conforme já detalhado acima. A base de cálculo da 
remuneração aos investidores foi alterada diversas vezes, através de aditamentos à 
Escritura de Emissão, deliberados em assembleias gerais de debenturistas, conforme 
se segue: 

Data da 
AGDeb

Cláusula Aditada 
e/ou Inserida Período de Pagamento

% participação 
do RODI (*)

Inicial Final
19/10/2001 4.5.1 Nov/2002 Mai/2006 100%
13/06/2006 4.5.1.1 Jun/2006 Mar/2008 10%
29/04/2008 4.5.1.2 Abr/2008 Mar/2012 50%
26/04/2012 4.5.1.3 Abr/2012 Set/2013 75%
28/10/2013 4.5.1.4 Out/2013 Set/2019 100%

25/11/2019 4.5.1.5 Out/2019
Até a presente 

data 85%
(*) RODI: Resultado Operacional Disponível: O prazo de vencimento das debêntures 
ocorrerá quando da dissolução ou liquidação da Companhia, exceto quando da ocor-
rência de eventos que ensejem o seu vencimento antecipado, conforme previsto no 
Instrumento Particular de Escritura da referida emissão. Até o 3º trimestre de 2019, 
a escrituração mercantil da Proman, quanto ao Passivo financeiro “debêntures”, era 
classificado da seguinte forma: a integralidade do saldo do valor nominal das debên-
tures era classificado no passivo não circulante, e, no passivo circulante, encontrava-
se classificado o somatório das diferenças mensais apuradas entre as remunerações 
devidas aos debenturistas, calculadas mediante as condições estabelecidas no item 
4.5 da escritura de primeira emissão de debêntures e a disponibilidade de caixa da 
Companhia. Durante o 4º trimestre, o saldo classificado no passivo circulante foi in-
teiramente utilizado para pagamento das amortizações extraordinárias.  Como as 
contrapartidas contábeis para os eventos de amortização extraordinária ocorrem no 
passivo circulante, a administração da Companhia passou a promover a reclassifi-
cação parcial do valor nominal das debêntures para o passivo circulante, de modo 
a permitir a continuidade das amortizações extraordinárias. Assim, os valores do 
passivo “debêntures” classificados, tanto no circulante como no não circulante corres-
pondem ao saldo do valor nominal dos ativos mobiliários em referência. A seguir, a 
movimentação das debêntures no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019: 

31/12/2019 31/12/2018
Saldo inicial 14.816 15.830
Participação nos lucros 1.931 1.314
Distrinuição aos debenturistas(*) (2.740) (2.328)
Saldo Final 14.007 14.816
Circulante 797 606
Não circulante 13.210 14.210
(*) Itens 4.5 e 4.7 da Escritura de Emissão. Destaca-se que a remuneração 
das debêntures é distribuída com base no resultado operacional disponível 
anual (RODI), nos termos estabelecidos na Escritura de Debêntures. Todavia, 
a escritura prevê que o RODI será calculado mensalmente e, se o resultado 
apurado no mês for positivo, esse resultado será distribuído aos debenturistas, 
a título de remuneração dos referidos ativos, até o dia 20 do mês subsequente. 
Do mesmo modo, caso o RODI apurado seja negativo, constata-se (i) que a 
Companhia apurou prejuízo no período; ou (ii) que o somatório das remunerações 
distribuídas nos meses anteriores (do mesmo exercício) foi superior ao RODI 
apurado no mês corrente. No último caso, classifica-se a remuneração paga que 
sobejou do RODI, em conta ativa classificada como “antecipação de pagamento 
de RODI”. No encerramento do exercício de 2019, não foram verificados os 
eventos explicitados acima. Outro aspecto a ser destacado, é que de acordo 
com escritura das debêntures, as sobras de caixa devem ser utilizadas para 
amortizar, parcialmente o valor devido dos referidos ativos. Como podemos 
verificar, durante o exercício de 2019, foram feitas amortizações parciais do 
passivo circulante em montante equivalente a R$ 564, pois a disponibilidade da 
caixa distribuída aos debenturistas sobejou o valor da remuneração paga, as 
debêntures, nesse período. Em setembro de 2005, 3 (três) anos após a aquisição 
das debêntures mediante a oferta pública, debenturistas representado 71,5% 
das debêntures em circulação, tornaram-se acionistas da Companhia mediante 
operação de compra e venda de ações ordinárias, respeitando os termos e 
normativos vigentes à época referente a aquisição de ações e adesão ao Bloco 
de Controle para Entidades Fechadas de Previdência Complementar (“EFPCs”). 

Os investidores, adquiriram o equivalente a 71,5% das ações representativas do 
capital social da Companhia. Debenturistas titulares de 28,50% das debêntures 
em circulação, não adquiriram ações, mantendo-se, tão somente, como 
credores da Companhia. As condições de pagamento de remuneração e ou 
amortização extraordinária das debêntures são, idênticas para todos os titulares 
do valor mobiliário, sejam esses investidores, acionistas ou não, demonstrando, 
que apesar de 71,50% dos titulares das debêntures terem se tornado acionistas, 
os mesmos não são beneficiados com distribuição de resultados diferenciadas 
dos demais investidores sem vínculo com a Companhia. 8. Energia do 
Canteiro de Construção do APM Manso – Disponibilização e Devolução:
De acordo com a cláusula 7ª, §2º item “S” e cláusula 8ª, §2º item “S” do Contrato 
SUP 1.1.7.4.0212.0 (Contrato de Constituição do Consórcio firmado entre 
FURNAS, na qualidade de sucessora da ELETRONORTE, e PROMAN), bem 
como a cláusula 3.10 do Contrato de Compra e Venda de Energia (“CCVE”) 
celebrado, também, entre FURNAS (Compradora) e PROMAN (Vendedora) 
da totalidade de energia elétrica assegurada a PROMAN, o parceiro público 
(ELETRONORTE que, posteriormente foi substituída por FURNAS) teve, 
como obrigação contratual, a disponibilização, ao parceiro privado (PROMAN) 
da energia no Canteiro de Obras, energia essa que deve ser devolvida pelo 
parceiro privado ao parceiro público em parcelas mensais, iguais e consecutivas, 
mediante dedução, em volume de energia, sobre a energia garantida pelo 
Contrato de Concessão, por 311 meses, contados a partir de janeiro de 2007, 
devendo ser estabelecido mediante celebração de Termo Aditivo ao CCVE no 
término da Construção do Empreendimento. Essas condições são replicadas 
em diversos documentos que compõem o processo de concessão, desde sua 
origem, através do Edital de Licitação, bem como a proposta de parceria que 
fundamenta o arcabouço de obrigações e direitos do parceiro privado. Até a 
presente data, não foi celebrado, entre FURNAS e PROMAN o Termo Aditivo 
ao CCVE para disciplinar essa questão. A Companhia, por entender que estava 
inadimplente a uma obrigação constante dos contratos que disciplinam, tanto a 
Concessão da Usina, quanto as obrigações e direitos do Consórcio responsável 
pela exploração do APM-Manso, contratou Parecer Jurídico para orientação do 
modo de devolução da energia, além de Parecer de Auditor independente para 
quantificar o volume total da energia a ser devolvida e o montante mensal a ser 
deduzido da energia assegurada. Assim, constatou-se que o volume total de 
energia elétrica, disponibilizada por FURNAS, no canteiro de obras, equivale a 
14.393,7513 MWh e o volume mensal a ser deduzido da energia assegurada 
é de 46,2821 Mwh. Desse modo, a Companhia, na fatura de novembro/2014, 
deduziu um montante de energia equivalente a 49 parcelas (Janeiro/2007 
a Dezembro/2010 e Novembro/2014) e, em Dezembro de 2014, deduziu o 
equivalente a 47 parcelas (Janeiro/2011 a Outubro/2014 e Dezembro de 2014). 
A partir de janeiro de 2015, foram deduzidos, do montante mensal de energia 
assegurada, volume equivalente a 46,2821 MWh. No final do exercício de 2019 
restam 7.173,7437 Mwh que serão deduzidas da energia assegurada em 155 
parcelas mensais, iguais e consecutivas, até o mês de novembro de 2032. A 
seguir, a movimentação da Energia de Canteiro até 31 de dezembro de 2019:

Em reais - 
R$ (mil) MWh

Total de energia fornecida – MWh 14.393,75
Prazo para devolução 311 meses
Total mensal de energia a ser devolvida – MWh 46,2821
Saldo inicial 14.393,7513

MWh
Pagamento de parcelas em atraso – 01/2007 a 12/2007  (555,3852)
Pagamento de parcelas em atraso – 01/2008 a 12/2008  (555,3852)
Pagamento de parcelas em atraso – 01/2009 a 12/2009  (555,3852)
Pagamento de parcelas em atraso – 01/2010 a 12/2010  (555,3852)
Pagamento de parcelas em atraso – 01/2011 a 12/2011  (555,3852)
Pagamento de parcelas em atraso – 01/2012 a 12/2012  (555,3852)
Pagamento de parcelas em atraso – 01/2013 a 12/2013  (555,3852)
Pagamento referente 2014  (555,3852)
Pagamento referente 2015  (555,3852)
Pagamento referente 2016  (555,3852)
Pagamento referente 2017  (555,3852)
Pagamento referente a 2018  (555,3852)
Pagamento referente a 2019  (555,3852)
Saldo Final 1.471 7.173,7437
Circulante 114 555,3852
Não Circulante 1.357 6.618,3585
FURNAS entrou com ação de cobrança em desfavor de PROMAN, aonde reclama 
que essa última deixou de cumprir com obrigação contratual, constante do contrato 
SUP 1.7.4.0212, celebrado em dezembro de 1997 entre a ELETRONORTE, suce-
dida por FURNAS, e a PROMAN, com previsão de formação de consórcio, para o 
aproveitamento hidroelétrico de um trecho do Rio Manso em Mato Grosso. O des-
cumprimento seria referente a não devolução de energia elétrica emprestada por 
FURNAS à época da construção do empreendimento, no canteiro de obras do Apro-
veitamento Múltiplo de Manso e, portanto, requereu o pagamento de R$ 4.500.441,71 
(quatro milhões, quinhentos mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e 
um centavos), ou seja, solicitou que seja determinada a devolução de energia em 
montante equivalente aos valores pagos pela autora à CEMAT e não ao volume 
de energia que, de fato, foi disponibilizada no canteiro de obras, nos termos regidos 
nos contratos que montam o arcabouço de documentos que ampara a constituição 
do Consórcio APM-Manso e a exploração, em consórcio, do APM-Manso. Em sen-
tença promulgada na primeira quinzena de outubro de 2015 (1ª instância), o juízo 
deu ganho de causa a PROMAN. Por meio de sua apelação, Furnas pugnou pela 
nulidade de sentença diante de dois argumentos, o primeiro de que não teria sido 
concedida vista aos documentos apresentados pela PROMAN na fase de produção 
de provas documentais; e o segundo de que não houve a análise do pedido de prova 
pericial que possibilitaria o cálculo da energia a ser devolvida. Assim, em setembro 
de 2016, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por meio da 2ª Turma Cível, deu 
provimento à apelação de FURNAS para cassar a sentença, considerando que (i) 
durante o prazo concedido à Furnas para que se manifestasse sobre os documentos 
juntados pela PROMAN, os autos permaneceram indisponíveis, impossibilitando que 
a Autora exercesse o direito ao contraditório; e (ii)  que o Juiz deveria ter proferido 
decisão indeferindo o pedido de produção de prova pericial no momento oportuno 
(antes, portanto, da sentença), de modo a possibilitar que FURNAS manejasse re-
curso próprio.  Em razão da determinação de baixa do processo, o juízo autorizou 
a realização da perícia para verificação do quanto de energia deveria ser devolvido 
e a forma de devolução desta energia. O Laudo Pericial apontou que a obrigação 
de devolução de energia deveria dar-se exclusivamente sob a forma de energia, 
jamais em pecúnia, contudo, apontou que o volume de energia a ser devolvida seria 
de 26.141,32 Mwh (considerando em seu laudo conversões de valores de tarifas, 
premissa essa que não encontra amparo legal, nem nos normativos da ANEEL, nem 
nas cláusulas contratuais que sustentam a relação de parceria comercial entre as 
consorciadas do Consórcio APM-Manso). As partes foram intimadas a apresentar 
impugnações especificas ao Laudo Pericial. Após impugnações especificas de am-
bas as partes, o perito manteve o Laudo Pericial, posteriormente homologado pelo 
juízo. Foram então intimadas as partes a apresentar alegações finais, tendo a Ré, 
PROMAN, apresentado suas alegações e a Autora, FURNAS, deixado de se ma-
nifestar. Foi então prolatada em 1º de abril de 2019 sentença julgando procedente 
em parte o pedido única e exclusivamente para determinar a devolução em energia 
no montante de 26.141,32 Mwh, deixando de acolher os demais pedidos da Autora, 
especialmente o pagamento em pecúnia e não em energia, tendo inclusive deixado 
de condenar a PROMAN no pagamento das custas e sucumbência. Contra esta 
decisão foram opostos Embargos Declaratórios com efeitos infringentes julgados 
improcedentes. No mês de outubro de 2019, a 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Territórios confirmou, parcialmente, a sentença da 1ª instância 
quanto ao processo movido por Furnas, em desfavor da Proman. Assim, foi mantida 
a sentença quanto ao volume de energia apurado em Laudo Pericial desprovendo a 
Apelação da Proman e condenando da Companhia a restituir, à Furnas, 26.141,32 
MWh relativa a energia consumida no Canteiro de Obras. Em relação aos honorários 
advocatícios, a 2ª turma definiu o valor do proveito econômico em R$ 1.568. e sen-
tenciou ambas as partes (Furnas e Proman) ao pagamento de 10% a título de verba 
honorária, sendo distribuído à razão de 2/3 para a Furnas e de 1/3 para a Proman, 
tendo em vista a sucumbência recíproca não proporcional. A Proman ingressou com 
Embargo de Declaração e, em última instância, recorrerá ao STJ na tentativa de re-
verter a sentença. Contudo, de modo prudente, os consultores jurídicos entendem se 
PROVÁVEL A PERDA DESSA CAUSA EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO 
AUMENTO DA QUANTIDADE DE ENERGIA a ser devolvida para 26.141,32 Mwh, 
mantendo-se REMOTA qualquer obrigação de pagamento em PECÚNIA. Por conta 
desse cenário, a administração realizou, em outubro de 2019, o reconhecimento de 
provisão para perdas no montante de 11.747,57 MWh, correspondente a R$2.334, 
diferença apurada entre o passivo já reconhecido e a sentença promulgada no julga-
mento em 2ª instância. Os critérios utilizados para atualização monetária da provisão 
para perdas são idênticos aos estabelecidos para classificação do passivo devolução 
da Energia de Canteiro, quais sejam: (a) Entende-se que a diferença de energia a 
ser devolvida será calculada em parcelas mensais, iguais e consecutivas, da data do 
trânsito em Julgado até novembro de 2032 (já que foi impugnado o pedido, por Fur-
nas, de devolução da energia em pecúnia para pagamento em parcela única), (b) o 
montante de energia que sobejou o volume já reconhecido é atualizado, mensalmen-
te, pela variação do IGP-di, divulgada pela Fundação Getúlio Vargas. O pagamento 
dos honorários advocatícios não são atualizados já que em sentença, a 2ª Turma 
Cível não determinou a atualização desse proveito econômico (base para cálculo). 
9. Patrimônio líquido: a) Capital social subscrito e integralizado

Quantidade de Ações
31/12/2019 31/12/2018

Bull Finance 28.500 28.500
Fapes 20.000 20.000
Fundação Real Grandeza 20.000 20.000
Aceprev 15.000 15.000
Geiprev 12.400 12.400
Investprev 4.100 4.100

100.000 100.000
O capital social de R$ 1.100 (hum milhão e cem mil) está representado por 
100.000 (cem mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. b) Apro-
priação do lucro: De acordo com o estatuto social, os lucros líquidos auferidos 
em cada exercício, que a partir de 2002, passam a contemplar o reconhecimen-
to da participação devida aos debenturistas, conforme mencionado na Nota 7, 
serão destinados, em ordem de preferência, a (i) dedução do prejuízo acumulado 
e a provisão para o imposto de renda; e (ii) o saldo remanescente destinar-se-á: 
(ii.a) 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, até que a mesma 
atinja 20% (vinte por cento) do capital social ou o limite previsto no §1º do artigo 
193 da Lei nº 6.404/76; (ii.b) pagamento de dividendos obrigatórios a razão de 
25% (vinte e cinco por cento) a todos os seus acionistas; e (ii.c) o saldo que hou-
ver, destinar-se-á a retenção de lucros na forma do artigo 196 da Lei nº 6.404/76. 
10. Receita operacional líquida: Receita de Operação com Energia

31/12/2019 31/12/2018
Furnas Centrais Elétricas  5.696  5.318 
PIS  (65)  (60)
COFINS (176)  (168)

5.456 5.090
 11. Custo dos bens dos serviços prestados

31/12/2019 31/12/2018
Taxa Fiscalização (194) (161)
Depreciação (742) (742)

Comp Financ utilização recursos (a)  (864)  (1.132)
Outros  -  (52) 

 (1.800)  (2.087)
(a) Refere-se a taxa de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos 
conforme Lei nº 9.427/1996. 
12. Despesas gerais e administrativas 31/12/2019 31/12/2018
Serviços de terceiros (a) (1.129)  (1.308)
Outras despesas (146)  (99)

(1.275)  (1.407)
Os serviços de terceiros referem-se a despesas com consultoria e assessoria de 
gestão, serviços prestados por advogados, anúncios e publicidades entre outros 
serviços, excluído os gastos com remuneração e encargos com Pessoal Chave (Di-
retoria Executiva). 

13. Resultado financeiro 31/12/2019 31/12/2018
Rendimento de aplicação financeira 48 43 

48 43 
Despesas financeiras
Remuneração e Debêntures (1.932) (1.314)
Outras despesas financeiras (166) (98)

(2.098) (1.412)
Resultado financeiro líquido (2.050)  (1.369)

 14. Outras despesas operacionais: Não houve registro de Outras despesas ope-
racionais até 31 de dezembro de 2019. Em 31 de dezembro de 2018 foi registrado 
o montante de R$ 444, referem-se, basicamente, a baixa de impostos a compensar 
de exercícios anteriores. 15. Transação com partes relacionadas: A Companhia 
não possui transações com partes relacionadas, exceto o disposto nos itens 7 e 17 
dessas Notas explicativas. 16. Provisão para contingências: A Companhia não 
tem conhecimento de ser parte (passiva) em ações judiciais, tributárias, trabalhistas 
e outros processos administrativos classificados como de perda provável ou possível 
por seus assessores jurídicos externos, a exceção do processo movido por Furnas, 
em desfavor da PROMAN, quanto a devolução da energia de canteiro, detalhada-
mente descrito na Nota 8, supra.  Contudo, os recursos aplicados em CDB descrita 
na Nota 3, constituem provisão de recursos suficientes suportar o risco de aumento 
de passivo por conta da possibilidade de perda classificada como PROVÁVEL, pelos 
assessores jurídicos da Companhia. 
Provisão para Contigências 31/12/2019 31/12/2018
Circulante (291)  -
Não circulantes (2.222)  -
17. Remuneração do pessoal-chave da Administração: Em atendimento ao CPC 
05 - Divulgação Sobre Partes Relacionadas, informamos que em Reunião do Conse-
lho de Administração, realizada em 27 de maio de 2019, os conselheiros aprovaram o 
pagamento de remuneração individual aos administradores (Conselho de Administra-
ção e Diretoria Estatutária). Todos os conselheiros e, também, a Diretora Financeira e 
de Relações com Investidores renunciaram à percepção de remuneração aprovada 
nessa reunião. O Diretor Presidente da Companhia perceberá, mensalmente, remu-
neração, a título de Pró Labore. 
As despesas com pagamento de pessoal-chave foram registradas nas contas da 
empresa conforme se segue: 

31/12/2019 31/12/2018
Honorários da diretoria (63)  (62)
Encargos sociais - FGTS (5)  (5)

(68)  (67)
18. Seguros: Os seguros de risco de engenharia e performance dos equipamentos, 
em vigor durante o período de construção, montagem e comissionamento, estavam 
vinculados aos contratos de construção e fornecimento, e, portanto, foram contrata-
dos pelas Companhias encarregadas das obras civis e pela Companhia fornecedora 
de equipamentos. Conforme o terceiro termo aditivo ao contrato firmado com Furnas, 
durante o período de operação do Empreendimento, o seguro geral ficou a cargo e foi 
efetuado por FURNAS. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não 
foram examinadas pelos auditores independentes. 19. Compromissos futuros: O
contrato de concessão ANEEL nº 10/2000, para exploração do APM-Manso (geração 
e transmissão de energia elétrica), firmado entre a União, por intermédio da Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e as Companhias integrantes do Consórcio 
APM Manso (Proman e Furnas Centrais Elétricas) foi assinado em 10 de fevereiro 
de 2000 e vigorará pelo prazo de 35 anos. 20. Instrumentos financeiros: Em aten-
dimento a Deliberação CVM nº 604, de 19 de novembro de 2009, que aprovou os 
Pronunciamentos Técnicos CPC nºs 38, 39 e 40, e a Instrução CVM nº 475, de 17 
de dezembro de 2008, a Companhia revisou os principais instrumentos financeiros 
ativos e passivos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, bem 
como os critérios para a sua valorização, avaliação, classificação e os riscos a eles 
relacionados. Os instrumentos financeiros referem-se a disponibilidades em caixa e 
equivalentes de caixa, contas a receber, fornecedores e debêntures e estão assim 
demonstrados: 

At ivos:
Custo 

amortizado 31/12/2019
Aplicações financeiras 1.457 1.457
Contas a receber de clientes 475 475

Passivos :

Passivos financeiros 
mensurados pelo valor 
justo por meio de resul-

tado
Custo 

amortizado 31/12/2019
Fornecedores - 183 183
Debêntures - 14.007 14.007
21. Derivativos: Não é prática da Companhia, operar com os derivativos financeiros 
para evitar exposições de risco, pois conforme definido na escritura de emissão das 
debêntures em circulação, a disponibilidade de caixa é distribuída aos titulares das 
debêntures, ademais, a Companhia não contraiu outros financiamentos que possam, 
eventualmente, proporcionar esse tipo de exposição para a Companhia. 22. Análise 
de sensibilidade: Em virtude das informações detalhadas nos itens destas Notas 
explicativas, a Companhia entende que não possui, e, por conseguinte, não adminis-
tra quaisquer exposições a riscos financeiros, referentes a eventuais descolamentos 
entre índices pós-fixados que afetam tanto a receita financeira quanto a despesa fi-
nanceira. A PROMAN revisou os principais instrumentos financeiros ativos e passivos 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018, bem como os critérios para a sua valorização, 
avaliação, classificação e os riscos a eles relacionados.  Os instrumentos financeiros 
referem-se a disponibilidades em caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, 
fornecedores, debêntures e devolução da energia de canteiro. Como detalhado nas 
Notas explicativas nº 7 e 8, os passivos onerosos relevantes contraídos pela Compa-
nhia referem-se as debêntures da 1ª emissão (Nota explicativa nº7) e devolução de 
energia de canteiro (nota explicativa nº8). O volume de recursos representado pelas 
debêntures não é atualizado por quaisquer índices econômicos e sua remuneração 
é calculada e devida, tão somente, quando (1) a Companhia for geradora de resul-
tado operacional positivo e (2) apresentar suficiência de caixa para pagamento da 
remuneração. A devolução da energia de canteiro (nota explicativa nº8) corresponde 
a um volume pré-definido de energia a ser descontada, mensalmente, da energia 
assegurada a PROMAN, nos termos do Contrato de Concessão ANEEL nº 10/2000. 
Por sua vez, a Companhia não faz, por força de suas obrigações contratuais, es-
tabelecidas na Escritura de 1ª Emissão das debêntures em circulação, gestão de 
caixa. Tão logo os recursos originados da venda da energia elétrica ficam disponíveis 
no caixa da Companhia, esses recursos são direcionados aos debenturistas para 
pagamento de remuneração e/ou amortização extraordinária dos referidos ativos. 
Desse modo, a empresa faz gestão de recursos residuais, suficientes para os pa-
gamentos das despesas correntes dos meses em curso. A Companhia possui, tão 
somente, uma aplicação em CDB, cuja remuneração é pós fixada, calculada pela 
variação acumulada das taxas DI. Essa única aplicação montou recursos na ordem 
de R$1.257, representando 7,3% dos ativos da Companhia e rendeu (rentabilidade 
líquida de impostos), durante o exercício de 2019, o equivalente a 73,16% do índice 
referenciado acima. Os recursos alocados em Fundos de Investimentos de Curto 
Prazo com Resgate Automático, no montante de R$ 200 em 31 de dezembro de 
2019, correspondem a necessidade de recursos para o pagamento das despesas 
correntes cujos vencimentos estão programados até 15 de janeiro de 2020, data 
esperada para o recebimento dos recursos oriundo da venda de energia elétrica à 
Furnas, nos termos do CCVE, já detalhado nas notas explicativas. 23. Informação 
por segmento: A Companhia tem como único segmento de negócio a geração de 
energia elétrica, por meio do consórcio firmado com as Centrais Elétricas do Norte 
do Brasil S.A. - ELETRONORTE, posteriormente transferido para Furnas Centrais 
Elétricas S.A. (“Furnas”), sob regime de concessão do Aproveitamento Múltiplo de 
Manso - APM Manso (o “Empreendimento”), constituído basicamente pela Usina 
Hidroelétrica de Manso e suas quatro unidades geradoras. Sendo assim, a Adminis-
tração da Companhia, responsável por revisar, regularmente, as informações finan-
ceiras, de forma a alocar os recursos e analisar o desempenho da Companhia, não 
se utiliza de informação por segmento para suas análises. 24. Outras Informações:
A condição de venda da totalidade da energia garantida a PROMAN foi definida 
pelo contrato de compra e venda de energia elétrica – CCVE celebrado com FUR-
NAS – compradora. A Companhia tem projetado um faturamento médio anual no 
valor presente de R$6.247, suficientes para o cumprimento de suas obrigações, em 
especial, o pagamento de remuneração e resgate total das debêntures em circula-
ção. Os investimentos na sua unidade geradora de negócios se encontram 88,15% 
depreciados. 25. Eventos subsequentes: Em atendimento ao Ofício-Circular/CVM/
SNC/SEP/n.º 02/2020 de 10 de março de 2020 e em consonância com o disposto da 
Deliberação CVM nº 593 de 15 de setembro de 2009, que aprova o CPC 24 - Evento 
Subsequente, a administração da Proman analisou os possíveis impactos provoca-
dos no mercado de capitais e em especial, na operações da empresa, por conta da 
pandemia mundial provocada pelo COVID-19. Concluiu-se que os efeitos provocados 
nos mercados mundiais não afetarão a Proman pelos motivos expostos a seguir: 1. 
A Proman, na qualidade de integrante do Consórcio APM-Manso tem, garantido pela 
ONS (Operador  Nacional do Sistema de Energia Elétrica)  a disponibilidade de um 
volume físico de energia independente de reflexos adversos que possam afetar o 
mercado brasileiro. 2. Essa energia disponibilizada pelo Sistema Integrado de Energia 
do Brasil é comprometida a venda para Furnas, que se obriga a adquirir a totalidade 
da emergia da Proman até o término do período de concessão, ou seja, fevereiro de 
2035. 3. Os ativos financeiros da Proman referem-se, exclusivamente, a aplicações 
em renda fixa indexada pela variação do CDI e representam, apenas, 7,3% do total 
dos ativos da Companhia. 4. A provisão para perdas, classificada em outubro de 
2019 por conta de uma sentença desfavorável a Proman refere-se a um volume fixo 
de energia cuja atualização corresponde ao mesmo índice de atualização da tarifa 
de venda da energia a Furnas, ou seja, a empresa não corre risco de descolamento 
entre passivo e ativo. 5. O mesmo ocorre com os passivos da Cia pois (1) as debên-
tures em circulação não  tem seus valores nominais indexados a quaisquer índices e 
(2) a Energia de canteiro corresponde a volumes mensais de energia cujos valores 
de tarifas são intrinsicamente correlacionados com a tarifa de venda de energia a Fur-
nas. A provisão para perdas e os passivos da Copmanhia encontram-se detalhados 
nas Notas “8” e “9” acima.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Aos acionistas da PRODUTORES ENERGÉTICOS MANSO S.A. - PROMAN; Opi-
nião: Examinamos as demonstrações financeiras da PRODUTORES ENERGÉTI-
COS MANSO S.A. - PROMAN (Companhia), respectivamente, que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Opinião 
sobre as demonstrações financeiras: Em nossa opinião, as demonstrações finan-
ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da PRODUTORES ENERGÉTICOS MANSO 
S.A. - PROMAN em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitu-
lada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas pro-
fissionais 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 fundamentar nossa opi-
nião sobre as demonstrações financeiras. Principais assuntos de auditoria: Princi-
pais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram 
os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um 
todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Determi-
namos que os assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a 
serem comunicados em nosso relatório. de desvalorização dos ativos não finan-
ceiros da Companhia: A fim de atender o item 12 (d) do NBC TG 01 (R3) – REDU-
ÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS, executamos procedimentos de 
auditoria para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor 
que não exceda seus valores de recuperação. Nossos procedimentos de auditoria 
incluíram, entre outros: • análise da qualidade do ativo da Companhia e de recupera-
bilidade por tipo de ativo. • avaliação da continuidade da Companhia e eventual 
desvalorização dos ativos da mesma através da análise de outros indicadores da 
Companhia, tais como analise de estrutura de capital, indicadores de liquidez e de 
rentabilidade. Provisões para contingências: Nota explicativa no 8 – Energia do 
Canteiro de Construção do APM Manso – Disponibilização e Devolução: Provisões 
e passivos contingentes possuem incerteza inerente em relação ao seu prazo e valor 
de liquidação. Também, o reconhecimento e a mensuração das provisões e passivos 
contingentes requerem que a Companhia exerça julgamentos relevantes para esti-
mar os valores das obrigações e a probabilidade de saída de recursos dos processos 
judiciais e administrativos dos quais a Companhia é parte envolvida. Essa avaliação 
é baseada em posições de assessores jurídicos internos e externos e em julgamen-
tos da própria administração. Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre 
outros:  • confirmação, por escrito, dos consultores jurídicos externos da Companhia 
sobre: (i) o estágio processual das ações judiciais ativas e passivas; e (ii) estimativa 
confiável da potencial perda e da classificação de probabilidade de perda entre pro-
vável, possível e remota; • avaliação da competência técnica dos consultores jurídicos 
internos e externos utilizados pela Companhia; • avaliação da política contábil adota-
da para provisionamento das ações judicias e discussão das premissas em que se 
pautam as estimativas dos valores provisionados; • testes de recálculo do valor de 
exposição dos processos judiciais e administrativos, teste de atualização financeira 
conforme legislação aplicável; • testes de passivos contingentes não registrados, com 
base em pesquisas nos websites dos tribunais de justiça relevantes. Reconhecimen-
to da receita: Nota explicativa no 10 – Receita operacional líquida A Companhia re-
conhece suas receitas com gestão de recebíveis respeitando o período de compe-
tência que converge com o requerimento das normas contábeis vigentes. Assim, a 
análise detalhada de cada uma das condições específicas, bem como o julgamento 
da Administração determinam os valores e momento que são reconhecidos. O perí-
odo de fechamento contábil é o parâmetro principal para que o reconhecimento da 
receita não contenha valores de períodos incorretos, respeitando o momento em que 
ocorre a transferência de riscos e benefícios de cada transação.  Nossos procedi-
mentos de auditoria incluíram, entre outros: • revisão da aplicação dos critérios defi-
nidos pelos controles internos da Companhia e julgamentos da Administração para 
reconhecimento da receita; • avaliação da adequação das premissas utilizadas pela 
Administração e das políticas de reconhecimento de receita adotadas; • revisão da 
adequada divulgação em nota explicativa. Outros Assuntos: Demonstrações do 
valor adicionado: As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado 
(DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a 

responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação 
suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria exe-
cutados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. 
Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conci-
liadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, 
e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronun-
ciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, 
essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em 
todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento 
Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 
e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreende o Relatório da Administração, obtido antes da 
data deste relatório. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange 
o Relatório da Administração e não expressamos ou expressaremos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esses relatórios. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler as outras informações 
identificadas acima e, ao fazê-lo, considerar se essas outras informações estão, de 
forma relevante, inconsistentes com as demonstrações financeiras ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidas de 
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante nas outras informações obtidas antes da data deste relatório, somos reque-
ridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabi-
lidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo Internatio-
nal Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determi-
nou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras li-
vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras , a administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia e sua controlada continuar operando, di-
vulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras , 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e sua controlada ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o en-
cerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das de-
monstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria 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 considera-
das 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 da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamen-
to profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • 
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finan-
ceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimen-
to dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressar-
mos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas con-
tábeis 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 exis-
te 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 fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Toda-

via, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e sua controlada a não 
mais se manter em continuidade operacional.  • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comuni-
camo-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 eficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela 
governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, in-
cluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa inde-
pendência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos 
que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determi-
namos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das 
demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem 
os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório 
de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do 
assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o 
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências 
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar 
os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 04 de março 
de 2020. 

UHY BENDORAYTES & CIA. - Auditores Independentes - CRC 2RJ 0081/O-8
GEYSA BENDORAYTES E SILVA - Contadora - CRC 1RJ 091330/O-5 

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras 
D E C L A R A Ç Ã O: Pelo presente instrumento, o Diretor-Presidente e a Diretora 
Financeira e de Relações com Investidores da Produtores Energéticos de Manso 
S.A.- PROMAN (“PROMAN”), sociedade por ações de capital aberto, com sede na 
Rua São José, nº 90, Grupo 2.001, 20º andar, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ 
sob nº02.291.077/0001-93, para fins do disposto no inciso VI do § 1º do artigo 25 da 
Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, cujo inciso referenciado teve sua 
redação alterada pela Instrução CVM nº 586, de 08 de junho de 2017, (“INSTRU-
ÇÕES”), declaram que reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações 
Contábeis Anuais Completas da PROMAN relativas ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019.  Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2020. Declaração assinada 
pelo Diretor Presidente, Sr Thiago de Resende Andrade e pela Diretora Financeira e 
de Relações com os Investidores, Sra Nanci Turibio Guimarães. 

Declaração dos Diretores sobre o Parecer emitido 
pelos Auditores Independentes 

D E C L A R A Ç Ã O: Pelo presente instrumento, o Diretor-Presidente e a Dire-
tora Financeira e de Relações com Investidores da Produtores Energéticos de 
Manso S.A.- PROMAN (“PROMAN”), sociedade por ações de capital aberto, 
com sede na Rua São José nº 90, Grupo 2.001, 20º andar, Centro, Rio de Janei-
ro, RJ, inscrita no CNPJ sob nº02.291.077/0001-93, para fins do disposto no inci-
so V do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, 
cujo inciso referenciado teve sua redação alterada pela Instrução CVM nº 586, 
de 08 de junho de 2017, (“INSTRUÇÕES”), declaram que reviram, discutiram e 
concordam com as opiniões expressas no Parecer dos Auditores Independen-
tes emitido pelos Auditores UHY BENDORAYTES E CIA AUDITORES INDE-
PENDENTES, relativamente às Demonstrações Contábeis Completas Anuais 
da PROMAN referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Rio de 
Janeiro, 04 de março de 2020.Declaração assinada pelo Diretor Presidente, Sr 
Thiago de Resende Andrade e pela Diretora Financeira e de Relações com os 
Investidores, Sra Nanci Turibio Gui 

PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA OU ÓRGÃO EQUIVALENTE. 
Até a presente data, não foi instalado o Comitê de Auditoria na Companhia. Não 
existe, também, a formação de órgãos e/ou Comitês com atribuições equivalentes. 
Rio de Janeiro, 04 de março de 2020. Declaração assinada pelo Diretor Presidente, 
Sr Thiago de Resende Andrade e pela Diretora Financeira e de Relações com os 
Investidores, Sra Nanci Turibio Guimarães. 

PARECER DO CONSELHO FISCAL OU ÓRGÃO EQUIVALENTE. 
Até a presente data, não foi instalado o Conselho Fiscal na Companhia. Rio de Ja-
neiro, 04 de março de 2020: Declaração assinada pelo Diretor Presidente, Sr Thiago 
de Resende Andrade e pela Diretora Financeira e de Relações com os Investidores, 
Sra Nanci Turibio Guimarães. 

BRASIL HOLANDA DE INDÚSTRIA S.A.
CNPJ Nº 33.133.505/0001-83 (todas demonstrações em R$ 1,00)

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31.12.2019
ATIVO 31/12/2019 31/12/2018
CIRCULANTE 27.132.743,60 47.351.516,57
Disponível 6.046,38 9.903,08
Aplicações Financeiras 14.695.462,49 35.278.576,63
Estoque de Imóveis 49.816,83 49.816,83
Impostos a Recuperar 10.939.257,06 10.572.585,75
Contribuições a Recuperar 1.526,56 0,00
Outros Créditos a Recuperar 1.440.634,28 1.440.634,28
NÃO CIRCULANTE 1.683,29 2.204,57
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,00 0,00
PERMANENTE 1.683,29 2.204,57
Imobilizado 5.212,37 5.212,37
(-) Depreciação 3.529,08 3.007,80
TOTAL DO ATIVO 27.134.426,89 47.353.721,14

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018
CIRCULANTE 161.866,54 2.234.528,30
Ordenados e Encargos 3.720,00 3.720,00
PIS e Cofins a Recolher 4.154,00 10.173,72
CSLL a Recolher 0,00 5.105,61
IRRF a Recolher 627,06 5.164,30
Outros Tributos a Recolher 365,48 364,67
Juros sobre o Capital Próprio a Pagar 153.000,00 2.210.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 26.972.560,35 45.119.192,84
Capital 1.176.926,94 1.176.926,94
Reserva de Lucros 30.235.385,39 43.198.242,68
Resultado Líquido do Exercício (4.439.751,98) 744.023,22
TOTAL DO PASSIVO 27.134.426,89 47.353.721,14

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2019 31/12/2018

Receitas Financeiras Líquidas 2.016.461,89 5.323.633,81
Indenização para reposição de bem expro-
priado 0,00 0,00
Despesas Operacionais (6.456.213,87) (4.366.758,06)
Resultado do Exercício (4.439.751,98) 956.875,75
Receita não Operacional Líquida 0,00 0,00
Despesa não Operacional Líquida 0,00 0,00
Resultado antes da Contribuição Social (4.439.751,98) 956.875,75
(-) Prov. p/Contrib. Social s/ Lucro Líquido 0,00 (60.383,40)
Resultado antes do Imposto de Renda (4.439.751,98) 896.492,35
(-) Prov. p/Imposto de Renda 0,00 (152.469,13)
Lucro Líquido do Exercício (4.439.751,98) 744.023,22

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 
 PARA EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2018 E 31/12/2019

31/12/2019 31/12/2018
Saldo ant. Lucros (Prejuízos) Acumulados 13.706.880,51 307.987.588,40
Reserva de Contingência 0,00 (30.000.000,00)
Reserva Legal 0,00 (24.731,11)
Dividendos Pagos (13.706.880,51) (265.000.000,00)
Resultado Líquido do Exercício (4.439.751,98) 744.023,22
Saldo de Lucros (Prejuízos) Acumulados (4.439.751,98) 13.706.880,51

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 2019 E 2018

2019 2018
Resultado Líquido do Exercício (4.439.751,98) 744.023,22
Ajustes:
Redução do Ativo Circulante 20.214.916,27 262.428.786,20
Aumento de Capital 0,00 0,00
Aumento do Passivo Circulante (2.072.661,76) 1.793.676,59
CAIXA LÍQ. DAS ATIV. OPERACIONAIS 13.702.502,53 264.966.486,01
Dividendos Pagos (13.706.880,51) (265.000.000,00)
CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE 
FINANCIAMENTO (13.706.880,51) (265.000.000,00)

Aumento/Baixa do Ativo Permanente 0,00 0,00
Depreciação 521,28 521,28
CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE
INVESTIMENTOS 521,28 521,28

Aumento/(Dimin.) de Caixa Líquido (3.856,70) (32.992,71)
Saldo do caixa e equiv. - fim do período 6.046,38 9.903,08
Saldo do caixa e equiv. - início do período 9.903,08 42.895,79
Variação Disponível (3.856,70) (32.992,71)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/2019 31/12/2018

Capital 1.176.926,94 1.176.926,94
Reserva de Lucros 30.235.385,39 43.198.242,68
Resultado Líquido do Exercício (4.439.751,98) 744.023,22
Patrimônio Líquido 26.972.560,35 45.119.192,84NOTAS EXPLICATIVAS

Principais Práticas Contábeis: 1. Imobilizado Atualizado até 31/12/19; 2. Apli-
cações Financeiras atualizadas até a data do Balanço. Argemiro Inácio de Oliveira - Contador - CRC 043537/O-8 - RJ

PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 
CNPJ: 05.078.186/0001-15

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31.12.2019 E 31.12.2018
2019 2018

ATIVO 70.883.700,51 70.669.534,33
CIRCULANTE 70.878.026,97 70.667.072,75
Disponível 2.425,10 2.425,10
Numerário em Caixa 2.425,10 2.425,10
Banco c/Movimento 17.140,58 8.692,49
C/Corrente Administradora 1.505,33 22.944,35
Bens Destinados a Venda 70.856.425,30 70.632.480,15
Impostos a Recuperar 530,66 530,66
NÃO CIRCULANTE 5.673,54 2.461,58
Máquinas e Equipamentos 6.894,96 3.683,00
Programas de Computador 1.839,00 1.839,00
(-)Depreciações (3.060,42) (3.060,42)

2019 2018
PASSIVO 70.883.700,51 70.669.534,33
CIRCULANTE 5.378,97 7.594.454,13
Impostos a Recolher 5.378,97 5.603,17
Financiamento-CEF 0,00 7.588.850,96
NÃO CIRCULANTE 10.659.492,92 14.908.086,52
Recursos de Acionistas 10.659.492,92 14.908.086,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 60.218.828,62 48.166.993,68
Capital 71.044.073,00 56.135.993,00
Prejuízos Acumulados 10.825.244,38 7.968.999,32

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
2019 2018

DESPESAS 2.856.245,06 1.765.387,09
Despesas Gerais 518.150,18 477.150,54
Impostos e Taxas 2.337.338,08 1.287.479,20
Despesas com Pessoal 0,00 100,00
Despesas Financeiras 756,80 657,35
Prejuízo do Exercício 2.856.245,06 1.765.387,09

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
2019 2018

Prejuízo do Exercício 2.856.245,06 1.765.367,09
Aumento no Passivo Operacional
Recursos de Acionistas 10.659.492,92 14.908.086,52
Impostos e Taxas 224,20 1.063,91
Aplicação de Recursos
Financiamento CEF pago no exercício 7.813.687,75 13.157.190,99
Aquisição de Imobilizado 3.211,96
Aumento/Redução nos Saldos das 
Disponibilidades (13.427,65) 4.900,65
Disponibilidades
Saldo Inicial 47.489,55 42.588,94
Saldo final 34.061,94 47.489,59
Aumento/Redução (13.427,65) 4.900,65

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Prejuízos

Capital Acumulados Total
Saldo em 31.12.2018 56.135.993,00 7.968.999,32 48.166.993,68
Aumento de capital 14.908.080,00 14.908.080,00
Prejuízo em 2019 2.856.245,06 2.856.245,06 
Saldo em 31.12.2019 71.044.073,00 10.825.244,38 60.218.828,62 

Sergio Guedes Carneiro Ricardo Ranauro
Diretor Diretor

Pedro Ernesto Campos Vargens Carlos Alberto de O. Tardio
Diretor Contador: CRC-RJ 14.421/0-6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31.12.2019
1. Contexto Operacional: A Empresa é uma sociedade anônima de capital
fechado, de Propósito Específico, tem por objetivo social a compra e venda de
imóveis em uma área de terras próximo à Av. Embaixador Abelardo Bueno, com-
posta de 22 quadras. 2. Princípios e Diretrizes Contábeis: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis estabeleci-

das pela Lei das Sociedades Anônimas. Bens Destinados a Venda – represen-
tam o valor de aquisição dos terrenos acrescidos dos gastos de legalização, 
projetos e demais melhorias. 3. Financiamento-Caixa Econômica Federal:
Circulante e Longo Prazo são demonstrados pelos valores conhecidos, e re-
presentam o saldo do financiamento destinado a aquisição dos terrenos, cons-
tantes do Imobilizado. No exercício de 2019 a Empresa liquidou este financia-
mento. 4. Capital Social: O Capital Social da empresa é de R$ 71.044.073,00 
(setenta e um milhões quarenta e quatro mil e setenta e três reais), totalmente 
integralizados, dividido em 71.044.073 (setenta e um milhões, quarenta e qua-
tro mil e setenta e três) ações, ordinárias nominativas, sem valor nominal.
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04 A 31 DE MARÇO/2020

CALENDÁRIO FISCAL

DIA ESPECIFICAÇÃO
04 IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de 

mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e 
venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; 
instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as 
instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, 
nos demais casos, efetuados no 3º decêndio de fevereiro/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a 
contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros 
sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes 
desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º decêndio de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato 
gerador.

05 COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS – AUTOPEÇAS - PESSOAS 
OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 
8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 
7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte 
do PIS/Pasep e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 
(exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de fevereiro/2020.

06 CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET - PESSOAS OBRIGADAS: As pessoas jurídicas de 
direito público da administração direta, autárquica e fundacional, que adotem o regime Celetista, bem como as organizações internacionais, 
até que estejam obrigadas ao eSocial (4º, 5º e 6º Grupos do cronograma de implantação do eSocial).
FATO GERADOR: Admissões, demissões ou transferências de empregados, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Os registros relativos a admissões para fins de pagamento do Seguro-desemprego deverão ser prestados:
a) até o dia anterior ao início das atividades do trabalhador;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do 
Trabalho.
De acordo com a Portaria 1.127 SEPREVT/2019, a comunicação das admissões e dispensas ocorridas a partir da competência janeiro/2020 
passa a ser cumprida por meio do eSocial, em substituição ao Caged, pelas empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas, que 
compõem os 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de trabalho temporário que celebraram contratos de 
trabalho temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de trabalho temporário deverá informar a nova data 
de encerramento, por meio do Sirett, até o último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empresa de 
trabalho temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em até 2 dias após o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de autorização deve ser feita com antecedência 
mínima de 5 dias de seu início, e quando se tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo final 
inicialmente previsto. A solicitação de autorização para contratação por período superior a 3 meses supre a obrigação de informação até o 
dia 7 de cada mês.
FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregador, urbano e rural, exceto o empregador 
doméstico que recolherá pelo Simples Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com as informações à Previdência 
Social, e quando não existir fato gerador de contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com 
Ausência de Fato Gerador, no Código 115. Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve 
ser antecipado.
REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS – COMUNICAÇÃO AO INSS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular do Cartório Civil de Pessoas 
Naturais, no caso de não haver sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações e retificações no 
mês de fevereiro/2020, deve comunicar este fato ao INSS por meio do Sirc – Sistema Nacional de Informações de Registro Civil.
OBSERVAÇÕES: Quando houver registro de pessoas naturais, o Titular do Cartório deverá remeter ao INSS, em até 1 dia útil, a relação dos 
nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia. Os 
Municípios que não dispõem de acesso à internet podem remeter a relação em até 5 dias úteis.
SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de fevereiro/2020.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Os empregadores domésticos com expediente aos sábados, desde que NÃO utilizem via bancária, podem efetuar o 
pagamento no dia 7.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do valor devido será gerado pelo aplicativo específico 
disponibilizado no endereço eletrônico https://portal.esocial.gov.br/.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 8% a 11% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador 
(rescisão indireta); e 
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

10 COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram 
ou creditaram juros sobre o capital próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de fevereiro/2020.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas deverão encaminhar ao Sindicato 
representativo da categoria profissional mais numerosa entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao 
mês de fevereiro/2020.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com 
exceção das empresas que tenham prazos específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas 
no Brasil, autorizadas a operar transporte rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos que 
pagaram, creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário transportador autônomo pessoa física, residente na República 
do Paraguai, considerado como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de transporte rodoviário 
internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos durante o mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

13 CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou jurídica, de gasolina e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como aquelas signatárias de contratos que impliquem 
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes 
ou domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de fevereiro/2020, a residentes ou domiciliados 
no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; 
prestação de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de assistência 
administrativa e semelhantes; cessão e licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DCTFWEB MENSAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios 
que realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais com 
empregado, os produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado 
especial para venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições 
previdenciárias, inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 
RFB/2018 com faturamento acima de R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb), 
e de R$ 4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb).
As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 
dias úteis após a sua realização.
EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins 
e/ou da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão 
obrigadas à entrega as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto da escrituração, 
seja superior a R$ 10.000,00. As pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições. 
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação (SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida 
separadamente, para cada SCP, além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar informações por meio da EFD-Reinf os 
seguintes sujeitos passivos, ainda que imunes ou isentos:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 
8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente 
da comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento 
de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional 
a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe 
ao menos 1 associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e
h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do IR/Fonte, por si ou como 
representantes de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 
1.634 RFB/2016, exceto as optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As entidades 
promotoras de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após 
a sua realização. 
eSOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas 
equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de fevereiro/2020, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da 
Lei 8.036/90, que devem ser comunicadas até o 10º dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.
eSOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.
eSOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.
eSOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.
eSOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em 
substituição ao Caged.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de 
mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e 
venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; 
instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as 
instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos 
demais casos, efetuados no 1º decêndio de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem 
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros 
sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes 
desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato 
gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos 
códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 
87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados 
a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças 
constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

16 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes 
individuais, quando for o caso, e facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro 
dia útil subsequente.

20 COFINS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 
desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de 
crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de 
seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Cooperativas de trabalho obrigadas a 
descontar e recolher a contribuição previdenciária devida por seus cooperados contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração repassada ou creditada ao cooperado, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – EMPREGADOR - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores, com exceção dos domésticos e 
contribuintes individuais.
FATO GERADOR: Remuneração de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRODUTOR RURAL - PESSOAS OBRIGADAS: Produtor rural, pessoa jurídica e pessoa física com 
empregados, segurado especial, o adquirente, o consignatário ou a cooperativa de produto rural que ficam sub-rogados nas obrigações 
do produtor rural. Também estão obrigadas ao recolhimento as agroindústrias, com exceção da piscicultura, carcinicultura, suinocultura e 
avicultura. O produtor rural, pessoa jurídica ou pessoa física, deverá recolher a contribuição de terceiros e a descontada dos empregados.
FATO GERADOR: Comercialização de produtos rurais no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECEITA BRUTA - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas que desenvolvam as atividades sujeitas ao 
recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, enquadradas na Lei 12.546/2011, e que tenham optado pela contribuição 
substitutiva.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DOS 11% - PESSOAS OBRIGADAS: Empresa contratante de serviços executados 
mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário.
FATO GERADOR: Emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

CSLL – PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Com exceção das pessoas jurídicas optantes pelo Simples 
Nacional, todas as demais, inclusive associações, entidades sindicais, federações, confederações, centrais sindicais e serviços sociais 
autônomos; sociedades simples, sociedades cooperativas; fundações de direito privado; e condomínios de edifícios, que efetuaram 
pagamentos a outras pessoas jurídicas de direito privado, referentes à prestação dos seguintes serviços: limpeza, conservação, manutenção, 
segurança, vigilância, transporte de valores, locação de mão de obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e 
riscos, administração de contas a pagar e a receber, inclusive quando prestados por empresas de factoring, e de serviços profissionais, 
sujeitos à retenção na fonte à alíquota de 4,65%.
FATO GERADOR: Pagamento dos serviços relacionados anteriormente, efetuado no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DARF NUMERADO (DCTFWEB MENSAL) – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAS OBRIGADAS: As entidades empresariais 
obrigadas à entrega da DCTFWeb Mensal.
FATO GERADOR: Contribuições Previdenciárias relativas à competência fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: As entidades promotoras de espetáculos desportivos deverão recolher o Darf pertinente à DCTFWeb Diária até o 2º dia 
útil após a realização do evento desportivo.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DCTF – DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito 
privado em geral, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas, os consórcios que realizem negócios jurídicos em nome próprio, inclusive 
na contratação de pessoas jurídicas e físicas, com ou sem vínculo empregatício.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de janeiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A DCTF será apresentada de forma centralizada pela matriz.
As informações relativas às Sociedades em Conta de Participação (SCP) devem ser apresentadas pelo sócio ostensivo, em sua própria 
DCTF.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes que pagaram ou creditaram rendimentos sujeitos ao IR/Fonte a pessoas físicas ou 
jurídicas, residentes ou domiciliadas no País, inclusive rendimentos do trabalho.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito dos rendimentos efetuado no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo não alcança o IR/Fonte decorrente de juros sobre o capital próprio e aplicações financeiras, prêmios, multa 
e qualquer vantagem, rendimentos e ganhos distribuídos pelos fundos de investimento imobiliário, serviços prestados por transportador 
paraguaio, e rendimentos provenientes do trabalho assalariado pagos a empregado doméstico, que possuem prazos específicos 
relacionados neste Calendário, bem como aquele incidente sobre a remuneração indireta ou pagamentos efetuados a beneficiários não 
identificados, que deverá ser recolhido na data da ocorrência do fato gerador.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FINANCEIRAS E EQUIPARADAS - PESSOAS OBRIGADAS: Bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 
desenvolvimento, caixas econômicas, agências de fomento previstas no artigo 1º da Medida Provisória 2.192-70/2001, sociedades de 
crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de 
seguros privados e de crédito, entidades de previdência complementar privada e associações de poupança e empréstimo.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONSTRUÇÕES PMCMV - PESSOAS OBRIGADAS: Construtoras que optaram pelo RET, 
pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e da Cofins, em relação à construção de unidades residenciais no âmbito do 
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), na forma da Lei 12.024/2009.
FATO GERADOR: Receita auferida pelo contrato de construção no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro 
dia útil subsequente.
RET – REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS - PESSOAS OBRIGADAS: Incorporadoras que optaram 
pelo RET, instituído pelo artigo 1º da Lei 10.931/2004, correspondente ao pagamento mensal unificado do IRPJ, da CSLL, do PIS/Pasep e 
da Cofins, relativos à incorporação imobiliária.
FATO GERADOR: Receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias que compõem cada incorporação, e respectivas receitas 
financeiras e variações monetárias decorrentes dessas operações, recebidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro 
dia útil subsequente.
SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Microempresas e empresas de pequeno porte que optaram pelo pagamento unificado de 
impostos e contribuições.
FATO GERADOR: Receita bruta do mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro 
dia útil subsequente.

25 COFINS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela 
legislação do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de 
mútuo de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e 
venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; 
instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as 
instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos 
demais casos, efetuados no 2º decêndio de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem 
do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IPI – DEMAIS PRODUTOS - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção 
das empresas que tenham prazos específicos.
FATO GERADOR: Apuração no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros 
sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; 
prêmios, inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes 
desses prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 2º decêndio de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato 
gerador.
PIS – DEMAIS EMPRESAS - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação 
do Imposto de Renda, exceto instituições financeiras e equiparadas.
FATO GERADOR: Receitas auferidas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
PIS – FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAS OBRIGADAS: Entidades sem fins lucrativos, inclusive condomínios, e as cooperativas que 
excluírem da base de cálculo do PIS-Faturamento ou da Cofins qualquer das receitas elencadas nos artigos 15 da Medida Provisória 2.158-
35/2001 ou 30-A da Lei 11.051/2004.
FATO GERADOR: Folha de pagamento de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
TAXA PELA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONTADORES DE PRODUÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Os fabricantes de cigarros 
classificados na posição 2402.20.00 da Tipi, excetuados os classificados no Ex 01, obrigados à instalação do Sistema de Controle e 
Rastreamento da Produção de Cigarros (Scorpios); e os estabelecimentos industriais envasadores de bebidas obrigados à instalação do 
Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe).
FATO GERADOR: Utilização de equipamento contador de produção de cigarros e bebidas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

30 SERVIÇO ÚNICO DE ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO – PROGRAMA BIENAL - PESSOAS OBRIGADAS: As empresas que 
optarem pela manutenção de serviço único de engenharia e medicina do trabalho ficam obrigadas a elaborar e submeter à aprovação da 
Secretaria integrante do Ministério da Economia, competente pela segurança e saúde no trabalho,um programa bienal de Segurança e 
Medicina do Trabalho a ser desenvolvido.

31 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base na receita bruta e 
acréscimos ou no lucro real apurado em balanço/balancete de redução/suspensão.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados 
obtidos (artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), ou o resultado contábil ajustado na forma da legislação vigente, referentes ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que 
optaram pela tributação com base no lucro presumido e pelo recolhimento parcelado da contribuição.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, ganhos líquidos e rendimentos de aplicações financeiras e demais receitas e resultados 
(artigos 29 e 30 da Lei 9.430/96), obtidos no 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que 
adotaram o regime trimestral de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96 e optaram pelo recolhimento parcelado da 
contribuição.
FATO GERADOR: Resultado contábil do 4º trimestre/2019, devidamente ajustado na forma da legislação vigente.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – LUCRO REAL ANUAL – SALDO APURADO EM 31-12-2019 – QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: 
Pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real Anual que apuraram diferença positiva entre a contribuição devida e as importâncias pagas por 
estimativa, no ano-calendário de 2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da diferença deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades 
onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
DEFIS – DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS – EXERCÍCIO DE 2020 - PESSOAS OBRIGADAS: 
Microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional.
DME – DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES LIQUIDADAS COM MOEDA EM ESPÉCIE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas 
residentes ou domiciliadas no Brasil que tenham recebido valores em espécie cuja soma seja igual ou superior a R$ 30.000,00, ou o 
equivalente em outra moeda, decorrentes de alienação ou cessão onerosa ou gratuita de bens e direitos, de prestação de serviços, de 
aluguel ou de outras operações que envolvam transferência de moeda em espécie, realizadas com uma mesma pessoa física ou jurídica.
FATO GERADOR: Valores recebidos em espécie no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: O limite de RS 30.000,00 será aplicado por operação se esta for realizada entre o declarante e mais de uma pessoa física 
ou jurídica, independentemente do valor recebido de cada pessoa. As instituições financeiras e as instituições autorizadas a funcionar pelo 
Bacen estão dispensadas da apresentação da DME.
DTTA – DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE AÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: As seguintes entidades 
encarregadas do registro de transferência de ações negociadas fora de bolsa, sem intermediação:
a) a companhia emissora das ações, quando a própria companhia mantém o livro de “Transferência de Ações Nominativas”;
b) a instituição autorizada pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários a manter serviços de ações escriturais quando contratada pela 
companhia emissora para manutenção do livro de “Transferência de Ações Nominativas”;
c) a instituição que receber a ordem de transferência do investidor, no caso de ações depositadas em custódia fungível.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 2º semestre/2019.
OBSERVAÇÃO: A DTTA não será entregue quando o alienante das ações apresentar o Darf, comprovando o pagamento do Imposto de 
Renda sobre o ganho de capital auferido na operação, ou uma declaração de inexistência do imposto devido, em até 15 dias após vencido 
o prazo legal para seu pagamento.
IR – GANHOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA VARIÁVEL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive 
isentas.
FATO GERADOR: Ganhos obtidos no mês de fevereiro/2020, em operações na bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, 
em alienação de ouro, ativo financeiro, fora de bolsa, e alienação de participação societária, por pessoa jurídica, fora de bolsa.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – CARNÊ-LEÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas residentes no País que receberam:
a) rendimentos de outras pessoas físicas que não tenham sido tributados na fonte no País, tais como decorrentes de arrendamento, 
subarrendamento, locação e sublocação de móveis ou imóveis, e os decorrentes do trabalho não assalariado, assim compreendidas todas 
as espécies de remuneração por serviços ou trabalhos prestados sem vínculo empregatício;
b) rendimentos ou quaisquer outros valores de fontes do exterior, tais como trabalho assalariado ou não assalariado, uso, exploração ou 
ocupação de bens móveis ou imóveis, transferidos ou não para o Brasil, lucros e dividendos;
c) emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, independentemente de a fonte 
pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto quando forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos;
d) importância paga em dinheiro, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de 
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, acordo homologado judicialmente, ou de separação consensual ou divórcio 
consensual realizado por escritura pública;
e) rendimentos em função de prestação de serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a 
organismos internacionais de que o Brasil faça parte.
FATO GERADOR: Recebimento dos valores relacionados nas letras “a” a “e” anteriores, no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPF – GANHO DE CAPITAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas que auferiram ganhos na alienação de bens ou direitos de qualquer 
natureza, exceto moeda estrangeira mantida em espécie.
FATO GERADOR: Ganhos auferidos na alienação de bens ou direitos no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – ESTIMATIVA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real que optaram pela apuração anual, com 
recolhimentos mensais do imposto calculado sob a forma de estimativa.
FATO GERADOR: Receita bruta e acréscimos do artigo 32 da Lei 8.981/95, ou lucro real apurado em balanço/balancete de redução, 
referentes ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – ME E EPP OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas optantes 
pelo Simples Nacional que apuraram ganho de capital na alienação de ativos.
FATO GERADOR: Ganhos percebidos na alienação de ativos no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO PRESUMIDO – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas com base no 
lucro presumido que optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Receita bruta, ganhos de capital, juros sobre o capital próprio (artigo 9º da Lei 9.249/95), rendimentos e ganhos líquidos 
de aplicações financeiras e demais receitas e resultados obtidos no 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL – 4º TRIMESTRE DE 2019 – 3ª QUOTA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que adotaram o regime trimestral 
de apuração do lucro real, na forma do artigo 1º da Lei 9.430/96, e optaram pelo recolhimento parcelado do imposto.
FATO GERADOR: Lucro real do 4º trimestre/2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da quota deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades onde 
não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IRPJ – LUCRO REAL ANUAL – SALDO APURADO EM 31-12-2019 – QUOTA ÚNICA - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas tributadas 
pelo lucro real anual que apuraram diferença positiva entre o imposto devido e as importâncias pagas por estimativa no ano-calendário de 
2019.
OBSERVAÇÕES: O valor da diferença deverá ser acrescido de juros correspondentes à taxa Selic de fevereiro/2020 + 1%. Nas localidades 
onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
OPERAÇÕES REALIZADAS COM CRIPTOATIVOS – INFORMAÇÃO À RFB - PESSOAS OBRIGADAS: As informações devem ser 
prestadas pela:
a) exchange de criptoativos domiciliada para fins tributários no Brasil;
b) pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações forem realizadas em exchange domiciliada no exterior 
ou não forem realizadas em exchange, sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente, ultrapassar R$ 30.000,00.
FATO GERADOR: Informações relativas às operações realizadas no mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: A obrigatoriedade de prestar informações aplica-se à pessoa física ou jurídica que realizar quaisquer das seguintes 
operações com criptoativos: compra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para a exchange, retirada de criptoativo da 
exchange, cessão temporária (aluguel), dação em pagamento, emissão, e outras operações que impliquem em transferência de criptoativos.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos 
códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 
87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados 
a estes produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças 
constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 1ª quinzena de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
SISCOSERV – REGISTROS DE VENDAS E DE AQUISIÇÕES - PESSOAS OBRIGADAS: Os residentes ou domiciliados no Brasil que 
realizem, com residentes ou domiciliados no exterior, operações de aquisição ou venda de serviços, intangíveis e outras operações que 
produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados, inclusive operações de 
importação e exportação de serviços.
FATO GERADOR: Aquisições e vendas realizadas nos mês de dezembro/2019.
OBSERVAÇÃO: As atividades econômicas já obrigadas ao registro das informações constam no cronograma aprovado pelo Anexo Único 
da Portaria Conjunta 1.908 RFB/SCS/2012.
TCIF – TAXA DE CONTROLE DE INCENTIVOS FISCAIS
PESSOAS OBRIGADAS: A pessoa jurídica e a entidade equiparada que solicitarem o licenciamento de importação ou o registro de ingresso 
de mercadorias procedentes do território nacional, no âmbito da Zona Franca de Manaus.
FATO GERADOR: Pedido de licenciamento de importação ou de protocolo de ingresso de mercadorias procedentes do território nacional 
para ingresso na Zona Franca de Manaus, nas áreas de livre comércio e na Amazônia Ocidental, relativamente aos registros realizados no 
mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.

NOTA: As Tabelas de Recolhimento em Atraso são divulgadas no Portal COAD, em Tabelas Dinâmicas.
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Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A.
CNPJ Nº 04.207.640/0001-28 – Empresa do Sistema Petrobras

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2019
Prezados Acionistas
A Administração da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG (doravante “PB-LOG” ou “Companhia”) 
submete à apreciação de Vossas Senhorias o Relatório da Administração e as correspondentes Demonstrações Financei-
ras, as quais estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, acompanhadas do Relatório dos Auditores 
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. As informações do Relatório da 
Administração estão apresentadas em milhões de reais, exceto quando indicado de outra forma.

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
No Brasil, a indústria de Óleo e Gás apresentou crescimento das atividades de desenvolvimento da produção, com a 
entrada de novos sistemas em operação. Ainda, os leilões no regime de concessão e partilha de produção levaram ao 
incremento de campanhas exploratórias.
Neste contexto, o ano de 2019 foi marcado por desafios e mudanças. A gestão ativa de portfólio conduzido pela Petrobras 
levou ao avanço dos projetos de desinvestimento, permitindo a entrada de novos operadores no Brasil e o surgimento 
de novas oportunidades de negócio para serviços integrados de E&P.
Diante dos desafios apresentados, a PB-LOG obteve sucesso na customização de seus serviços às necessidades dos 
clientes, provendo diversos serviços especializados de E&P a projetos em diferentes fases. A customização proporcionou 
a ampliação da carteira de projetos atendidos e a renovação de contratos. Concomitantemente, a Companhia aprimorou 
seus processos de governança, conformidade e gestão, tornando-se mais integrada, ágil e capacitada tecnicamente.
A PB-LOG busca a melhoria contínua dos seus processos e a garantia de altos padrões de segurança, eficiência, ética 
e transparência, certa de que ainda possui importantes ações a realizar em sua organização e gestão para atender às 
demandas de seus clientes.
Ressalta-se que os resultados alcançados em 2019 decorrem do comprometimento e da competência do corpo técnico 
da Companhia, além da maior integração com seus parceiros e fornecedores. Portanto, a PB-LOG agradece a seus 
stakeholders pela contribuição e reafirma que continuará envidando esforços para alcançar seus objetivos em 2020.

A Administração
SOBRE O RELATÓRIO
O presente Relatório da Administração, relativo ao ano de 2019, cumpre a exigência da Lei nº 6.404/76, sendo publicado 
conjuntamente com as Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, e segue as 
recomendações do Parecer de Orientação CVM nº 15, de 28 de dezembro de 1987, da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). Este relatório reflete a realidade da companhia e as informações nele contidas são de inteira responsabilidade 
de seus administradores, não tendo sido objeto de auditoria.

PERFIL CORPORATIVO
A PB-LOG
Desde a sua constituição, a PB-LOG estabeleceu a sua sede na cidade do Rio de Janeiro, atuando prioritariamente na 
logística de suporte offshore e em atividades inerentes às operações de E&P, provendo bens e serviços necessários às 
atividades de seus clientes.
A Companhia tem concentrado suas operações em Consórcios operados pela Petrobras em todo o território nacional. A 
abrangência da sua infraestrutura e a disponibilidade de recursos proporcionam a agilidade no atendimento de opera-
ções complexas. Suas bases, estrategicamente posicionadas junto às grandes bacias produtoras, permitem à PB-LOG 
ofertar um amplo rol de serviços integrados.
Logística Integrada - Contempla serviços de transporte rodoviário, marítimo e aéreo, com disponibilidade de arma-
zéns, portos e locação em aeroportos, manutenção de equipamentos, além de prontidão de recursos para resposta a 
emergências operacionais e resgate aero médico.
Poços - Contempla os serviços de perfuração, completação, avaliação, estimulação, workover e serviços especiais.
Engenharia Submarina - Contempla os serviços de ancoragem, interligação submarina, avaliação biológica, manu-
tenção, instalação e inspeção de equipamentos submarinos. Além dos serviços citados, a PB-LOG também atua em 
desmobilização de equipamentos e de unidades de produção.
Visão, Missão e Valores: No âmbito do seu Planejamento Estratégico, a PB-LOG aprovou seu reposicionamento, ratifi-
cando os valores do Sistema Petrobras, mas atualizando sua missão e sua visão.

Visão Missão
Ser reconhecida como referência 

competitiva na prestação de serviços 
de exploração e produção.

Gerar valor para os nossos stakeholders com excelência 
em serviços de exploração e produção com alto padrão 

de segurança, de forma competitiva e sustentável.
Valores

 Respeito à vida, às pessoas Ética e Orientação ao Superação e Resultados
	 e	ao	meio	ambiente	 transparência	 mercado	 confiança

Estrutura Societária
Fundada em novembro de 2012, a PB-LOG é uma Sociedade anônima de capital fechado e subsidiária integral da Pe-
tróleo Brasileiro S.A. - Petrobras.
Plano Estratégico
O Plano Estratégico (PE) apresenta expectativas de longo prazo da PB-LOG e estabelece (i) o conjunto de cenários 
prováveis que podem interferir no ambiente de negócios, e (ii) os preceitos a serem seguidos para consecução dos seus 
objetivos. Assim, este documento explícita as principais metas a serem alcançadas e os recursos necessários para a 
consecução dos objetivos nos próximos cinco anos.
O Plano Anual de Negócios (PAN) detalha o primeiro ano do PE, estabelecendo compromissos de curto prazo, essenciais 
para o alcance das metas de longo prazo. Assim, os diretores da Companhia acompanham, mensalmente, a execução do 
PAN, por meio de Reuniões de Análise Crítica (RACs). Nessas reuniões, a equipe técnica avalia o desempenho da empresa 
em relação ao PAN e acompanha as perspectivas do mercado.

MODELO DE NEGÓCIO
A PB-LOG tem por modelo de negócio a atuação integrada em serviços de logística, poços e engenharia submarina, de 
forma harmônica com o Sistema Petrobras. De acordo com seu reposicionamento estratégico, a Companhia atenderá, 
exclusivamente, consórcios operados pela Petrobras, especialmente no segmento de Logística.
Logística integrada: A PB-LOG está capacitada a fornecer serviços de logística integrada para atender todas as de-
mandas típicas de unidades marítimas de produção ou exploração. Através de uma vasta gama de serviços que vão 
desde a armazenagem e transporte marítimo de cargas, passando por serviços portuários, transporte aéreo, marítimo 
e o combate a emergências com equipes treinadas para estes eventos. A PB-LOG integra todos os modais logísticos da 
cadeia de E&P, promovendo uma operação otimizada nos diversos elos da mesma.
Construção, manutenção em poços e avaliação de formações: Aproveitando-se de sua cadeia logística com presença 
nos principais polos de E&P nacional, a Companhia provê os serviços de perfuração, completação, estimulação e avaliação 
de formações, além de serviços de manutenção (workover), tais como operações de slickline, wireline, substituição de 
válvulas de gás lift, limpeza de fundo com flexitubo, remoção de incrustação e quebra de hidrato, abandono de zonas 
depletadas, canhoneio/recanhoneio, recompletação e mudança de método de elevação.
Engenharia Submarina: A infraestrutura à disposição da PB-LOG também lhe permite prover serviços de instalação, 
manutenção e descomissionamento de instalações submarinas, contemplando inclusive o fornecimento de ferramentas 
e a engenharia de instalação associadas. Também são fornecidos serviços de levantamento geodésico e ambiental, 
serviços de ancoragem, comissionamento de sistemas, instalação de linhas de produção e umbilicais elétrico-hidráulicos 
(UEHs) e inspeção de equipamentos com a utilização de embarcações especializadas.

GESTÃO E SUPORTE AO MODELO DE NEGÓCIO
Estratégia
No intuito de suportar o seu modelo de negócio, a PB-LOG projeta aprimorar-se nas atividades de Apoio Logístico e 
Apoio Marítimo, consolidando sua vocação na logística offshore, de modo a ampliar a prestação de serviços para os 
seus clientes nesta área.
Governança Corporativa
A Companhia desenvolve os seus negócios orientados pelas melhores práticas de Governança Corporativa que vêm 
sendo adotados por todo o Sistema Petrobras, zelando pelo seu objeto social e pautando o seu comportamento dentro 
dos princípios da transparência, equidade, ética e responsabilidade corporativa. A estrutura de governança corporativa 
incorpora questões de ordem social, ambiental e econômica, visando à criação de valor para a sociedade, a sustenta-
bilidade e a perenidade dos negócios.
Administração
A Administração da PB-LOG está composta da seguinte forma:
Assembleia Geral - É o órgão deliberativo máximo da Companhia, com poderes para deliberar sobre todos os negócios 
relativos ao seu objeto social, bem como para tomar resoluções que julgar convenientes à defesa do desenvolvimento 
da Companhia.
Conselho Fiscal - O Conselho Fiscal da Companhia foi instalado em 2018, composto por três membros, cuja esfera de atu-
ação se encontra definida nos termos do Estatuto Social da PB-LOG e nas melhores práticas de Governança Corporativa.
Diretoria Executiva -´É o órgão responsável pela execução e operacionalização das diretrizes estabelecidas pela As-
sembleia Geral, composto por três membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Corporativo e Financeiro e um 
Diretor de Operações.
Auditoria Interna - A Auditoria Interna tem a função de assessorar a Diretoria Executiva no exercício do controle das 
principais operações da Companhia, além de atender às demandas dos órgãos de controle e fiscalização (como TCU, 
CGU, Agências Reguladoras, dentre outros) com foco no fortalecimento dos controles internos e na mitigação dos ris-
cos, buscando o alinhamento dos processos às diretrizes emanadas pela Petrobras. O Plano Anual de Auditoria Interna 
(PAINT) é aprovado pela Diretoria Executiva e compreende a agenda de trabalhos da Auditoria Interna, observados os 
critérios de materialidade, relevância e criticidade. O resultado dos trabalhos é formalizado em relatórios específicos 
que são encaminhados para a gerência auditada, para o Presidente da PB-LOG e para o Diretor ao qual a área esteja 
subordinada. Os trabalhos concluídos também são informados, trimestralmente, ao Conselho Fiscal e ao Comitê de 
Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras.
Comitê de Auditoria Estatutário - Constituído em 04 de outubro de 2018, o Comitê de Auditoria Estatutário do Conglo-
merado Petrobras (CAE Conglomerado), órgão estatutário de caráter permanente, vinculado diretamente ao Conselho 
de Administração da Petrobras, é regulado de acordo com seu Regimento Interno e pelas regras previstas na legislação 
e demais regulações brasileiras ́ especialmente pela Lei 13.303/16, de 30 de junho de 2016 e pelo Decreto 8.945/16, de 
27 de dezembro de 2016. O CAE Conglomerado tem por finalidade assessorar o Conselho de Administração da Petrobras, 
para apreciação das matérias que serão objeto de orientação para as Sociedades do Conglomerado Petrobras, bem como 
assessorar o Conselho de Administração, quando houver, a Assembleia de Acionistas ou a Diretoria Executiva destas 
Sociedades. Dentre as matérias de apreciação do CAE Conglomerado, cabe mencionar: (i) a qualidade, transparência 
e integridade das demonstrações financeiras; (ii) a efetividade dos processos de controles internos para a produção 
de relatórios financeiros; (iii) a atuação, independência e qualidade dos trabalhos dos auditores independentes e dos 
auditores internos; (iv) o gerenciamento de riscos; (v) as transações com partes relacionadas; (vi) os cálculos e resultados 
atuariais dos planos e benefícios mantidos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS), e; (vii) a adequação 
das ações de prevenção e combate à fraude e corrupção.
Conformidade, Ética e Integridade
A PB-LOG está sujeita às diretrizes, normas e padrões que se aplicam a todo o Sistema Petrobras e utiliza-se de toda 
a estrutura de Segurança da Informação da sua holding.
Todas as operações conduzidas pela PB-LOG são realizadas observando os princípios do Código de Ética e do Guia de 
Conduta das empresas do Sistema Petrobras, bem como outras normas e orientações internas, formalmente aprovadas, 
que definem com clareza os princípios éticos e os compromissos de conduta, que norteiam suas ações, aos quais estão 
submetidos todos os seus empregados, fornecedores e prestadores de serviços. Com base nas melhores práticas de 
Governança e Conformidade, a Diretoria Executiva da PB-LOG adota, desde 2015, o Programa Petrobras de Prevenção 
da Corrupção - PPPC.
As práticas contábeis foram adaptadas aos novos pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC), aprovados por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e por normas 
da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com aplicação a partir de 2010. Estes pronunciamentos, interpretações e 
orientações do CPC, aos quais as práticas contábeis foram alinhadas, estão convergentes ao IFRS (International Financial 
Reporting Standards), constituído por normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB).

Relacionamento com Partes Interessadas
As decisões internas da PB-LOG que envolvam partes relacionadas respeitam a legislação aplicável e as melhores prá-
ticas do mercado, tendo como premissa a isonomia nas relações contratuais, zelando pelos interesses da Companhia 
e de seu acionista controlador.
Os gestores da Companhia conduzem suas ações em obediência às políticas e diretrizes vigentes para o Sistema Petro-
bras, no que diz respeito a qualquer transação com partes relacionadas. A exemplo da Petrobras, o sistema de controles 
internos da PB-LOG observa o atendimento dos requisitos estabelecidos nas seguintes regulamentações:
● Lei 12.846 de 01 de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 

de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira;
● Foreign Corrupt Practices Act 1977 (FCPA), lei federal dos Estados Unidos da América (USA), e;
● UK Bribery Act 2010, lei anticorrupção do Reino Unido. 
A Companhia realiza negócios com responsabilidade e respeito aos seus fornecedores e clientes, proporcionando 
segurança operacional e jurídica em todas as atividades desenvolvidas. O relacionamento com Auditorias Externas, 
entidades estatais pertencentes à administração direta e/ou indireta, aqui abrangendo Agências Reguladoras e órgãos 
de controle, pauta-se em práticas de transparência e espírito de colaboração.
Canal Denúncia
O Canal de Denúncia Petrobras, ao qual a PB-LOG aderiu em 2016, está disponível para os públicos interno e externo, 
24 horas por dia, para receber denúncias de fraude, corrupção, favorecimento, assédio moral e sexual e outras irregu-
laridades, que podem ser entendidas como ações ou omissões contrárias à lei ou aos preceitos do Código de Ética do 
Sistema Petrobras e do Guia de Conduta do Sistema Petrobras e que possam causar dano à PB-LOG, Petrobras, demais 
controladas, aos empregados, acionistas e demais públicos de interesse.
Gestão de Recursos Humanos
A Companhia possui seu quadro de funcionários composto por profissionais cedidos do Sistema Petrobras, estando 
todos sujeitos às mesmas regras, direitos e deveres estabelecidos pela Petrobras.
Gestão de Riscos
A gestão integrada e proativa de riscos é fundamental para a entrega de resultados de maneira segura e sustentável, 
sendo liderada pela Diretoria Executiva da PB-LOG de forma a garantir que as medidas necessárias para o alinhamento 
entre o apetite ao risco e as estratégias da companhia sejam executadas e monitoradas continuamente. 
Conforme definido em seu Estatuto Social, a PB-LOG compartilha o seu processo de gestão de riscos com a Petrobras, 
permitindo a padronização e aderência metodológica das análises de riscos, nos termos do estabelecido pela Lei 
13.303/2016.
Nosso sistema de gestão de riscos está plenamente alinhado e coerente com o nosso Plano Estratégico, sendo os ris-
cos considerados em todas as decisões estratégicas da companhia e a gestão sempre realizada de maneira integrada, 
aproveitando os benefícios inerentes à escalabilidade e integração com a Petrobras.
Os riscos empresarias aos quais a PB-LOG está exposta são classificados em quatro agrupamentos a saber: (i) Financeiro; 
(ii) Conformidade, Legal e Regulatório; (iii) Operacional, e; (iv) Negócio.
A Política de Gestão de Riscos Empresariais estabelece diretrizes gerais e responsabilidades, tendo como base os 
seguintes princípios fundamentais:

A vida deve ser respeitada em toda sua diversidade e os direitos, as obrigações, as instalações, os processos, as informa-
ções, a reputação e a imagem da Companhia resguardados contra ameaças decorrentes de ações intencionais ou não.
A gestão de riscos deve estar alinhada e coerente com o Plano Estratégico da Companhia.
A gestão de riscos insere-se no compromisso da Companhia de atuar de forma ética e em conformidade com os 
requisitos legais e regulatórios estabelecidos nas jurisdições onde atua.
Os riscos devem ser considerados em todas as decisões e a sua gestão deve ser realizada de maneira integrada, 
aproveitando	os	benefícios	inerentes	à	diversificação.
As ações de resposta devem considerar as possíveis consequências cumulativas de longo prazo e de longo alcance 
dos riscos e devem ser orientadas para a preservação ou agregação de valor ao acionista e para a continuidade dos 
negócios.

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Cenário Macroeconômico
As últimas projeções estimam um crescimento de cerca de 1,2% do PIB brasileiro em 2019. De acordo com análise da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em função de três principais fatores:
● A menor taxa de inflação dos últimos 21 anos, na ordem de 2,5%, conforme Índice de Preços do Consumidor Amplo 

(IPCA);
● O aumento na demanda por crédito, estimulada pela ampliação dos prazos e redução da taxa básica de juros; e
● A liberação dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para o consumo.
A indústria de Óleo e Gás (O&G) foi marcada por sucessivos recordes da produção da Petrobras, que sustentou o cres-
cimento de 0,9% no Estado do Rio de Janeiro, em 2019. De acordo com a Pesquisa Industrial Mensal, divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a indústria extrativa fluminense cresceu 11,6% de janeiro a outubro 
de 2019, apresentando o melhor desempenho dos últimos 14 anos.
Desempenho Operacional
O desempenho operacional da PB-LOG tem forte correlação com as práticas e prioridades estabelecidas pela Petrobras 
e seus consorciados. Desta forma, a Companhia concentrou suas atividades na região Sudeste, principalmente nas 
bacias de Campos e Santos, onde se encontram os principais ativos de exploração e produção. Entretanto, projetos 
exploratórios na Bacia Sergipe-Alagoas também demandaram serviços.
Diante deste cenário, a PB-LOG mantém contratos para prestação de serviços logísticos integrados, poços e engenha-
ria submarina com o consórcio de Roncador, renovou contratos de serviços logísticos integrados com os consórcios 
BM-S-11 e BM-S-09, e celebrou novos contratos junto aos consórcios de Uirapuru, BM-S-50 e BM-C-36. Adicionalmente, 
a Companhia participou com sucesso das licitações de Logística Integrada e Serviços Complementares de Poços em 
Libra, demonstrando sua alta competitividade. Ainda, o fechamento de contratos em logística e poços em BM-SEAL-11, 
BM-SEAL-4 e Peroba mostra que a Companhia vem, cada vez mais, integrando suas diferentes linhas de serviço de forma 
a garantir sua competividade em todas as fases de um projeto de E&P. 
O sucesso em 2019, em relação à diversificação da carteira de clientes e ao alongamento de prazos contratuais, foi 
reflexo da disciplina operacional e das ações de redução de custos empreendidas pela Companhia. O quadro, a seguir, 
mostra o aumento de atividades em todos os segmentos.

 2019 2018
Logística Integrada (atendimento unidades/ano) 28 24
Construção de Poços e Avaliação de formações (operações/ano) 34 19
Engenharia Submarina (operações/ano) 522 268

Neste contexto, a Companhia destaca as seguintes operações:
a) Logística. Iniciadas novas operações nos Consórcios de Libra (março), BM-S-50 (setembro), BM-SEAL-11 (outubro), 

Uirapuru (novembro) e BM-C-36 (dezembro). Destaca-se que as atividades em Libra são resultado do processo 
competitivo vencido pela PB-LOG em 2018. Ainda, concluíram-se as operações planejadas para o Consórcios de BM-
-SEAL-4 (outubro) e Peroba (fevereiro).

b) Construção de Poços. Completação para o Teste de Longa Duração (TLD) para BM-SEAL 11 e Perfuração de dois 
poços exploratórios para BM-SEAL-4.

c) Engenharia Submarina. Boa performance financeira e operacional nos projetos de Libra e Roncador, e início das 
operações no Consórcio BM-C-36 (dezembro).

Indicadores de Rentabilidade e Retorno das Operações
Para fins de comparação, a Companhia avalia seus indicadores com base nas receitas e custos sem os efeitos do CPC 
47, que versa sobre receitas de contratos com clientes. Os resultados apurados em 2019 demonstram a evolução das 
atividades da Companhia, quando comparados a 2018.
O aumento de atividades nos três segmentos levou ao aumento (i) da receita líquida em 2,6% (R$ 3.980 em 2019, frente 
a R$ 3.879 em 2018, ambos sem os efeitos do CPC 47), e (ii) do lucro bruto em 1,7% (R$ 1.170 em 2019, frente a R$ 1.150 
em 2018). 
Este resultado mostra que além de buscar o incremento de suas atividades, a Companhia atuou na redução de custos, 
levando ao crescimento de 1,4 p.p. na margem bruta (29,4% em 2019, frente a 28% em 2018, ambos sem os efeitos do 
CPC 47).
Demonstração do Valor Adicionado
Em 2019, as atividades da PB-LOG geraram R$ 1.993 em riqueza à sociedade, um aumento de 3,5% quando comparado 
ao valor adicionado pela companhia no exercício de 2018. De cada R$ 1,00 de receita obtida pela PB-LOG no ano, R$ 0,53 
foi distribuído entre diferentes stakeholders: os colaboradores (remuneração e benefícios), o governo (tributos), ter-
ceiros (juros pagos a instituições financeiras e aluguéis) e os acionistas (dividendos), conforme demonstrado abaixo.

Geração do valor adicionado 2019 2018
Receitas 3.768 3.503
Insumos adquiridos de terceiros (2.011) (1.836)
Depreciação e amortização (3) –
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia 1.754 1.667
Valor adicionado recibo em transferência 239 257
Valor adicionado total a distribuir 1.993 1.925
Distribuição do valor adicionado 2019 2018
Pessoal e adminstradores 30 24
Tributos 1.047 1.016
Instituições, financeiras e fornecedores 2 6
Acionistas 914 879
Valor adicionado distribuído 1.993 1.925

PERSPECTIVAS
Embora o cenário macroeconômico para 2020 se apresente sob perspectiva de melhora, com provável retomada do 
crescimento do País e realização de novas rodadas de licitação pela ANP, ainda prevalecem as incertezas sobre o ritmo 
dessa recuperação. Dentro desta perspectiva, mas considerando que as atividades de E&P em águas profundas seguem 
ritmo próprio, ditado por objetivos de médio a longo prazos, o setor deve manter o dinamismo do seu crescimento.
Em relação à atividade offshore, nas bacias operadas pela Petrobras, o destaque fica para o mercado de sondas que 
vem apresentando sinais de retomada, com maior intensidade para o 2° semestre de 2021. Para 2020, a perspectiva do 
quantitativo de sondas é que atinja a marca de 21 unidades, frente as 15 em operação no final de 2019, porém ainda 
bem abaixo do registrado em 2014 no período pré-crise do preço do petróleo.
Confiante nestas projeções e alinhada às métricas estabelecidas no seu Plano Estratégico (PE), a PB-LOG projeta a 
continuidade da expansão de suas atividades operacionais, em 2020, no segmento de Logística Integrada, com aumento 
da sua carteira de clientes. Para tanto, a Companhia seguirá suas ações para otimização de suas operações, garantindo 
sua competitividade, agregando valor aos seus serviços e reafirmando o seu modelo de negócio.
Para que as ações de otimização sejam sustentáveis no longo prazo, a Companhia manterá seu Programa de Conformi-
dade, em consonância com as práticas e conceitos adotados pela Petrobras. Destaca-se que o Programa apresenta as 
melhores práticas de prevenção à corrupção e reforça os valores relacionados a ética e transparência. Assim, o Programa 
prevê ações (e.g. treinamentos e divulgação de padrões) para melhoria contínua de suas práticas de conformidade e 
fortalecimento de sua cultura de integridade

AUDITORES INDEPENDENTES
As Demonstrações Financeiras da PB-LOG dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 
foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes. Não foram, nos respectivos exercícios, contratados serviços dos 
auditores que pudessem afetar a independência dos mesmos em relação à Companhia.

DECLARAÇÃO DA DIRETORIA
A Diretoria Executiva declara que revisou, discutiu e concordou com a opinião expressa no relatório dos Auditores 
Independentes, emitido em 12 de fevereiro de 2020, sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2020.
A Administração

 Rodrigo Tiradentes Montechiari Rodrigo Tiradentes Montechiari Rodrigo Tiradentes Montechiari
 Diretor Presidente em Exercício Diretor de Operações Interino Diretor Corporativo e Financeiro
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BALANÇO PATRIMONIAL 
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 
Exercícios findos em 31 de dezembro 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Exercícios findos em 31 de dezembro 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
Exercícios findos em 31 de dezembro 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

NOTAS EXPLICATIVAS 
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

Ativo Nota 2019 2018
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa ......................................................................................... 5 1
 Contas a receber clientes, líquidas ................................................................................ 6 607.233 844.581
 Contas a receber FIDC ...................................................................................................... 6 3.540.757 3.863.191
 Imposto de renda, contribuição social e outros ......................................................... 12.1 68.592 199.881

4.216.587 4.907.654
Não Circulante
 Contas a receber clientes, líquidas ................................................................................ 6 50.764 –
 Imposto de renda, contribuição social e outros ......................................................... 12.1 170.668 163.401
 Depósitos judiciais ............................................................................................................ 11 37.438 36.256
 Imobilizado .......................................................................................................................... 7 4.878 6

263.748 199.663
4.480.335 5.107.317

Passivo Nota 2019 2018
Circulante
 Fornecedores ...................................................................................................................... 8 696.845 1.377.614
 Arrendamentos mercantis............................................................................................... 9 4.906 –
 Imposto de renda, contribuição social e outros ......................................................... 12.1 65.914 32.833
 Outras contas e despesas a pagar................................................................................. 4.235 83

771.900 1.410.530
Não Circulante
 Arrendamentos mercantis............................................................................................... 9 1.742 –
 Imposto de renda e contribuição social diferidos ...................................................... 12.2 964 1.660
 Provisão para processos judiciais .................................................................................. 11 50.764 36.547
 Outras contas e despesas a pagar................................................................................. 442 431

53.912 38.638
Patrimônio Líquido
 Capital social....................................................................................................................... 13.1 3.162.458 3.162.458
 Reserva legal ...................................................................................................................... 13.3 299.271 253.580
 Reserva de dividendos adicionais propostos ............................................................. 13.4 192.794 242.111

3.654.523 3.658.149
4.480.335 5.107.317

2019 2018
Lucro líquido do exercício ................................................................................................................... 913.825 878.819
Outros resultados abrangentes ........................................................................................................ – –
Resultado abrangente do exercício ................................................................................................ 913.825 878.819

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Nota 2019 2018
Receita de serviços ............................................................................................................. 16 3.199.521 2.927.329
Custo dos serviços prestados ........................................................................................... 19 (2.029.301) (1.777.582)
Lucro Bruto ........................................................................................................................... 1.170.220 1.149.747
Receitas (despesas)
Gerais e administrativas ..................................................................................................... 19 (23.403) (25.271)
Tributárias ............................................................................................................................. 19 (12.683) (12.394)
Outras receitas (despesas), líquidas ............................................................................... 18 13.638 (33.743)

(22.448) (71.408)
Resultado antes do resultado financeiro ....................................................................... 1.147.772 1.078.339
Resultado financeiro líquido ............................................................................................. 17 237.790 254.772
 Receitas financeiras .......................................................................................................... 238.554 257.367
 Despesas financeiras ........................................................................................................ (764) (2.595)
Lucro antes dos impostos.................................................................................................. 1.385.562 1.333.111
Imposto de renda e contribuição social corrente ......................................................... 12.2 (472.433) (363.821)
Imposto de renda e contribuição social diferido .......................................................... 12.2 696 (90.471)
Lucro líquido do exercício ................................................................................................. 913.825 878.819
Lucro básico e diluído por ação(em milhares de R$) ................................................... 0,39 0,37

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Capital 
Social

Reserva 
Legal

Reserva de 
Dividendos 
Adicionais

Lucros 
Acumulados Total

3.162.458 209.638 562.227 – 3.934.324
Saldos em 1º de janeiro de 2018 .................... 3.162.458 209.639 562.227 – 3.934.324

 Lucro líquido do exercício ............................... – – – 878.819 878.819

 Dividendos pagos de 2017 ............................. – – (562.227) – (562.227)

 Reserva legal ..................................................... – 43.941 – (43.941) –

 Dividendos intermediários pagos................. – – – (592.767) (592.767)

 Dividendos adicionais propostos.................. – – 242.111 (242.111) –

Saldos em 31 de dezembro de 2018 ............. 3.162.458 253.580 242.111 – 3.658.149

3.162.458 253.580 242.111 – 3.658.149

 Lucro líquido do exercício ............................... – – – 913.825 913.825

 Dividendos pagos de 2018 ............................. – – (242.111) – (242.111)

 Reserva legal ..................................................... – 45.691 – (45.691) –

 Dividendos intermediários pagos................. – – – (675.340) (675.340)

 Dividendos adicionais propostos.................. – – 192.794 (192.794) –

Saldos em 31 de dezembro de 2019 ............. 3.162.458 299.271 192.794 – 3.654.523

3.162.458 299.271 192.794 – 3.654.523

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2019 2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício ................................................................................................................... 913.825 878.819
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas
 Depreciação e amortização .............................................................................................................. 2.434 1
 Perdas de créditos esperados ......................................................................................................... (6) 6
 Provisão para processos judiciais e administrativos .................................................................. 116 835
 Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos ...................................................... (696) 90.471
 Encargos financeiros, variação monetária sobre debêntures e arrendamentos ................. 416 2.562
 Variações monetárias não realizadas ............................................................................................ (11.139) (30)
 Rendimentos com recebíveis de ativos financeiros .................................................................... (181.011) (243.749)
Redução (aumento) nos saldos ativos
 Contas a receber ................................................................................................................................. 186.584 (429.534)
 Impostos a recuperar ......................................................................................................................... 133.390 (3.010)
 Outros ativos ....................................................................................................................................... (6.164) (2.507)
(Redução) aumento nos saldos passivos
 Fornecedores ....................................................................................................................................... (680.769) 808.115
 Impostos e contribuições a recolher .............................................................................................. 33.081 363.235
 Imposto de renda e contribuição social pagos ............................................................................ – (363.821)
 Outros passivos .................................................................................................................................. 25.033 517
Recursos líquidos gerados nas atividades operacionais ............................................................. 415.094 1.101.910
Atividades de Investimento
 Aplicações em ativos financeiros .................................................................................................... (4.073.823) (3.463.959)
 Resgate em ativos financeiros......................................................................................................... 4.577.268 3.757.010
Recursos líquidos gerados nas atividades de investimentos..................................................... 503.445 293.051
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
 Amortização de principal de debêntures ...................................................................................... – (50.723)
 Amortização de juros de debêntures ............................................................................................. (1.857)
 Amortização de arrendamentos mercantis .................................................................................. (1.084) –
 Pagamento de dividendos ................................................................................................................ (917.451) (1.342.402)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamento .................................................... (918.535) (1.394.982)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no exercício ............................................ 4 (21)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ..................................................................... 1 22
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício ....................................................................... 5 1

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2019 2018
Receitas
Prestação de serviços e outras receitas .......................................................................................... 3.767.962 3.503.262

3.767.962 3.503.262
Insumos adquiridos de terceiros
Energia, serviços de terceiros e outras despesas ......................................................................... (2.011.374) (1.835.869)

(2.011.374) (1.835.869)
Valor adicionado bruto ...................................................................................................................... 1.756.588 1.667.393
Depreciação e amortização ................................................................................................................ (2.434) (1)
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia ................................................................ 1.754.154 1.667.392
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras - inclui variações monetárias e cambiais ativas ...................................... 238.554 257.367
Valor adicionado total a distribuir 1.992.708 1.924.759
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e administradores
Salários e encargos .............................................................................................................................. 29.969 24.271

29.969 24.271
Tributos
Federais ................................................................................................................................................... 909.357 785.848
Municipais ............................................................................................................................................... 138.604 139.700
Imposto de renda e contribuição social diferidos ......................................................................... (696) 90.471

1.047.265 1.016.019
Instituições financeiras e fornecedores
Juros, variações cambiais e monetárias .......................................................................................... 764 2.595
Despesas de aluguéis .......................................................................................................................... 885 3.055

1.649 5.650
Acionistas
Dividendos ............................................................................................................................................. 675.340 592.767
Lucros retidos ........................................................................................................................................ 238.485 286.052

913.825 878.819
Valor adicionado distribuído ............................................................................................................ 1.992.708 1.924.759

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

1. A COMPANHIA E SUAS OPERAÇÕES: A Petrobras Logística de Exploração e 
Produção S.A. ("companhia” ou “PB-LOG") é uma sociedade anônima de capital 
fechado, com sede no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Constituída 
em 21 de novembro de 2000, a companhia iniciou suas operações em 2 de 
janeiro de 2001, sob o nome de Alberto Pasqualini - REFAP S.A. Desde 1968 
a refinaria funcionava como unidade operacional da Petróleo Brasileiro S.A. - 
Petrobras. Em 1º de novembro de 2012, foi aprovada, por meio de Assembleia 
Geral Extraordinária, a reforma integral do seu Estatuto Social, modificando-
-se, dentre outros aspectos, a sua denominação e objeto social, passando, 
a partir daquela data, a denominar-se Petrobras Logística de Exploração e 
Produção S.A. ("PB-LOG"), cujo objeto social sofreu alterações para possibi-
litar o provimento de serviços logísticos para operações de exploração e de 
produção de petróleo e gás natural no Brasil, além da atividade de navegação 
de apoio marítimo e serviços correlatos. As principais atividades operacionais 
da companhia estão relacionadas à prestação de serviços de logística integrada 
através de serviços logísticos e de apoio marítimo, além de construção de poços 
marítimos e engenharia submarina. 1.1. Destaques do exercício: Em 2019, a 
PB-LOG destaca as seguintes operações: (i). Na Logística, foram concluídas as 
operações planejadas para os Consórcio BM-SEAL-4 e Peroba. Adicionalmente, 
foram iniciadas novas operações logísticas para os Consórcios de Libra, BM-S-
50, BM-SEAL-11, Uirapuru e no Campo de Tartaruga Verde. (ii). Em Construção 
de Poços, destacaram-se as operações de Completação para o Teste de Longa 
Duração (TLD) de BM-SEAL 11, além da Perfuração de dois poços exploratórios 
para o Consórcio de BM-SEAL-4. (iii). Na Engenharia Submarina, ressaltam-se 
as operações junto aos projetos de Libra e Roncador, bem como o início das 
operações no Campo de Tartaruga Verde.
2.  BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FI-
NANCEIRAS: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), 
que estão convergidas com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro 
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). As 
demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico 
como base de valor, exceto quando de outra forma indicado. As principais 
práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras 
estão apresentadas nas respectivas notas explicativas. Este é o primeiro 
conjunto de demonstrações financeiras anuais da Companhia no qual o CPC 
06(R2) Arrendamentos foi aplicado. As mudanças relacionadas nas principais 
políticas contábeis estão descritas nas notas explicativas nos 2.3.1 e 9. A 
emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria Executiva 
da Companhia em 12 de fevereiro de 2020. Todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo eviden-
ciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 
2.1. Demonstração do valor adicionado: A Demonstração do Valor Adicionado 
- DVA apresenta informações relativas à riqueza criada pela Companhia em 
determinado período e a forma como tais riquezas foram distribuídas. Essas 
demonstrações foram preparadas de acordo com o CPC 09 - Demonstração 
do Valor Adicionado. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas 
demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda fun-
cional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais 
próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.3. Mudanças nas políticas 
contábeis e divulgações: A partir de 1º de janeiro de 2019, a Companhia adotou 
os requerimentos contidos no pronunciamento CPC 06 (R2) Arrendamentos 
e na interpretação ICPC 22 Incerteza sobre tratamentos de tributos sobre o 
lucro. 2.3.1. CPC 06 (R2) - Operações Arrendamento Mercantil: O CPC 06 (R2) 

contém princípios para a identificação, o reconhecimento, a mensuração, a 
apresentação e a divulgação de arrendamentos mercantis, tanto por parte de 
arrendatários como de arrendadores. Dentre as mudanças para arrendatários, 
o CPC 06 (R2) eliminou a classificação entre arrendamentos mercantis finan-
ceiros e operacionais, passando a existir um único modelo no qual todos os 
arrendamentos mercantis resultam no reconhecimento de ativos referentes 
aos direitos de uso dos ativos arrendados e um passivo de arrendamento. Com 
a adoção do CPC 06 (R2), a Companhia deixou de reconhecer custos e despesas 
operacionais oriundas de contratos de arrendamentos operacionais e passou 
a reconhecer em sua demonstração de resultado: (i) os efeitos da depreciação 
dos direitos de uso dos ativos arrendados; e (ii) a despesa financeira e a va-
riação cambial apuradas com base nos passivos financeiros dos contratos de 
arrendamento mercantil. Na demonstração dos fluxos de caixa, os pagamentos 
de arrendamentos que anteriormente eram apresentados como fluxos de caixa 
das atividades operacionais e de investimentos passaram a ser apresentados 
como fluxos de caixa de financiamento (R$ 1.084 de janeiro a dezembro de 
2019), representando os pagamentos dos passivos brutos de arrendamento. 
Contudo, essa alteração não gerou impactos na posição líquida do Fluxo de Caixa 
da Companhia. A Companhia adotou a isenção no reconhecimento de arrenda-
mentos de curto prazo (prazo de 12 meses ou menos), sendo os pagamentos 
de arrendamento associados a esses contratos reconhecidos como despesa do 
exercício ao longo do prazo do contrato. A Companhia não adotou a isenção 
no reconhecimento para arrendamentos cujo ativo subjacente é de baixo valor. 
Na adoção inicial foi utilizado o método de abordagem de efeito cumulativo, 
não reapresentando as demonstrações financeiras de períodos anteriores. 
Os seguintes expedientes foram aplicados: •  Aplicou-se o pronunciamento 
aos contratos que foram anteriormente identificados como arrendamento 
mercantil operacional conforme nota explicativa 18 - Pagamentos mínimos de 
arrendamento mercantil operacional de 31 de dezembro de 2018; • o passivo 
de arrendamento foi mensurado pelo valor presente dos pagamentos de ar-
rendamentos remanescentes; • o ativo de direito de uso foi reconhecido com 
base no valor do passivo de arrendamento, ajustado por qualquer pagamento 
de arrendamento antecipado ou acumulado referente a esse arrendamento, 
reconhecido no balanço patrimonial imediatamente antes da data da adoção 
inicial. Não foram considerados na mensuração do direito de uso, na data de 
aplicação inicial, os custos diretos iniciais. A Companhia possui determinados 
contratos de arrendamentos operacionais de aeronaves e embarcações que 
possuem uso compartilhado com a controladora Petróleo Brasileiro S.A. - 
Petrobras. Conforme previsto no normativo CPC 06 (R2) (item 62), para que o 
contrato seja considerado um arrendamento mercantil, o cliente precisa ter o 
direito de obter substancialmente todos os benefícios econômicos do uso do 
ativo identificado. Neste caso, não é possível concluir que tais contratos se 
enquadram nesse contexto, portanto, a Companhia não registrou nas suas 
demonstrações financeiras os contratos compartilhados com a Petrobras. 
Apresentação: Em 1º de janeiro de 2019, a Companhia reconheceu o valor de 
R$ 5.825 nos saldos de ativo imobilizado e no passivo de arrendamentos mer-
cantis, em virtude da mensuração dos ativos de direito de uso ser equivalente 
ao passivo de arrendamento; tais mudanças não impactaram o seu patrimônio 
líquido. No Balanço Patrimonial, os ativos de direito de uso estão apresentados 
no ativo imobilizado, enquanto os passivos de arrendamento são apresentados 
em linha própria. 2.3.2. ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre 
o Lucro: O ICPC 22 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e 
mensuração no CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributos 
sobre o lucro. Não sendo provável que a autoridade fiscal aceite o tratamento 

fiscal incerto adotado, tal incerteza deve ser refletida na contabilização do 
tributo sobre o lucro no período. Não foram identificados impactos na adoção 
do ICPC 22 pela Companhia.
3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As práticas contábeis 
para a compreensão da base de reconhecimento e mensuração aplicadas na 
preparação das demonstrações financeiras estão descritas abaixo das respec-
tivas notas explicativas e são consistentes com as políticas contábeis adotadas 
e divulgadas nas demonstrações financeiras dos exercícios anteriores, exceto 
pela aplicação do CPC 06 (R2) - “Arrendamento Mercantil” que foi adotado pela 
companhia a partir de 1º de janeiro de 2019. As notas que apresentam práticas 
contábeis são: 7. Imobilizado; 11. Processos judiciais e contingências - Proces-
sos judiciais provisionados; 12. Tributos; 13. Patrimônio Líquido; 16. Receita de 
vendas de contratos com clientes. 3.1. Instrumentos financeiros: a) Reconhe-
cimento e mensuração inicial: Um ativo financeiro é reconhecido quando a 
entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. Exceto 
para contas a receber de clientes sem componente de financiamento signifi-
cativo, os ativos financeiros são inicialmente mensurados a valor justo e, caso 
não sejam classificados como mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição 
ou emissão são adicionados ou reduzidos. b)  Classificação e mensuração 
subsequente: No reconhecimento inicial, ativos financeiros são geralmente 
classificados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) ou ao valor 
justo por meio do resultado (VJR) com base tanto: no modelo de negócios da 
entidade para a gestão dos ativos financeiros; quanto nas características de 
fluxo de caixa contratual do ativo financeiro, conforme segue: • Custo amorti-
zado: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa 
contratual resulta somente do pagamento de principal e juros sobre o principal 
em datas específicas e, cujo modelo de negócios objetiva manter o ativo com 
o fim de receber seus fluxos de caixa contratuais; • Valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes: ativo financeiro (instrumento financeiro de 
dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do recebimento de prin-
cipal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios 
objetiva tanto o recebimento dos fluxos de caixa contratuais do ativo quanto 
sua venda, bem como investimentos em instrumentos patrimoniais não man-
tidos para negociação nem contraprestação contingente, que no reconheci-
mento inicial, a Companhia elegeu de forma irrevogável por apresentar altera-
ções subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados 
abrangentes; e • Valor justo por meio do resultado: todos os demais ativos fi-
nanceiros. Esta categoria geralmente inclui instrumentos financeiros 
derivativos . Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao 
custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado como men-
surado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido  
para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconheci-
mento 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. c) Desreconhecimento : 
Ativos Financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os 
direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia  
transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa contratuais  
sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos 
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os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na 
qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os 
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o 
controle sobre o ativo financeiro. Passivos Financeiros: A Companhia desreco-
nhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, 
cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financei-
ro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modifi-
cado são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financei-
ro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No 
desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contá-
bil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não 
transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. 
d) Redução ao valor recuperável (Impairment): Provisão para perdas de cré-
dito esperadas são reconhecidas em ativos financeiros mensurados ao custo 
amortizado, bem como aqueles mensurados ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes. A Companhia reconhece provisão para perdas de 
crédito esperadas para contas a receber de clientes de curto prazo por meio da 
utilização de matriz de provisões baseada na experiência de perda de crédito 
histórica não ajustada, quando tal informação representa a melhor informação 
razoável e sustentável, ou, ajustada, com base em dados observáveis atuais 
para refletir os efeitos das condições atuais e futuras desde que tais dados 
estejam disponíveis sem custo ou esforços excessivos. Em geral, para os demais 
instrumentos financeiros, a Companhia reconhece provisão por valor equiva-
lente à perda de crédito esperada para 12 meses, entretanto, quando o risco 
de crédito do instrumento financeiro tiver aumentado significativamente 
desde o seu reconhecimento inicial, a provisão será reconhecida por valor 
equivalente à perda de crédito esperada (vida toda). Aumento significativo do 
risco de crédito: Ao avaliar o aumento significativo do risco de crédito, a Com-
panhia compara o risco de inadimplência (default) que ocorre no instrumento 
financeiro na data do balanço com o risco de inadimplência (default) que ocor-
re no instrumento financeiro na data de seu reconhecimento inicial. Para tal, a 
Companhia utiliza, entre outros, os seguintes indicadores: alteração significa-
tiva real ou esperada na classificação de crédito externa do instrumento finan-
ceiro e informações sobre atrasos nos pagamentos. Independentemente da 
avaliação do aumento significativo no risco de crédito, a Companhia presume 
que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente 
desde o seu reconhecimento inicial quando os pagamentos contratuais estive-
rem vencidos há mais de 30 dias, exceto quando informações razoáveis e sus-
tentáveis disponíveis demonstrarem o contrário. A Companhia assume que o 
risco de crédito de instrumento financeiro não aumentou significativamente 
desde o seu reconhecimento inicial quando o instrumento financeiro possui 
baixo risco de crédito na data do balanço. Baixo risco de crédito é determinado 
com base em classificações externas de riscos e metodologias internas de 
avaliação. Definição de inadimplência (default): A Companhia considera um 
ativo financeiro como inadimplente quando a contraparte não cumpre com a 
obrigação legal de pagamento de seus débitos quando devidos ou, a depender 
do instrumento financeiro, quando ocorre atraso de recebimento devido con-
tratualmente em prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias. Mensuração e 
reconhecimento de perdas de crédito esperadas: Perda de crédito esperada é 
a média ponderada de perdas de crédito com os respectivos riscos de inadim-
plência, que possam ocorrer conforme as ponderações. A perda de crédito 
sobre um ativo financeiro é mensurada pela diferença entre todos os fluxos de 
caixa contratuais devidos à companhia e todos os fluxos de caixa que a com-
panhia espera receber, descontados à taxa efetiva original. e) Apresentação: 
Provisões para impairment sobre ativos financeiros mensurados pelo custo 
amortizado são deduzidas do valor contábil bruto dos ativos tendo como 
contrapartida ganhos ou perdas no resultado.
4. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS RELEVANTES: A preparação das demonstra-
ções financeiras requer o uso de estimativas e julgamentos para determinadas 
operações e seus reflexos em ativos, passivos, receitas e despesas. As pre-
missas utilizadas são baseadas no histórico e em outros fatores considerados 
relevantes, revisadas periodicamente pela Administração e cujos resultados 
reais podem diferir dos valores estimados. A seguir são apresentadas infor-
mações apenas sobre práticas contábeis e estimativas que requerem elevado 
nível de julgamento ou complexidade em sua aplicação e que podem afetar 
materialmente a situação financeira e os resultados da companhia. 4.1. Esti-
mativas relacionadas a processos judiciais e contingências: A Companhia é 
parte envolvida em diversos processos judiciais e administrativos envolvendo 
questões fiscais, cíveis, trabalhistas e ambientais decorrente do curso normal 
das operações da refinaria Alberto Pasqualini - REFAP S.A., cujas estimativas 
para determinar os valores das obrigações e a probabilidade de saída de re-
cursos são realizadas pela PB-LOG com base em pareceres de seus assessores 
jurídicos e nos julgamentos da Administração. Essas estimativas são realizadas 
de forma individualizada ou por agrupamento de casos com teses semelhantes 
e essencialmente levam em consideração fatores como a análise dos pedidos 
realizados pelos autores, robustez das provas existentes, precedentes juris-
prudenciais de casos semelhantes e doutrina sobre o tema. Especificamente 
para ações trabalhistas de terceirizados, a companhia estima a perda esperada 
através de um procedimento estatístico em virtude do volume de ações com 
características similares. Decisões arbitrais, judiciais e administrativas em 
ações contra a Companhia, nova jurisprudência, alterações no conjunto de 
provas existentes podem resultar na alteração na probabilidade de saída de 
recursos e suas mensurações mediante análise de seus fundamentos. Infor-
mações sobre processos provisionados e contingências são apresentados na 
nota explicativa 11.
5. NOVAS NORMAS E INTERPRETAÇÕES: 5.1. International Accounting Stan-
dards Board (IASB): As principais normas emitidas pelo IASB que ainda não 
entraram em vigor e não tiveram sua adoção antecipada pela companhia até 
31 de dezembro de 2019 são as seguintes:

Norma Descrição Data de vigência
Definition	of	
a Business - 
Amendments 
to IFRS 3

Estabelece novos requerimentos para de-
terminar se uma transação deve ser reco-
nhecida como uma aquisição de negócio no 
âmbito da IFRS 3 - Business Combination 
ou como uma aquisição de ativos.

1º de janeiro de 2020, 
aplicação
prospectiva.

Interest Rate 
Benchmark 
Reform - 
Amendments 
to IFRS 9, 
IFRS 7 e IAS 
39

Altera as IFRS 9-Financial Instruments, 
IFRS 7-Financial Instruments: Disclosures 
e IAS 39-Financial instruments: recogni-
tion and measurement, com o objetivo de 
incluir exceções temporárias aos requeri-
mentos atuais da contabilidade de hedge 
para neutralizar os efeitos das incertezas 
causadas pela reforma da taxa de juros 
referenciais (LIBOR) recomendada pelo 
Financial Stability Board (FSB).

1º de janeiro de 2020, 
aplicação
retrospectiva.

Definition	
of Material - 
Amendments 
to IAS 1 e 
IAS 8

Altera a definição de “material” de forma 
a estabelecer que uma informação é 
material se sua omissão, distorção ou obs-
curidade puder influenciar razoavelmente 
a tomada de decisão dos usuários primá-
rios das demonstrações contábeis. Esta 
atualização promoveu alterações na IAS 
1 - Presentation of Financial Statements 
e IAS 8 - Accounting Policies, Changes in 
Accounting Estimates and Errors.

1º de janeiro de 2020, 
aplicação
prospectiva.

IFRS 7 - 
Insurance 
Contracts

Esta IFRS substitui a IFRS 4 - Insurance 
Contracts e estabelece os requisitos que 
devem ser aplicados no reconhecimento 
e divulgação relacionados aos contratos 
de seguro e de resseguro.

1º de janeiro de 2021, 
aplicação
prospectiva.

Quanto às emendas listadas acima, a companhia não estima impactos da apli-
cação inicial em suas demonstrações contábeis consolidadas.
5.2. Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC): O CPC emite normativos 
contábeis análogos às IFRS, tal como emitidas pelo IASB. A seguir é apresen-
tado o normativo contábil emitido pelo CPC que ainda não entrou em vigor e 
não teve sua adoção antecipada pela companhia até 31 de dezembro de 2019, 
bem como as IFRS equivalentes.

Pronunciamento ou 
interpretação do CPC IFRS equivalente Data de vigência

Revisão de Pronunciamen-
tos Técnicos - Nº 14/2019

Definition	of	a	Business	- 
Amendments to IFRS 3

1º de janeiro de 2020

Definition	of	Material	- 
Amendments to IAS 1 e IAS 8

Os efeitos esperados da aplicação inicial referente à revisão do CPC listada acima 
são os mesmos que foram apresentados para as respectivas emendas das IFRS.
6. CONTAS A RECEBER

2019 2018
Partes relacionadas (Nota explicativa nº 10) ..................... 657.915 842.842
Clientes - Terceiros ................................................................... 503 2.158
Recebíveis de ativos financeiros - FIDC (a) ........................ 3.540.757 3.863.191

4.199.175 4.708.191
Perdas de crédito esperadas (PCE) ...................................... (421) (419)

4.198.754 4.707.772
Curto Prazo ................................................................................. 4.147.990 4.707.772
Longo Prazo (b) ......................................................................... 50.764 –
(a)  Recebíveis de ativos financeiros: Representam recursos aplicados em 
quotas seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padro-
nizados (FIDC-NP). O FIDC-NP é destinado preponderantemente à aquisição 
de direitos creditórios performados  e/ou não performados de operações 
realizadas por subsidiárias e controladas, exclusivo do Sistema Petrobras. A 
aplicação desses recursos no FIDC-NP, com adoção do CPC 48, encontram-se 
classificados na categoria de valor justo por meio de resultado. A exposição da 
Companhia ao risco de crédito associado aos clientes está divulgada na nota 
explicativa nº 15.3. A composição de contas a receber com partes relacionadas 
está detalhada na nota explicativa nº 10.

7. IMOBILIZADO 2019 2018
Equipamentos e instalações de escritório ......................... 5 6
Direitos de uso ........................................................................... 4.873 –

4.878 6
Com adoção do CPC 06 (R2), a Companhia reconheceu em 1 de janeiro de 2019 
os ativos de direito de uso em contrapartida a um passivo de financiamento. 
7.1. Prática contábil: Está demonstrado pelo custo de aquisição, que repre-
senta os custos para colocar o ativo em condições de operação, deduzido da 
depreciação acumulada e da perda por redução ao valor recuperável de ativos 
(impairment), quando aplicável. Os bens do imobilizado são depreciados pelo 
método linear com base no prazo contratual.
8. FORNECEDORES 2019 2018
Terceiros no país ........................................................................ 147.096 148.488
Partes relacionadas (Nota explicativa nº 10) ..................... 549.749 1.229.126

696.845 1.377.614
A redução do saldo de partes relacionadas no exercício decorre da liquidação 
de valores junto à Petrobras.
9. ARRENDAMENTOS MERCANTIS: Os arrendamentos mercantis operacionais 
incluem, principalmente, embarcações de apoio e edificações. A movimentação 
dos contratos de arrendamento reconhecidos como passivos está demonstrada 
a seguir:

Saldo 
final em 

31.12.2018

Adoção 
do CPC 
06 (R2)

Novos 
Contratos

Rea-
justes

Paga-
mentos de 
Principal e 

Juros

Encargos 
incorri-
dos no 

período

Saldo 
final em 

31.12.2019
– 5.825 594 888 (1.084) 425 6.648
Curto Prazo – – – – – 4.906
Longo Prazo – – – – – 1.742
10. PARTES RELACIONADAS: 10.1. Transações Comerciais e outras operações

Petróleo 
Brasileiro 

S.A. 
Petrobras

Petrobras 
Transporte 

S.A. 
Transpetro

Procurement 
Negócios 

Eletrônicos 
S.A. 

Petronect 2019 2018
Ativo:
Circulante
Contas a Receber
 Empresas ligadas 599.860 7.291 – 607.151 806.295
 Imobilizado -
  Direito de uso ..... – 296 – 296 –
Não circulante
Contas a Receber
 Empresas ligadas 50.764 – – 50.764 36.547

650.624 7.587 – 658.211 842.842
Passivo
Circulante
Fornecedores
 Empresas Ligadas 549.539 116 95 549.749 1.229.126
 Arrendamento
  Mercantil .............. – 170 – 170 –
Não circulante
 Arrendamento
  Mercantil .............. – 165 – 165 –

549.539 451 95 550.084 1.229.126
Resultado
Receita líquida por
 prestação de
 serviços .................. 3.196.972 1.954 – 3.198.926 4.324.667
Custos dos serviços
 prestados ............... (831.578) (236) – (831.814) (934.895)
Compartilhamento
 de gastos
 administrativos .... (2.144) – – (2.144) (4.580)
Outras despesas .... 17.369 – – 17.369 (39.387)

2.380.619 1.718 – 2.382.337 3.345.805
Os saldos com partes relacionadas são oriundos, principalmente, das atividades 
operacionais da companhia para a prestação de serviços de logística integrada, 
construção de poços e engenharia submarina. 10.2. Transações Comerciais: 
Refere-se a contratos para prestação de serviços de construção de poços 
marítimos e apoio logístico. O principal cliente da PB-LOG é a PETROBRAS, na 
condição de operadora dos consórcios, correspondendo a quase totalidade 
da receita dos serviços prestados. 10.3. Remuneração da Administração da 
Companhia: A remuneração dos membros da Diretoria Executiva da Companhia 
foi objeto de deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25 de abril 
de 2019. Foi deliberada a fixação do montante global de limite máximo anual 
da remuneração da Diretoria Executiva nos valores de R$ 6.422, válido para o 
período compreendido entre abril de 2019 a março de 2020. Em 31 de dezembro 
de 2019, a remuneração, incluindo gratificações, dos membros da Diretoria Exe-
cutiva foi de R$ 3.005 (R$ 2.805 em 31 de dezembro de de 2018), referente a 1 
Diretor Presidente, 1 Diretor Corporativo e Financeiro e 1 Diretora de Operações. 
10.4. Remuneração variável: Programa de Prêmio por performance - PPP: Em 
2019, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou para o exercício de 
2019 um novo modelo de remuneração variável para todos os empregados da 
Companhia: o Programa de Prêmio por Performance - PPP, que alinhado ao 
Plano Estratégico, valorizará a meritocracia e trará flexibilidade para um cenário 
em que a empresa busca mais eficiência e alinhamento às melhores práticas 
de gestão. O novo PPP será pago em parcela única e o montante estimado de 
desembolso dependerá de determinados fatores, como desempenho individual 
dos empregados e resultado das áreas, além das métricas de desempenho da 
Companhia. O atual modelo substituiu os demais benefícios relativos à remu-
neração variável, provisionados e pagos pela companhia, relativos ao exercício 
2018, como Participação nos lucros ou resultado. Em 31 de dezembro de 2019, 
o saldo de R$ 3.731 representa provisão reconhecida no exercício de 2019.
11.  PROCESSOS JUDICIAIS E CONTINGÊNCIAS: 11.1.  Processos judiciais 
provisionados: A Companhia constituiu provisões em montante suficiente 
para cobrir as perdas consideradas prováveis e confiavelmente estimáveis. As 
principais ações se referem a: • Processos fiscais: se referem, principalmente, 
a não homologação de compensações de tributos federais e estaduais, além 
de autos de infração lavrados em razão de divergência entre entendimentos 
do Fisco (Federal e Municipal) e da Companhia; •  Processos trabalhistas, 
destacando-se: (i) revisão da metodologia de apuração do complemento de 
remuneração mínima por nível e regime; (ii) diferenças de cálculo dos reflexos 
das horas extras nos repousos semanais remunerados; (iii) ações individuais 
de terceirizados com pleito de verba rescisórias entre outros; e • Processo am-
biental referente à indenização aos pescadores pelo derramamento de óleo no 
Rio de Janeiro, em janeiro de 2000. Os valores provisionados são os seguintes:

2019 2018
Passivo não circulante
 Tributária................................................................................... 34.650 33.664
 Trabalhista ................................................................................ 12.401 2.495
 Ambiental ................................................................................. 399 388
 Cível ............................................................................................ 3.314 –

50.764 36.547
Saldo inicial ................................................................................ 36.547 36.237
 Adições (Baixas) líquidas
 Tributária................................................................................... 986 1.090
 Trabalhista ................................................................................ 9.905 (792)
 Ambiental ................................................................................. 12 12
 Cível ............................................................................................ 3.314 –
 Saldo final ................................................................................. 50.764 36.547
Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com a natureza das causas 
correspondentes:

2019 2018
Ativo não circulante
 Trabalhista ................................................................................ 94 152
 Tributária................................................................................... 37.343 36.104
 Cível ............................................................................................ 1 –

37.438 36.256
 Saldo inicial............................................................................... 36.256 34.560
 Adições ...................................................................................... – 873
 Atualizações ............................................................................. 1.706 1.879
 Baixas ......................................................................................... (524) (1.056)
 Saldo final ................................................................................. 37.438 36.256
11.2.  Processos judiciais não provisionados: Os processos judiciais que 
constituem obrigações presentes cuja saída de recursos não é provável ou 
que não possa ser feita uma estimativa suficientemente confiável do valor da 
obrigação, bem como aqueles que não constituem obrigações presentes, não 
são reconhecidos, mas são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade 
de saída de recursos. Os passivos contingentes estimados para os processos 
judiciais em 31 de dezembro de 2019, para os quais a probabilidade de perda 
é considerada possível, são apresentados na tabela a seguir:
Natureza 2019 2018
Fiscais ........................................................................................... 25.228 24.513
Trabalhistas ................................................................................ 582.969 4.797
Cível .............................................................................................. 80.632 3
Ambiental .................................................................................... 193 181

689.022 29.494

Os quadros a seguir detalham as principais causas de natureza fiscal e traba-
lhista, cujas expectativas de perdas estão classificadas como possível:
Descrição dos processos de natureza fiscal: Estimativa
Autor: União Federal
1) Auto de Infração para cobrança de PIS/COFINS decorrente de 
glosa de créditos.
Situação atual: Foi apresentado recurso voluntário que ainda 
está pendente de julgamento pelo Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (CARF).

15.517

2) Auto de infração visando a cobrança de contribuição previden-
ciária sobre a parcela paga aos empregados da REFAP título de 
Participação nos Lucros e Resultados.
Situação atual: Foi apresentado recurso voluntário que ainda está 
pendente de julgamento pelo CARF.

9.002

Outros processos de natureza fiscal 709
Total de processos de natureza fiscal 25.228
Descrição dos processos de natureza trabalhista: Estimativa
Autor: Empregados e SINDIPETRO dos Estados do ES, RJ, BA, MG, 
SP, PE, PB, RN, CE, PI, PR e SC
1) Ações que requerem a revisão da metodologia de apuração do 
complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR).
Situação atual: O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho - TST 
julgou o incidente de recurso repetitivo instaurado e decidiu con-
trariamente às empresas do Grupo Petrobras. O Supremo Tribunal 
Federal, em decisão singular, deferiu o pedido do Grupo Petrobras 
no sentido de obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, 
determinando, com isso, a suspensão das ações individuais e cole-
tivas que discutem o assunto RMNR, até deliberação desta matéria 
na Suprema Corte ou ulterior deliberação, em sentido contrário, 
do Relator designado para o processo. Posteriormente, o Relator 
confirmou a decisão singular de um Ministro desta Corte e estendeu 
a decisão às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais 
devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem. 
Estas demandas envolvem conjuntamente determinadas empresas 
do Grupo Petrobras, incluindo a companhia.

578.676

Autor: DIVERSOS - Pessoa física
2) Demais processos trabalhistas envolvendo os temas de terceiri-
zação, previdência complementar e outros.
Situação atual: Os processos encontram-se em fase de conhecimen-
to, grau de recurso ou em fase de execução.

4.293

Total de processos de natureza trabalhista 582.969
Descrição dos processos de natureza cível: Estimativa
Autores: Pessoas Jurídicas
1) Pleitos indenizatórios oriundos de contratos de afretamento de 
embarcações.
Situação atual: Processos encontram-se em grau recursal, sem 
decisão definitiva.

10.629

Autores: Pessoas Jurídicas
2) Pleitos indenizatórios oriundos de contratos de serviços de 
logística, envolvendo a Petrobras e a companhia
Situação atual: Processos encontram-se em fase de conhecimento 
sem prolação de decisão.

70.000

Outros processos de natureza cível 3
Total de processos de natureza cível 80.632
Descrição dos processos de natureza ambiental: Estimativa
Autores: Autoridades Governamentais
1) Infrações em discussão a respeito de danos ambientais onshore.
Situação atual: Processos encontram-se aguardando decisão 
administrativa.

193

11.3. Prática contábil: As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia 
tem uma obrigação presente como resultado de evento passado; (ii) é provável 
que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos será neces-
sária para liquidar a obrigação, e (iii) o valor da obrigação possa ser estimado de 
forma confiável. Ativos e Passivos contingentes não são reconhecidos, porém os 
passivos contingentes são objeto de divulgação em notas explicativas quando a 
probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles cujos valores 
não possam ser estimados.
12. TRIBUTOS
12.1. Imposto de renda, contribuição social e outros tributos a recuperar

Ativo Circulante Ativo não Circulante Passivo Circulante
2019 2018 2019 2018 2019 2018

Imposto de Renda
 e Contribuição
 Social ................... 57.766 198.059 – – 10.085 –
PIS/COFINS .......... 10.786 1.822 170.668 163.401 34 17
Imposto sobre
 Serviços – – – – 20.549 25.204
Outros ................... 40 – – – 35.246 7.612

68.592 199.881 170.668 163.401 65.914 32.833
O imposto de renda e contribuição social serão realizados no curso das ativi-
dades operacionais da empresa. 12.2. Imposto de renda e contribuição social 
diferidos: A movimentação do imposto de renda e da contribuição social 
diferidos está apresentada a seguir:

Provisão 
para 

processos 
judiciais

Pre-
juízos 

fiscais Outros Total
Em 1º de janeiro de 2018 .......................... 1.244 88.589 (1.022) 88.811
Reconhecido no resultado do exercício (1.246) (88.589) (636) (90.471)
Em 31 de dezembro de 2018 .................... (2) – (1.658) (1.660)
Reconhecido no resultado do exercício – – 696 696
Em 31 de dezembro de 2019 .................... (2) – (962) (964)
Impostos diferidos ativos ......................... 144
Impostos diferidos passivos .................... (1.804)
Em 31 de dezembro de 2018 .................... – – – (1.660)
Impostos diferidos ativos ......................... 1.349
Impostos diferidos passivos .................... (2.313)
Em 31 de dezembro de 2019 .................... – – – (964)
12.3. Prática contábil: A companhia utiliza de julgamentos para determinar o 
reconhecimento e o valor dos tributos diferidos nas demonstrações financeiras. 
Os ativos fiscais diferidos são reconhecidos se for provável a existência de lucros 
tributáveis futuros. A determinação do reconhecimento de ativos fiscais diferi-
dos requer a utilização de estimativas contidas no Plano de Negócios e Gestão 
(PNG) para o Sistema Petrobras, que anualmente é aprovado pela Diretoria. Esse 
plano contém as principais premissas que suportam a mensuração dos lucros 
tributáveis futuros. 12.4. Reconciliação do imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro: A reconciliação dos impostos apurados conforme alíquo-
tas nominais e o valor dos impostos registrados estão apresentados a seguir:

2019 2018
Lucro contábil antes dos tributos 1.385.562 1.333.111
 Alíquota fiscal nominal 34% 34%
Imposto de Renda e Contribuição Social pela alíquota
 fiscal  nominal 471.091 453.258
Adições permanentes, líquidas
 Despesas não dedutíveis 646 1.034
Imposto de renda e contribuição social no resultado
 do exercício 471.737 454.292
Alíquota efetiva 34% 34%
A seguir a composição da despesa do imposto de renda e da contribuição social 
sobre o lucro:

2019 2018
Corrente ....................................................................................... 472.433 363.821
Diferido ........................................................................................ (696) 90.471
Total de despesa de imposto de renda e contribuição
 social 471.737 454.292
12.5. Prática contábil: As despesas de imposto de renda e contribuição social do 
período compreendem os impostos correntes e diferidos. a) Imposto de renda 
e contribuição social correntes: O imposto de renda e a contribuição social 
correntes são calculados com base no lucro tributável aplicando-se alíquotas 
vigentes no final do período que está sendo reportado. O imposto de renda 
e a contribuição social correntes são apresentados líquidos, por contribuinte, 
quando existe direito à compensação dos valores reconhecidos e quando há 
intenção de quitar em bases líquidas, ou realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. b)  Imposto de renda e contribuição social diferidos: O 
imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre as dife-
renças temporárias apuradas entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus 
valores contábeis, ao final do período que está sendo reportado aplicando-se 
as alíquotas vigentes nesse período. O imposto de renda e a contribuição social 
diferidos são apresentados líquidos, por contribuinte, quando existe direito à 
compensação dos ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e 
os ativos fiscais diferidos e os passivos fiscais diferidos estão relacionados com 
tributos sobre o lucro lançados pela mesma autoridade tributária na mesma 
entidade tributável ou nas entidades tributáveis diferentes que pretendem 
liquidar os passivos e os ativos fiscais correntes em bases líquidas, ou realizar 
os ativos e liquidar os passivos simultaneamente, em cada período futuro no 
qual se espera que valores significativos dos ativos ou passivos fiscais diferidos 
sejam liquidados ou recuperados. O imposto de renda e a contribuição social 
diferidos são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a 
itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido.
13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 13.1. Capital social: O capital social é composto 
por 2.360.959.993 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em 31 
de dezembro de 2019 e 2018 o capital social subscrito e integralizado é de 
R$  3.162.458. 13.2.  Participação  acionária: O capital social da Sociedade 
é controlado em 100% pela empresa Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. 
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. ("Companhia” 
ou “PB-LOG"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e 
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PB-LOG em 31 de dezembro de 2019, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independen-
tes em relação à PB-LOG, 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 de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Chamamos a atenção para o fato de que parte substancial das 
operações da Companhia, referente a receita e correspondentes custos dos serviços prestados, são realizadas com seu 
acionista controlador Petróleo Brasileiro S.A.- Petrobras, conforme apresentado na nota explicativa nº 10 às demons-
trações financeiras. Portanto, as demonstrações financeiras acima referidas devem ser lidas nesse contexto. Nossa 
opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Outros assuntos: Demonstração do valor adicionado: A de-
monstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaborada sob a res-
ponsabilidade da Administração da PB-LOG, cuja apresentação não é requerida às Companhias fechadas, foi submeti-
da a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. 
Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada as demais demonstrações finan-
ceiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos 
no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do 
valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nes-
se Pronunciamento Técnico e está consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outras 
informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores: A  Administração da Com-
panhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção rele-
vante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar à este respei-
to. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elabo-
ração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 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 de-
monstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a PB-LOG continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contá-
bil 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. Respon-
sabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razo-
ável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente-
mente 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 in-
ternacionais 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 influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de-
monstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. – Obtemos entendi-
mento 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 PB-LOG. 
– 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 PB-LOG. 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 divulga-
ções 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 PB-LOG a não mais se manter em continuidade 
operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as even-
tuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2020
KPMG Auditores Independentes Marcelo Gavioli
CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC 1SP201409/O-1

MANIFESTAÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO 
DO CONGLOMERADO PETROBRAS (“CAECO”)

PARECER DO CONSELHO FISCAL

13.3.  Reserva  de lucros: Reserva legal: É constituída  à razão de 5% do lu-
cro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei 
nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. 13.4. Dividendos: Quando 
proposta pela Companhia, a remuneração aos acionistas se dá sob a forma de 
dividendos e/ou juros sobre o capital próprio com base nos limites definidos 
em lei e no estatuto social da Companhia. O saldo de reserva de dividendos 
adicionais propostos relativo ao resultado do exercício de 2018, no montante 
de R$  242.111, foi aprovado para pagamento em AGO realizada em 25 de 
abril de 2019 e pago em 14 de junho de 2019. Por meio de Assembleias Gerais 
Extraordinárias (AGE) realizadas em 12 de julho de 2019, 25 de julho de 2019 
e 24 de outubro de 2019, foram aprovados os dividendos intermediários re-
lativos ao resultado do período de janeiro a setembro de 2019, no montante 
de R$ 675.340, que foram pagos ao longo do exercício de 2019. Estes valores 
são superiores aos dividendos mínimos obrigatórios de 25% no montante de 
R$ 217.033 (R$ 208.719 em 2018). O saldo residual do lucro do exercício, no valor 
de R$ 192.794, será submetido à aprovação do acionista quando da Assembleia 
Geral Ordinária (AGO) a ser realizada em abril de 2020 e está sendo classificado 
em 31 de dezembro de 2019 como reserva de dividendos adicionais propostos 
conforme preconizado pelo ICPC 08. No exercício findo em 31 de dezembro de 
2019 os dividendos estão assim demonstrados:

2019 2018
Lucro líquido do exercício ....................................................... 913.825 878.819
 Constituição da Reserva Legal ............................................ (45.691) (43.941)
Lucro básico para determinação do dividendo ................. 868.134 834.878
Dividendos Propostos
 Dividendos intermediários antecipados (1T).................. 224.633 214.945
 Dividendos intermediários antecipados (2T).................. 211.426 189.465
 Dividendos intermediários antecipados (3T).................. 239.281 188.357
 Dividendos adicionais propostos ....................................... 192.794 242.111

868.134 834.878
14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: 14.1. Instrumentos financeiros: A Compa-
nhia mantém operações com instrumentos financeiros. A administração desses 
instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles 
internos visando assegurar sua liquidez e rentabilidade. A política de controle 
consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus 
condições vigentes no mercado. Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Com-
panhia não efetuou aplicações de caráter especulativo. Os resultados estão 
condizentes com as políticas e estratégias definidas pela Administração da 
Companhia. Durante os exercícios de 2019 e 2018 não foram identificados 
derivativos embutidos nas operações da Companhia. Todas as operações com 
instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações financeiras 
da Companhia e estão demonstradas em 31 de dezembro de 2019 e 2018:

2019 2018
Ativo
Circulante
 Caixa e Equivalentes de Caixa .............................................. 5 1
 Contas a receber, líquidas ..................................................... 607.233 844.581
 Contas a receber - FIDC ......................................................... 3.540.757 3.863.191

4.147.995 4.707.773
Não circulante
 Contas a receber, líquidas ..................................................... 50.764 –
 Depósitos judiciais ................................................................. 37.438 36.256

4.236.196 4.744.029
Passivo
Circulante
 Fornecedores ........................................................................... 696.845 1.377.614

696.845 1.377.614
O principal ativo financeiro da empresa é classificado na categoria Contas a 
Receber, não derivativo com pagamentos fixos ou determináveis, e que não 
possui a característica de negociação em mercados organizados. 14.2. Mensura-
ção dos instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros da Companhia 
estão mensurados ao custo amortizado. Os valores justos desses instrumentos 
financeiros são equivalentes aos seus valores contábeis. O contas a receber - 
FIDC, conforme divulgação em nota explicativa 6(a), está mensurado pelo seu 
valor justo por meio do resultado.

15.  GERENCIAMENTO DE RISCOS: A gestão da Companhia é realizada por 
seus Diretores, com base na política corporativa para gerenciamento de riscos 
da sua controladora Petrobras. Esta política visa contribuir para um balanço 
adequado entre os seus objetivos de crescimento e retorno e seu nível de ex-
posição a riscos, quer inerentes ao próprio exercício das suas atividades, quer 
decorrentes do contexto em que ela opera, de modo que, através da alocação 
efetiva dos seus recursos físicos, financeiros e humanos, a companhia possa 
atingir suas metas estratégicas. As operações da companhia estão sujeitas 
aos fatores de riscos abaixo descritos: 15.1. Risco cambial: O gerenciamento 
dos riscos cambiais é feito de forma corporativa pela controladora Petrobras, 
que busca identificá-los e tratá-los de forma integrada, visando garantir alo-
cação eficiente dos recursos destinados à proteção patrimonial. 15.2. Risco 
de taxa de juros: Decorre da possibilidade da Companhia sofrer ganhos ou 
perdas relativos às oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos 
e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a companhia 
segue as orientações corporativas para as empresas do Sistema Petrobras. A 
Companhia possui dívidas financeiras associadas a taxas flutuantes, que po-
dem majorar suas despesas financeiras no futuro. As dívidas denominadas em 
moeda estrangeira estão sujeitas, principalmente, às flutuações da taxa Libor. 
As dívidas em moeda nacional estão sujeitas às variações da taxa TJLP e do 
CDI diário. 15.3. Risco de crédito: A Companhia está exposta ao risco de crédito 
das instituições financeiras decorrentes da administração de seu caixa, que é 
feita com base nas orientações corporativas de sua controladora Petrobras. Tal 
risco consiste na impossibilidade de saque ou resgate dos valores depositados, 
aplicados ou garantidos por instituições financeiras. A exposição máxima ao 
risco de crédito está representada, principalmente, pelo saldo do contas a 
receber, que por sua vez, é atenuado por possuir como principal cliente a sua 
controladora Petrobras. O vencimento dos recebíveis concedidos na data das 
demonstrações financeiras era:

2019 2018
Recebíveis
 A vencer ..................................................................................... 657.997 844.581
 Vencidos há mais de 30 dias ................................................ 421 419

658.418 845.000
A Companhia não apresenta saldos significativos em atraso e histórico relevante 
de perdas por inadimplência. A Administração avalia que os riscos de crédito 
associados aos saldos de contas a receber são reduzidos, em função de suas 
operações serem realizadas com base em análise e orientações corporativas 
de sua controladora Petrobras e com instituições financeiras brasileiras de 
reconhecida liquidez. 15.4. Risco de liquidez: O risco de liquidez da Companhia 
é representado pela possibilidade de insuficiência de recursos, caixa ou outros 
ativos financeiros, para liquidar as obrigações nas datas previstas. A seguir, 
estão as maturidades contratuais de passivos financeiros a valores nominais, 
incluindo pagamentos de juros estimados:

Valor 
Contábil

Fluxo de Caixa 
contractual

Em 31 de Dezembro de 2019
Passivos financeiros não derivativos
 Fornecedores .................................................................. 147.096 147.096
 Partes relacionadas ....................................................... 549.749 549.749
Total .................................................................................... 696.845 696.845
Em 31 de Dezembro de 2018
Passivos financeiros não derivativos
 Fornecedores .................................................................. 148.488 148.488
 Partes relacionadas ....................................................... 1.229.126 1.229.126
Total .................................................................................... 1.377.614 1.377.614
15.5. Valor justo dos ativos e passivos financeiros: Os valores justos dos ativos 
e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados no 
balanço patrimonial, são os seguintes:

2019 2018
Valor 

Contábil
Valor 
Justo

Valor 
Contábil

Valor 
Justo

Caixa e Equivalentes de caixa .......... 5 5 1 1
Contas a receber - ativos
Nfinanceiros "FIDC" ............................ 3.540.757 3.540.757 3.863.191 3.863.191

16.  RECEITA DE SERVIÇOS: A receita da Companhia está substancialmente 
concentrada em seu acionista controlador Petrobras. Abaixo apresentamos a 
composição da receita na demonstração de resultado do exercício:

2019 2018
Receita Bruta de serviços 3.762.367 3.476.662
 ISS ............................................................................................... (138.604) (139.700)
 PIS ............................................................................................... (75.675) (73.070)
 COFINS ....................................................................................... (348.567) (336.563)

3.199.521 2.927.329
16.1.  Prática contábil: Os principais contratos com clientes da Companhia 
envolvem a prestação de serviços de logística integrada, construção de poços 
e engenharia submarina. A Companhia identifica os contratos com clientes que 
serão objeto de reconhecimento  de receitas e avalia em cada um deles quais são 
as promessas que podem ser consideradas como obrigações de performance. 
Obrigações de performance são cada promessa de transferir ao cliente: • bem 
ou serviço (ou grupo de bens ou serviços) que seja distinto; ou • série de bens 
ou serviços distintos que sejam substancialmente os mesmos e que tenham 
o mesmo padrão de transferência para o cliente. A Companhia reconhece re-
ceitas quando ou à medida que seja satisfeita a obrigação de desempenho ao 
transferir o controle do serviço prometido ao cliente. O serviço é considerado 
transferido quando ou à medida que o cliente obtém controle do mesmo. A 
Companhia mensura a receita pelo valor da contraprestação à qual espera 
ter direito em troca das transferências dos serviços prometidos ao cliente. A 
contraprestação prometida em contrato com o cliente pode incluir valores fixos, 
valores variáveis ou ambos.
17. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 2019 2018
Receitas Financeiras
 Juros e receitas ................................................................. 227.408 243.787
 Variações monetárias ativas .......................................... 11.146 13.580

238.554 257.367
Despesas Financeiras
 Juros ..................................................................................... (341) (1.692)
 Despesas com passivos de arrendamento ................ (416) –
 Variações monetárias passivas ..................................... (7) (903)

(764) (2.595)
18. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) LÍQUIDAS 2019 2018
Despesas com perdas e provisão para contingências (116) (835)
Despesas com ociosidade de embarcações ................. (23.956) (35.890)
Recuperação de despesas de compartilhamento de
 gastos com Petrobras (*) ................................................ 39.610 –
Remuneração variável e prêmio por desempenho .... (3.731) –
Outras receitas, líquidas ................................................... 1.831 2.982

13.638 (33.743)
(*) A recuperação de despesas relativas ao compartilhamento de gastos com 
a Petrobras decorre de revisão no critério de rateio das áreas de apoio às ati-
vidades da Companhia.
19. DESPESAS E CUSTOS POR NATUREZA 2019 2018
Despesas com pessoal cedido (administrativo) ......... (18.845) (15.556)
Outras despesas administrativas ................................... (1.149) (5.135)
Compartilhamento de gastos com a controladora
 (administrativo) (2.144) (4.579)
Depreciação e amortização .............................................. (1.265) (1)
Despesas tributárias .......................................................... (12.683) (12.394)
Afretamentos de Embarcações e Aeronaves .............. (1.150.766) (1.063.377)
Serviços Logísticos ............................................................. (806.917) (639.282)
Operações Terrestres ......................................................... (26.717) (14.346)
Despesas com pessoal cedido (operacional) ............... (2.688) (1.368)
Compartilhamento de gastos com a controladora
 (operacional) (30.867) (42.647)
Outros Custos Operacionais ............................................ (11.346) (16.562)

(2.065.387) (1.815.247)
Na demonstração do resultado
 Despesas Gerais e Administrativas.............................. (23.403) (25.271)
 Despesas Tributárias ....................................................... (12.683) (12.394)
 Custos dos serviços prestados ..................................... (2.029.301) (1.777.582)

(2.065.387) (1.815.247)

Em sua reunião nº 37, de 14/02/2020, o Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras manifestou-se 
no seguinte sentido: “Principais Resultados, Contingências Jurídicas e Aspectos Gerais da Auditoria Independente 
sobre as Demonstrações Financeiras da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. (PB-LOG) - Exercício 
2019. O Diretor Corporativo e Financeiro da PB-LOG Rodrigo Tiradentes Montechiari, apresentou as Demonstrações 
Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 da PB-LOG. O Sócio-Diretor da KPMG Leandro Pereira 
apresentou os aspectos relevantes na avaliação da KPMG, destacando que emitirão um relatório sem ressalvas e com 
uma ênfase em “Transações com Partes Relacionadas”. O CAECO, no uso de suas atribuições, tomou conhecimento das 
informações e recomendou à Assembleia Geral a aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2019. Adicionalmente, o CAECO solicitou receber informações sobre o valor e os termos do 
contrato com a VIX LOGÍSTICA S.A., apontado no item de contingências passivas da PB-LOG.”

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020.
Heloísa dePaula Batista Warken

Coordenadora

O Conselho Fiscal da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A. - PB-LOG, no exercício de suas funções legais 
e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, 
compreendendo: balanço patrimonial, demonstrações de resultado, dos resultados abrangentes, das mutações do 
patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado, complementadas por notas explicativas, e a proposta de 
distribuição de dividendos, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Com base nos exames 
efetuados, considerando o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, emitido com 
opinião sem ressalvas, as práticas contábeis adotadas pela Companhia e as informações prestadas pela Administração, 
este Conselho opina no sentido de que as Demonstrações Financeiras estão em condições de serem submetidas à apre-
ciação e aprovação da Assembleia Geral Ordinária da Petrobras Logística de Exploração e Produção S.A..

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020.

 Carlos Henrique Vieira Candido da Silva Mariana Schirmer de Paula Couto Denis do Prado Netto
 Presidente do Conselho Fiscal Conselheira Conselheiro
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Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ nº 33.249.046/0001-06

Relatório da Administração
A Administração da Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia S/A (“Energisa Nova Friburgo”, “ENF” ou 
“Companhia”) apresenta os fatos e eventos marcantes do exercício de 2019, acompanhados das Demonstrações 
Financeiras correspondentes, preparadas de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras 
(International Financial Reporting Standards – IFRS). Essas demonstrações foram revisadas e aprovadas pela Dire-
toria em 12 de março de 2020.
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
A Companhia atende cerca de 109 mil unidades consumidoras cativas e nove consumidores livres no município de 
Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Em 2019, distribuiu 328,3 GWh de energia. No final do ano, mantinha 
121 empregados próprios e 9 contratados de terceiros. No ano, a distribuidora manteve estável o indicador de Dura-
ção Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC), em 6,64 horas (6,66 horas em 2018), bem abaixo 
do limite regulatório de 10,23 horas no ano. A Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora 
(FEC) passou de 3,90 vezes em 2018 para 4,18 vezes no acumulado de 12 meses, também inferior ao limite regu-
latório de 8,91 vezes.
Descrição do ativo 2019 2018 Acréscimo
Subestações – nº 5 5 -
Capacidade instalada nas subestações – MVA 119 119 -
Linhas de transmissão – km 19 19 -
Redes de distribuição (próprias) – km 2.028 1.988 40
Transformadores próprios instalados nas redes de distribuição – nº 3.656 3.626 30
Capacidade instalada nas redes de distribuição (próprias) – MVA 171 169 2
Nota: Os dados são passíveis de recontabilizações
Em 2019, foi vencedora Prêmio Abradee, concedido pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, 
entre as distribuidoras com menos de 500 mil clientes. O foco na excelência na prestação de serviços e no relaciona-
mento com os consumidores se refletiu também nos indicadores de satisfação dos clientes. No ano, o Índice de Sa-
tisfação da Qualidade Percebida (ISQP) foi de 84,7%, ante média nacional de 76%. No Índice Aneel de Satisfação do 
Cliente (Iasc) alcançou nota 72,13, enquanto a média das concessionárias brasileiras foi de 67,38. Outros destaques 
do ano foram: Sexto lugar na categoria das empresas com número de unidades consumidoras menor ou igual a 400 
mil do ranking da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) das distribuidoras com melhor desempenho em conti-
nuidade dos serviços prestados. Medalha de bronze do Prêmio Eloy Chaves, entre as distribuidoras com até 500 cola-
boradores em sua força de trabalho, por destacar-se em índices de segurança e prevenção de acidentes de trabalho.
2. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
2.1. Destaques: Resume-se a seguir o desempenho econômico-financeiro da Companhia em 2019:
Descrição 2019 2018 Variação %

Resultados – R$ milhões
Receita Operacional Bruta 289,6 270,6 + 7,0
Receita Operacional Bruta, sem receita de construção 281,2 263,8 + 6,6
Receita Operacional Líquida 171,4 154,5 + 10,9
Receita Operacional Líquida, sem receita de construção 163,0 147,7 + 10,4
Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras (EBIT) 22,6 17,2 + 31,7
EBITDA 31,0 25,2 + 22,9
EBITDA Ajustado 33,7 27,9 + 20,7
Resultado financeiro (3,6) (4,5) - 19,1
Lucro Líquido 12,8 9,4 + 36,8

Ativo Total 220,1 212,6 + 3,5
Caixa/Equivalentes de Caixa/Aplicações Financeiras 34,8 32,6 + 6,6
Patrimônio Líquido 87,7 86,0 + 2,0
Endividamento Líquido 39,6 41,4 - 4,2

Número de Consumidores Cativos (mil) 109,5 108,3 + 1,1
Vendas de energia a consumidores cativos - (GWh) (1) 300,2 296,1 + 1,4
Vendas de energia a consumidores cativos + livres - (GWh) (1) 328,3 323,3 + 1,5

EBITDA Ajustado/Receita Líquida (%) (2) 19,7 18,1 + 1,6 p.p.
(1) Os dados são passíveis de recontabilizações de energia realizadas pela CCEE. | (2) EBITDA Ajustado: EBITDA 
mais acréscimos moratórios de contas de energia.
3. DESEMPENHO OPERACIONAL
3.1. Mercado de energia : Em 2019, as vendas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo), localiza-
dos na área de concessão da Companhia, somadas à energia associada aos consumidores livres (TUSD), totalizaram 
328,3 GWh, aumento de 1,5% em relação a 2018. A composição do mercado no último trimestre e no exercício de 
2019 foi a seguinte: 

Descrição 
Valores em GWh

Trimestre Exercício
4T19 4T18 Var. % 2019 2018 Var. %

Residencial 41,5 40,6 + 2,2 165,5 162,7 + 1,8
Industrial 11,8 12,3 - 3,6 47,7 49,3 - 3,3
Cativo Industrial 6,4 6,8 - 5,9 26,3 28,6 - 8,2
Livre Industrial 5,4 5,4 - 0,7 21,4 20,7 + 3,4

Comercial 17,7 16,8 + 5,3 69,5 66,5 + 4,5
Cativo Comercial 17,1 16,3 + 5,1 67,2 64,4 + 4,3
Livre Comercial 0,6 0,5 + 10,7 2,3 2,1 + 10,1

Rural 1,3 1,2 + 14,0 5,5 5,1 + 8,2
Cativo Rural 1,3 1,2 + 14,0 5,5 5,1 + 8,2
Livre Rural 0,0 0,0 - 0,0 0,0 -

Outros 9,9 10,2 - 2,7 40,0 39,7 + 0,9
Cativo Outros 8,8 9,1 - 2,9 35,7 35,3 + 1,0
Livre Outros 1,1 1,1 - 1,6 4,4 4,4 - 0,7

1 Vendas de energia no mercado cativo 75,2 74,0 + 1,7 300,2 296,1 + 1,4
2 Energia associada aos consumidores livres (TUSD) 7,1 7,1 + 0,0 28,1 27,2 + 3,3
3 Mercado cativo + TUSD (1+2) 82,2 81,0 + 1,5 328,3 323,3 + 1,5
4 Fornecimento não faturado 0,8 1,4 - 45,8 0,3 1,3 - 78,5
5 Mercado cativo + TUSD + fornecimento não faturado (3+4) 83,0 82,4 + 0,7 328,6 324,7 + 1,2

Nota: Os dados são passíveis de recontabilizações de energia realizadas pela CCEE.
O gráfico, a seguir, apresenta a evolução do mercado de energia elétrica, cativo e livre, em GWh da Companhia, nos 
últimos cinco anos:
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A Companhia encerrou o ano com 109.467 unidades consumidoras cativas, número 1,1% superior ao registrado no 
fim de 2018 (108.287), e com 9 consumidores livres.
3.2. Perdas de energia elétrica (“perdas”): A Companhia investiu em 2019 em ações e tecnologias para assegurar 
maior eficiência no combate a perdas. As perdas totais somaram 14,9 GWh (14,8 GWh em 2018), representando 
3,90% da energia requerida (3,94% ano anterior). As iniciativas de recuperação de energia incluíram, entre outras:
  3.308 inspeções no grupo B, com 749 regularizações.
 126 inspeções no grupo A, com 62 regularizações.
 Instalação de blindagem em quadro coletivo em condomínios residenciais com indícios de fraude ou manipulação 

de consumo. Medida preventiva com objetivo de impedir acesso do cliente ao medidor de energia. 
 Instalação de cabo concêntrico, medidores e caixas de medição para regularização de 50 unidades consumidoras 

que apresentaram reincidência de furto de energia e/ou dificuldade de acesso do leiturista.
Últimos 12 meses

Perdas Técnicas (%) Perdas Não-Técnicas (%) Perdas Totais (%)
ANEEL

dez/18 set/19 dez/19 dez/18 set/19 dez/19 dez/18 set/19 dez/19
4,61 4,70 4,77 -0,66 -0,83 -0,86 3,94 3,87 3,90 5,84

Perdas Técnicas Perdas Não-Técnicas Perdas Totais
dez/18 set/19 dez/19 dez/18 set/19 dez/19 dez/18 set/19 dez/19 Var.(%)

17,3 17,9 18,2 (2,5) (3,2) (3,3) 14,8 14,7 14,9 + 1,1
(1) Variação setembro de 2019/dezembro de 2019.
Nota: Os dados são passíveis de recontabilizações de energia realizadas pela Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica (CCEE).
O gráfico, a seguir, apresenta as perdas totais de energia elétrica, em GWh e em percentual da Companhia nos últi-
mos quatro anos:

3.3. Gestão da Inadimplência: 3.3.1. Taxa de Inadimplência: A métrica para análise da inadimplência utilizada pela 
Companhia é a relação entre a soma da provisão para créditos de liquidação duvidosa com incobráveis e o forneci-
mento faturado, no período de 12 meses. Em 2019, essa relação foi de 0,23% (0,19% em 2018). A Companhia tem 
buscado ampliar a eficácia das medidas para reduzir a inadimplência, destacando-se a utilização de ferramentas ana-
líticas, com aplicação de inteligência artificial para avaliar o risco de crédito individual inerente a cada unidade consu-
midora. Assim, “customiza” as medidas aplicáveis a cada uma delas (SMS, reaviso antecipado, negativação, mutirões 
de negociação, corte simplificado e corte no medidor). A ferramenta analítica vem sendo aperfeiçoada à medida que 
se consegue avaliar a reação de cada consumidor à iniciativa aplicada. A taxa de inadimplência dos consumidores, 

medida pela relação percentual entre a soma da provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa 
(“PPECLD”) e o fornecimento faturado da Companhia no período de 12 meses, é apresentada a seguir:

PPECLD
(% do Fornecimento faturado) 

Em 12 meses (%)

dez/19 dez/18 Variação em pontos percentuais

ENF 0,23 0,19 + 0,04
3.3.2. Taxa de Arrecadação: A taxa de arrecadação da Companhia, representada pela arrecadação dos últimos 12 
meses sobre ao faturamento bruto do mesmo período, é apresentada a seguir:

Taxa de Arrecadação (%) 
Em 12 meses (%)

dez/19 dez/18 Variação em pontos percentuais

ENF 98,56 98,83 - 0,27
3.4. Indicadores de qualidade dos serviços – DEC e FEC: Com prioridade aos investimentos em melhoria da qua-
lidade, a Companhia busca manter os indicadores de fornecimento de energia, expressos por frequência e duração 
das interrupções de energia (FEC e DEC), abaixo dos limites regulatórios. Em 2019, o DEC manteve-se praticamente 
estável (6,64 horas, em comparação a 6,66 em 2018) e o FEC aumentou de 3,90 para 4,18 vezes ao longo dos 12 
meses encerrados em dezembro, efeito principalmente de dois fatores: interrupção no suprimento por outra empresa 
elétrica, o que deixou 80% da área de concessão sem energia, e ventanias e descargas elétricas intensas registradas 
no final do ano. Nos últimos seis anos, esses indicadores apresentaram a seguinte evolução:

Indicador DEC Indicador FEC

4. DESEMPENHO FINANCEIRO
4.1. Receita Operacional: Em 2019, a Companhia apresentou receita operacional bruta, sem a receita de construção 
que é atribuída margem zero, de R$ 281,2 milhões contra R$ 263,7 milhões registrados em 2018, acréscimo de 6,6% 
(R$ 17,5 milhões). A receita operacional líquida, também deduzida da receita de construção, apresentou crescimento 
de 10,4% (R$ 15,3 milhões) no período, para R$ 163,0 milhões.
A seguir, as receitas operacionais por classe de consumo:

Descrição
Trimestre Exercício

4T19 4T18 Var. % 2019 2018 Var. %
(+) Receita de energia elétrica (mercado cativo) 66,8 61,6 + 8,5 252,3 231,4 + 9,0
 Residencial 36,7 33,5 + 9,6 138,4 125,8 + 10,0
 Industrial 5,8 5,7 + 1,1 22,2 22,6 - 1,8
 Comercial 16,8 15,2 + 10,6 62,9 56,5 + 11,3
 Rural 1,1 0,9 + 26,4 4,2 3,5 + 18,2
Outras classes 6,5 6,3 + 2,3 24,7 23,0 + 7,2
(+) Fornecimento não faturado líquido 0,5 1,4 - 62,3 1,7 2,3 - 24,7
(+) Disponibilidade do sistema elétrico 4,3 3,0 + 40,7 15,9 12,9 + 22,7
(+) Receitas de construção 1,9 2,5 - 22,1 8,4 6,8 + 23,2
(+) Constituição e amortização - CVA (4,4) 2,4 - 0,7 8,8 - 91,7
(+) Subvenções vinculadas aos serviços concedidos 1,3 1,1 + 25,1 6,0 4,3 + 38,8
(+) Ativo financeiro indenizável da concessão 0,1 0,0 - 0,1 0,1 -
(+) Outras receitas 1,4 1,2 + 14,0 4,4 4,0 + 11,9
(=) Receita bruta 72,0 73,2 - 1,7 289,6 270,6 + 7,0
(-) Impostos sobre vendas 24,1 23,4 + 3,3 93,3 87,2 + 7,0
(-) Deduções Bandeiras Tarifárias 0,7 1,9 - 64,7 2,8 7,0 - 59,9
(-) Encargos setoriais 4,1 6,5 - 36,1 22,1 21,9 + 0,9
(=) Receita líquida 43,0 41,4 + 4,1 171,4 154,5 + 10,9
(-) Receitas de construção 1,9 2,5 - 22,1 8,4 6,8 + 23,2
(=) Receita líquida, sem receitas de construção 41,1 38,9 + 5,7 163,0 147,7 + 10,4
Foram determinantes para esse desempenho: i) Aumento de 9,0% (R$ 20,9 milhões) na receita bruta do mercado 
cativo; ii) Aumento de 22,7% (R$ 2,9 milhões) na receita bruta de disponibilidade do sistema elétrico (TUSD); e iii) 
Redução de R$ 8,1 milhões na constituição da Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela 
A (CVA) em 2019 em relação a 2018.
4.2. Ambiente regulatório: 4.2.1.Conta de Compensação dos Valores da Parcela A (CVA): Em 2019, a distribuidora 
registrou redução de R$ 8,1 milhões na amortização da Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da 
Parcela A (CVA). Instituída pela Portaria Interministerial nº 25/02, a CVA é o mecanismo regulatório destinado a regis-
trar as variações de custos relacionados à compra de energia, transporte de energia e encargos setoriais, ocorridas no 
período entre os eventos tarifários da distribuidora. O objetivo é neutralizar os efeitos desses custos, denominados de 
“Parcela A” e de repasse tarifário integral assegurado, sobre o resultado da distribuidora. 4.2.2. Bandeiras tarifárias: 
No ano, as receitas provenientes das bandeiras tarifárias totalizaram R$ 1,6 milhão (R$ 1,5 milhão no 4T19). No ano 
anterior, a Companhia não havia auferido receitas de bandeiras tarifárias. 4.2.3. Reajuste tarifário: O reajuste tarifário 
anual da Companhia , em 22 de junho de 2019, teve como efeito médio para os consumidores um aumento de 9,26%, 
sendo 9,21% para os consumidores de baixa-tensão e 9,48% para os de alta e média-tensão. O processo de reajuste 
tarifário anual consiste no repasse aos consumidores dos custos não gerenciáveis da concessão (Parcela A – compra 
de energia, encargos setoriais e encargos de transmissão) e na atualização dos custos gerenciáveis (Parcela B – distri-
buição) pela variação do IPCA menos o Fator X, que repassa aos consumidores os ganhos de produtividade anuais da 
concessionária. A variação nos custos da Parcela A foi de 4,34%, totalizando R$ 132,3 milhões, impactada principal-
mente pelos aumentos de 8,88% nos custos com compra de energia devido à situação hidrológica desfavorável do país. 
O preço médio de repasse dos contratos de compra de energia (“PMix”) foi definido em R$ 247,16/MWh. A variação 
da Parcela B foi de 2,90%, totalizando R$ 48,6 milhões, reflexo da inflação acumulada (IPCA) desde o último reajuste, 
de 4,66%, deduzida do Fator X, de 1,29%. 4.2.4. Recursos da Conta de Desenvolvimento Energético: A Aneel tam-
bém homologou recursos da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), repassados a Companhia pelas Centrais 
Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras, referentes a subsídios tarifários concedidos aos consumidores de baixa renda e 
usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica no montante de R$ 6,0 milhões em 2019 (R$ 1,3 milhão 
no 4T19), contra R$4,3 milhões em 2018 (R$ 1,1 milhão no 4T18). O valor foi registrado pela Companhia como receita 
operacional. 4.2.5. Base de remuneração regulatória: O processo de valoração dos ativos da Base de Remuneração 
Regulatória utiliza o método do Valor Novo de Reposição (VNR), que corresponde ao valor, a preços atuais de merca-
do, de um ativo idêntico, similar ou equivalente, sujeito a reposição, que efetue os mesmos serviços e tenha a mesma 
capacidade do ativo existente, considerando todos os gastos necessários para a sua instalação. A evolução da Base de 
Remuneração Liquida (BRL) da Companhia  e a data da próxima Revisão Tarifária (RT) são as seguintes:A evolução 
da Base de Remuneração Liquida (BRL) da Companhia  e a data da próxima Revisão Tarifária (RT) são as seguintes:
Base de Remuneração Liquida (BRL) - Em R$ milhões 1 Data revisão tarifária

3º Ciclo 4º ciclo 4º ciclo 5º ciclo
69,2 95,0 Jun/16 Jun/21

1 A preços da data de RT (mês anterior ao reajuste em cada ciclo). 
Por sua vez, a Parcela B aumentou 2,90% em relação à data anterior (D-1) à aplicação da revisão tarifária, chegando 
a R$ 48,6 milhões.

Parcela B (R$ milhões)
DRA 1 DRP 2 Variação (R$ milhões) Variação (%)
47,2 48,6 + 1,4 + 2,9

1 DRA – Data de Referência Anterior: é definida como sendo a data de vigência do último processo tarifário homolo-
gado pela Aneel, seja reajuste ou revisão tarifária, que contempla os custos incorridos e receitas auferidas nos doze 
meses relativos ao processo tarifário.
2 DRP – Data de Referência em Processamento: a DRP é definida como sendo a data de vigência do processo tarifário 
em análise a ser homologado pela Aneel, quer seja reajuste ou revisão tarifária, que contempla os custos e receitas 
previstas para os doze meses relativos ao processo tarifário.
4.3. Despesas operacionais 
As despesas operacionais, excluindo os custos de construção, totalizaram R$ 140,4 milhões em 2019 e R$ 36,8 
milhões no 4T19, aumentos de 7,6% (R$ 9,9 milhões) e 2,2% (R$ 0,8 milhão) respectivamente, quando comparadas 
com os mesmos períodos de 2018. 
Desse total, os custos e despesas controláveis aumentaram 1,9% ou R$ 0,4 milhão (redução de 4,4% ou R$ 0,4 
milhão no 4T19), totalizando R$ 24,5 milhões em 2019 (R$ 24,1 milhões em 2018). As despesas não controláveis 
apresentaram acréscimo de 10,3% ou R$ 10,0 milhões (aumento de 7,0% no 4T19), totalizando R$ 107,1 milhões em 
2019 (R$ 97,1 milhões em 2018). 
A composição das despesas operacionais pode ser assim demonstrada:
Composição das despesas operacionais 
Valores em R$ milhões

Trimestre Exercício
4T19 4T18 Var. % 2019 2018 Var. %

1 Custos e Despesas não controláveis 27,0 25,2 + 7,0 107,1 97,1 + 10,3
1.1   Energia comprada 19,3 17,9 + 8,1 76,6 69,8 + 9,7
1.2   Transporte de potência elétrica 7,6 7,3 + 4,3 30,4 27,3 + 11,4

2  Custos e Despesas controláveis 7,5 7,9 - 4,4 24,5 24,1 + 1,9
2.1 PMSO 7,4 8,0 - 6,7 24,1 24,5 - 1,5

2.1.1  Pessoal 3,4 2,9 + 16,3 10,4 9,7 + 7,3
2.1.2  Fundo de pensão 0,0 0,6 - 94,2 0,2 1,1 - 84,4
2.1.3  Material 0,5 0,5 - 4,9 1,7 1,6 + 6,8
2.1.4  Serviços de terceiros 3,2 3,1 + 4,5 10,1 9,6 + 4,8
2.1.5  Outras 0,2 0,9 - 73,5 1,7 2,5 - 31,5
 Multas e compensações 0,0 0,0 + 50,0 0,0 0,0 + 5,3
 Contingências (liquidação de ações cíveis) 0,0 0,5 - 92,4 0,2 1,0 - 81,8
 Outros 0,2 0,4 - 54,7 1,5 1,5 + 2,8

2.2  Provisões/Reversões 0,1 (0,1) - 0,5 (0,4) -
2.2.1 Contingências 0,1 (0,1) - (0,2) (0,9) - 81,8
2.2.2 Devedores duvidosos 0,1 - - 0,6 0,5 + 32,2

3 Demais receitas/despesas 2,3 2,9 - 21,6 8,8 9,3 - 6,1
3.1 Depreciação e amortização 2,1 2,0 + 4,4 8,4 8,0 + 4,1
3.2 Outras receitas/despesas 0,2 0,9 - 77,7 0,4 1,3 - 70,1

Total Custos e Despesas Operacionais (1+2+3,
 s/ construção) 36,8 36,0 + 2,2 140,4 130,5 + 7,6

Custo de construção (*) 1,9 2,5 - 22,1 8,4 6,8 + 23,2
Total Custos e Despesas Operacionais (1+2+3,
 c/ construção) 38,7 38,5 + 0,6 148,8 137,3 + 8,4

(*) Os custos de construção estão representados pelo mesmo montante em receita de construção. Tais valores são 
de reconhecimento obrigatório pela ICPC 01 – Contratos de Concessão e correspondem aos custos de construção 
de obras de ativos da concessão de distribuição de energia elétrica, sendo o custo de construção igual à receita de 
construção.
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4.4. Lucro líquido, geração de caixa e dividendos 
4.4.1. Lucro líquido e geração de caixa
Em 2019, a Companhia registrou lucro líquido de R$ 12,8 milhões, ante R$ 9,4 milhões no ano anterior, melhoria de 
36,8% (R$ 3,4 milhões). Por sua vez, a geração operacional de caixa (EBITDA ajustado) atingiu R$ 33,7 milhões em 
comparação a R$ 27,9 milhões em 2018, aumento de 20,7%. 
A evolução do lucro líquido e da geração de caixa da Companhia é a seguinte:
Composição da Geração de Caixa 
Valores em R$ milhões

Trimestre Exercício
4T19 4T18 Var. % 2019 2018 Var. %

(=) Lucro Líquido 2,7 2,0 + 36,2 12,8 9,4 + 36,8
(-) Contribuição social e imposto de renda (1,3) 0,1 - (6,2) (3,3) + 86,0
(-) Resultado financeiro (0,3) (1,0) - 70,5 (3,6) (4,5) - 19,1
(-) Depreciação e amortização (2,1) (2,0) + 4,4 (8,4) (8,0) + 4,1
(=) Geração de caixa (EBITDA) 6,4 4,9 + 31,8 31,0 25,2 + 22,9
(+) Receita de acréscimos moratórios 0,7 0,8 - 3,3 2,7 2,7 + 0,7
(=) Geração ajustada de caixa (EBITDA Ajustado) 7,1 5,7 + 24,8 33,7 27,9 + 20,7

Margem do EBITDA Ajustado (%) 16,5 13,8 + 2,7 p.p. 19,7 18,1 + 1,6 p.p.
4.4.2. Dividendos
Com base nos resultados alcançados pela Companhia em 2019, a administração irá propor à Assembleia Geral a 
distribuição de dividendos no montante de R$ 12,2 milhões (R$ 403,618485523 por ação ordinária), já tendo sido 
pagos: (i) R$ 4,7 milhões (R$ 155,0481212644 por ação ordinária), em 20 de junho; (ii) R$ 2,0 milhões, equivalente 
a R$ 64,7540805551 por ação ordinária, em 20 de agosto e (iii) R$ 2,9 milhões equivalente a R$ 97,834065281 por 
ação ordinária, em 8 de novembro. 
Foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de março de 2020, o pagamento de dividendo 
complementar, no montante de R$ 2,6 milhões, equivalente a R$ 85,982218422 por ação ordinária, que serão pagos 
a partir do dia 13 de março de 2020.
5. ESTRUTURA DE CAPITAL 
5.1. Caixa e Endividamento
A posição consolidada de caixa, equivalentes de caixa, aplicações financeiras e créditos setoriais totalizou R$ 43,6 
milhões no final de dezembro de 2019, frente aos R$ 69,8 milhões registrados em dezembro de 2018. Ressalte-se que 
os referidos saldos incluem os créditos referentes à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e Conta de Com-
pensação dos Valores da Parcela A (CVA), no montante de R$ 8,8 milhões em dezembro de 2019 e R$ 8,3 milhões 
em dezembro de 2018.
Em 31 de dezembro de 2019, a dívida líquida, deduzida dos créditos setoriais, foi de R$ 39,6 milhões, contra R$ 41,4 
milhões em dezembro de 2018. Consequentemente, a relação dívida líquida por EBITDA Ajustado consolidados pas-
sou de 1,5 vezes em dezembro de 2018 para 1,2 vezes em dezembro de 2019. 
A seguir, as dívidas de curto e longo prazo da Companhia em 31 de dezembro de 2019 e 2018:
Descrição 
Valores em R$ milhões 31/12/2019 31/12/2018

Curto Prazo 26,3 14,8
Empréstimos e financiamentos 25,6 13,7
Encargos de dívidas 0,1 0,1
Parcelamento de impostos e benefícios pós emprego 0,1 0,2
Instrumentos financeiros derivativos líquidos 0,5 0,8

Longo Prazo 57,0 67,5
Empréstimos e financiamentos 67,8 76,4
Parcelamento de impostos e benefícios pós emprego 0,7 1,0
Instrumentos financeiros derivativos líquidos (11,5) (9,9)

Total das dívidas 83,3 82,3
(-) Disponibilidades financeiras 34,8 32,6
Total das dívidas líquidas 48,5 49,7
(-) Créditos CDE (subvenção tarifária e baixa renda) 0,9 0,7
(-) Créditos CVA 7,9 7,6
Total das dívidas líquidas deduzidas de créditos setoriais 39,6 41,4

Indicador Relativo
Dívida líquida / EBITDA Ajustado (1) 1,2 1,5

(1) EBITDA Ajustado = EBITDA + Receitas de acréscimos moratórios.

Evolução da alavancagem
- Dívida líquida (R$ milhões) e dívida líquida/EBITDA Ajustado 12 meses (vezes) –

dez/18

41,4 40,2 43,3 40,0 39,6

Dívida líquida Dívida líquida / EBITDA Ajustado

mar/19 jun/19 set/19 dez/19

1,5 1,4 1,3 1,2 1,2

6. INVESTIMENTOS 
Com a prioridade de investir em obras que melhorem a qualidade dos serviços prestados, assim como promover a 
regularização, construção de redes e ligação de novos clientes, a Companhia investiu R$ 10,7 milhões em 2019, ante 
R$ 8,1 milhões do ano anterior. No quarto trimestre do ano, o valor chegou a R$ 2,3 milhões. 
A composição dos investimentos em 2019 foi a seguinte:
Descrição  
Valores em R$ milhões

4º Trimestre Exercício
4T19 4T18 Var. % 2019 2018 Var. %

Ativo Elétrico 2,1 2,4 - 12,5 9,7 6,8 + 42,6
Obrigações Especiais (0,3) (0,1) + 200,0 (0,1) 0,2 -
Ativo não Elétrico 0,5 0,1 + 400,0 1,1 1,1 -
Total dos Investimentos 2,3 2,4 - 4,2 10,7 8,1 + 32,1
(*) As “Obrigações Especiais” são recursos aportados pela União, Estados, Municípios e Consumidores para a con-
cessão e não compõe a Base de Remuneração Regulatória da distribuidora.
Entre as realizações no ano, destacaram-se: 
 Construção e reforma de aproximadamente 13 km de linhas de distribuição de média-tensão;
 Linhas de distribuição de média-tensão, contemplando os conjuntos Centenário, Tadeu Aor e Julius Arp (instala-
ção de religador trifásico, Instalação de nove sensores de falta, Melhoria da qualidade do serviço e segurança com 
recondutoramento de cabo nu para rede protegida);
 Construção da LT 345 kV Santos Dumont–Lagos;
 Construção das subestações Lagos e LPD 2 (345/138 KV) – energização prevista para 2022/2023);
 Migração das repetidoras analógicas para digitais com ajuste na infraestrutura, finalizando a substituição dos 
rádios portáteis.

7. GESTÃO DE PESSOAS 
Para aprimorar a atuação em gestão de pessoas e ampliar as premissas de uma administração ágil e flexível, a Com-
panhia investe em seus recursos humanos para promover a melhoria constante na qualidade de seus serviços. A Em-
presa encerrou 2019 com 121 colaboradores próprios e 9 contratados de terceiros, não considerando os empregados 
das empresas prestadoras de serviços ligadas à construção.
No ano, foram investidos R$ 80 mil em treinamento e educação. A capacitação é feita por meio de cursos presenciais, 
leitura e visitas técnicas, assim como com o apoio de videoconferências e Ensino a Distância (EAD), visando otimizar 
tempo e custos com deslocamento.
No exercício, a Companhia continuou dando ênfase ao desenvolvimento de seus gestores por meio da Academia de 
Líderes. A iniciativa é baseada na construção de trilhas de desenvolvimento segmentadas por negócio, que tem por ob-
jetivo ser o principal veículo de disseminação e alinhamento da cultura, valores, competências da liderança e objetivos 
estratégicos. Dessa forma, cria uma comunidade de líderes, preparados para o crescimento e a sustentação no negócio.
7.1. Saúde e segurança
No ano, a Companhia foi reconhecida com medalha de bronze no Prêmio Eloy Chaves. Concedido pela Associação 
Brasileira de Companhias de Energia Elétrica (ABCE), é um dos reconhecimentos mais importantes em saúde e se-
gurança do trabalho no Brasil. A premiação reflete o Plano de Segurança do Trabalho, que busca prevenir acidentes 
nas atividades de rotina dos colaboradores, com base em princípios educacionais e de fortalecimento da responsabi-
lidade, do comprometimento, do planejamento e do estímulo a uma atitude prevencionista. 
O projeto Operar Seguro é a principal iniciativa para promover uma transformação cultural, com ações que despertem 
o interesse dos colaboradores em cuidar melhor da sua vida, sua saúde e seu bem-estar. O foco está no reconhe-
cimento dos riscos, identificação de barreiras comportamentais e oportunidades de melhorias operacionais com a 
garantia de operações seguras.
Em 2019, para aprimorar e obter maior controle sobre a gestão de segurança, foi implantado um Sistema de Gestão 
Integrado online para acompanhamento de indicadores, gestão de treinamentos, atividades e do Diálogo de Seguran-
ça, que é uma reunião antes do início da jornada para falar sobre segurança.
8. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
Por entender o seu papel social e sua responsabilidade nas comunidades, a Companhia atua de forma consciente 
em toda a sua área de concessão. Propõe ações que tragam benefícios à sociedade, por meio do apoio e desen-
volvimento de projetos que promovam educação, cultura, esporte, geração de renda, empreendedorismo, melhoria 
ambiental e desenvolvimento econômico e social. Há também ênfase em programa de eficiência energética, com foco 
em educação para o consumo consciente e seguro de energia.
8.1. Eficiência energética  
A empresa investiu R$ 628 mil em 2019 em projetos de eficiência energética, que beneficiaram 980 unidades consu-
midoras e permitiram economizar 195 MWh/ano, energia suficiente para abastecer aproximadamente mil residências 
com consumo médio mensal de 200 kWh durante um ano. O Programa de Eficiência Energética (PEE) é apoiado pelo 
projeto Nossa Energia, um conjunto de iniciativas para o combate ao desperdício de energia em comunidades de bai-
xa renda, órgãos públicos e hospitais. Incluem substituição de lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas 
ou LED e doação de equipamentos eficientes (como refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado), adequação das 
instalações elétricas internas, e palestras sobre o uso racional da energia elétrica. 
No ano, foram executados projetos de eficiência energética de sistemas de iluminação, refrigeração, condicionamento 
ambiental e instalação de sistema fotovoltaico em asilos, creches e escolas da região, como Associação São Vicente 
de Paula – Casa dos Pobres, Lar Abrigo Amor a Jesus, Associação Friburguense de Amigos e Pais do Educando, 
Creche São José e Centro Municipal de Educação Infantil Brasilina da Rosa Teixeira.
O programa conta também com palestras, peças teatrais e dinâmicas realizadas em uma Unidade Móvel Eficiente, uma 
espécie de laboratório, com aparelhos de alta tecnologia que mostram como utilizar de forma correta a energia elétrica.
8.2. Projetos socioculturais
Os programas socioculturais são executados com o apoio da Fundação Ormeo Junqueira Botelho, que atua na análise 
técnica e cultural dos projetos patrocinados e é responsável pela gestão de espaços culturais mantidos pela Ener-
gisa na região: Usina Cultural, em Nova Friburgo, Museu Energisa, Anfiteatro Ivan Muller Botelho, Centro Cultural 
Humberto Mauro e Memorial Humberto Mauro (em Cataguases/MG) e Casa de Leitura Lya Maria Muller Botelho (em 
Leopoldina/MG).
Um destaque em 2019 em 2019 foi o projeto-piloto Letra de Luz, que tem o objetivo de promover o protagonismo infan-
til, o cuidado com o meio ambiente, a cidadania e a melhoria da qualidade de vida e do aprendizado de alunos do 4º e 
5º ano de escolas públicas. Os alunos visitaram o Museu Energisa e o Centro Cultural Humberto Mauro e realizaram 
diversas atividades em sala de aula.
 Usina Cultural – Promove a cultura e a ciência, por meio de atividades de literatura, música, cinema, teatro e artes plásti-
cas. No ano, o espaço em Nova Friburgo completou 18 anos e promoveu 31 eventos, com público total de 6.031 pessoas. 
 Museu Energisa – Exibe de forma didática e interativa a evolução da Energisa e da economia regional por ela 
gerada, em paralelo à história da própria eletricidade. 
 Memorial e Centro Cultural Humberto Mauro – Espaço múltiplo promove exposições de artes plásticas, espetácu-
los teatrais, de dança e musicais nacionais e internacionais, festivais de cinema e seminários, fóruns e palestras de 
diversos segmentos culturais. Em 2019, foram realizados 34 eventos, atingindo mais de 15 mil pessoas.
 Anfiteatro Ivan Müller Botelho – Localizado em um anexo do Museu Energisa, possui 300 lugares e é dedicado à 
realização de espetáculos teatrais e musicais. Destaque em 2019 foi o 3º Encontro Internacional de Palhaças e Palha-
ços de Todo Canto, com espetáculos para escolas e entrada franca para o público em geral.
 Casa de Leitura Lya Botelho – Localizada em Leopoldina (MG), o espaço promove exposições, dedicadas a temas 
relacionados com a história do Brasil. Em 2019, atingiu a marca de 21,1 mil visitantes e um dos eventos de destaque 
foi a exposição “Ouro de Minas” que resgatou de forma lúdica a história do ciclo do ouro, um dos mais importantes da 
economia brasileira.
Outros projetos de destaque em 2019 abrangeram iniciativas de inclusão e desenvolvimento social, como:
 Solidários a Brumadinho – A Energisa prestou apoio às equipes de resgate que atuaram na tragédia ocorrida em 
Brumadinho (MG), em janeiro de 2019, decorrente do rompimento de barragens de mineração. Foram colocados à 
disposição helicóptero de buscas e telefones conectados via satélite, além de embalagens descartáveis, luvas, cole-
tes, óculos de proteção, roupas e papel – materiais solicitados pelo Comitê de Crise do caso.
 Bem da Gente – Capacita empreendedores novos e já atuantes na comunidade no distrito de Conselheiro Paulino, 
em Nova Friburgo, por meio de cursos e orientações sobre práticas empresariais, visando ao desenvolvimento social 
e econômico com base em negócios autossustentáveis e inclusivos. Por meio de parceria com o Sebrae e a Prefeitura 
de Nova Friburgo, o projeto contou com participação de 30 empreendedores.
8.3. Iniciativas ambientais
A Companhia mitiga seus impactos por meio de programas e práticas que compõem o Sistema de Gestão de Meio 
Ambiente, Aspectos Sociais, Saúde e Segurança (SGMASS), uma ferramenta compatível com as normas ISO 14001, 
OSHAS 18001. O sistema fornece os subsídios para o adequado monitoramento dos aspectos socioambientais e de 
saúde e segurança.
Dentre as iniciativas de 2019, destacaram-se:
 Recomposição de Áreas de Proteção Permanente (APPs) e áreas degradadas realizada em parceria com proprie-
tários e prefeitura do município de Nova Friburgo, constando de plantio e a manutenção periódica de espécies nativas 
da Mata Atlântica. 
 Regeneração de óleos isolantes utilizados nos equipamentos e recuperam óleo lubrificante industrial, de forma a 
garantir a reutilização deste material. 
 Início do Projeto Vera (sigla de Vegetation Recognition Action, ou Ação de Reconhecimento de Vegetação, em 
português), para controle inteligente da vegetação, analisando dados, fazendo predições com dados históricos e 
indicando locais que necessitam de controle de vegetação (preventivo e corretivo). O projeto envolve quatro elos da 
cadeia de valor: diagnóstico, mapeamento de risco, planejamento de ação de acordo com o risco e ações operacio-
nais, que podem incluir o desenvolvimento de soluções mecanizadas, como robôs de poda.
 Campanhas de redução de consumo de água e energia, educação com base nos 3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reci-
clar) e educação para o consumo consciente, com distribuição de cartilhas e divulgação interna (intranet, adesivos e 
cartazes fixados pela empresa e proteção de tela dos computadores).
9. SERVIÇOS PRESTADOS PELO AUDITOR INDEPENDENTE 
A remuneração total dos auditores independentes Ernst & Young Auditores Independentes pelos serviços prestados 
de revisão contábil das demonstrações financeiras para a Companhia em 2019 foi de R$ 58 mil, dos quais R$ 51 mil 
pela revisão contábil das demonstrações financeiras da Companhia e R$ 7 mil por serviços de consultoria.
A política de contratação adotada pela Companhia atende aos princípios que preservam a independência do auditor, 
de acordo com as normas vigentes, que determinam, principalmente, que o auditor não deve auditar seu próprio tra-
balho, nem exercer funções gerenciais para seu cliente ou promover os seus interesses.
A Administração.

BALANÇO SOCIAL ANUAL - 2019 - (Em milhares de reais)

1 - Base de Cálculo 2019 2018
Receita líquida (RL) 171.052 154.599
Resultado operacional (RO) 18.986 12.680
Folha de pagamento bruta (FPB) 8.732 8.246

2 - Indicadores Sociais Internos Valor % sobre 
FPB

% sobre 
RL Valor % sobre 

FPB
% sobre 

RL
Alimentação 1.423 16,30% 0,83% 1.395 16,92% 0,90%
Encargos sociais compulsórios 1.903 21,79% 1,11% 2.086 25,30% 1,35%
Previdência privada 53 0,61% 0,03% 985 11,95% 0,64%
Saúde 593 6,79% 0,35% 586 7,11% 0,38%
Segurança e saúde no trabalho 241 2,76% 0,14% 397 4,81% 0,26%
Educação 19 0,22% 0,01% 23 0,28% 0,01%
Cultura - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00%
Capacitação e desenvolvimento profissional 62 0,71% 0,04% 92 1,12% 0,06%
Creches ou auxílio-creche 43 0,49% 0,03% 45 0,55% 0,03%
Participação nos lucros ou resultados 1.255 14,37% 0,73% 423 5,13% 0,27%
Outros 324 3,71% 0,19% 336 4,07% 0,22%
Total - Indicadores sociais internos 5.916 67,75% 3,46% 6.368 77,24% 4,12%

3 - Indicadores Sociais Externos Valor % sobre 
RO

% sobre 
RL Valor % sobre 

RO
% sobre 

RL
Educação 95 0,50% 0,06% 153 1,21% 0,10%
Cultura 213 1,12% 0,12% 142 1,12% 0,09%
Saúde e saneamento - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00%
Esporte 9 0,05% 0,01% - 0,00% 0,00%
Combate à fome e segurança alimentar - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00%
Outros 102 0,54% 0,06% 92 0,73% 0,06%
Total das contribuições para a sociedade 419 2,21% 0,25% 387 3,06% 0,25%
Tributos (excluídos encargos sociais) 89.111 469,35% 51,99% 80.537 635,15% 52,09%
Total - Indicadores sociais externos 89.530 471,56% 52,24% 80.924 638,21% 52,34%

4 - Indicadores Ambientais Valor % sobre 
RO

% sobre 
RL Valor % sobre 

RO
% sobre 

RL
Investimentos relacionados com a produção/ 
operação da empresa 5.682 29,93% 3,31% 4.789 37,77% 3,10%

Investimentos em programas e/ou projetos 
externos 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Total dos investimentos em meio ambiente 5.682 29,93% 3,31% 4.789 37,77% 3,10%
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” 
para minimizar resíduos, o consumo em geral 
na produção/ operação e aumentar a eficácia 
na utilização de recursos naturais, a empresa

(  ) não possui metas 
(  ) cumpre de 0 a 50% 
(  ) cumpre de 51 a 75% 

(X) cumpre de 76 a 100%

(  ) não possui metas 
(  ) cumpre de 0 a 50% 
(  ) cumpre de 51 a 75% 

(X) cumpre de 76 a 100%
5 - Indicadores do Corpo Funcional 2019 2018
Nº de empregados(as) ao final do período 121 125
Nº de admissões durante o período 2 9
Nº de empregados(as) terceirizados(as) 9 26
Nº de estagiários(as) 2 2
Nº de empregados(as) acima de 45 anos 29 26
Nº de mulheres que trabalham na empresa 18 19
% de cargos de chefia ocupados por mulheres 50,00% 50,00%
Nº de negros(as) que trabalham na empresa 21 21
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 0,00% 0,00%
Nº de portadores(as) de deficiência ou 
necessidades especiais 3 3

6 - Informações relevantes quanto ao 
exercício da cidadania empresarial 2019 Metas 2020

Relação entre a maior e a menor remuneração 
na empresa 54,44 54,44

Número total de acidentes de trabalho 0 0

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos 
pela empresa foram definidos por:

(  )  direção
(  )  direção e gerências

(  )  todos(as) empregados(as)

(  ) direção
(  ) direção e gerências

(  )todos(as) empregados(as)

Os padrões de segurança e salubridade no 
ambiente de trabalho foram definidos por:

(x)  direção e gerências
(  )  todos(as) empregados(as)

(  )  todos(as) + Cipa

(x)  direção e gerências
(  )  todos(as) empregados(as)

(  )  todos(as) + Cipa
Quanto à liberdade sindical, ao direito de 
negociação coletiva e à representação interna 
dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

(  )  não se  envolverá
(  )  seguirá as normas da OIT

(   )  incentivará e seguirá a OIT

(  ) não  se envolverá
(x) seguirá as normas da OIT

(  )  incentivará e seguirá a OIT

A previdência privada contempla:
(  )  direção

(  )  direção e gerências
( )  todos(as) empregados(as)

(  )  direção
(  )  direção e gerências

( x)  todos(as) empregados(as)

A participação dos lucros ou resultados 
contempla:

(  )  direção
(  )  direção e gerências

(  )  todos(as) empregados(as)

(  )  direção
(  )  direção e gerências

(  )  todos(as) empregados(as)
Na seleção dos fornecedores, os mesmos 
padrões éticos e de responsabilidade social e 
ambiental adotados pela empresa:

(  ) não  são considerados
(  )  são  sugeridos
(  ) são  exigidos

(  ) não são considerados
(  ) são  sugeridos
(  ) são  exigidos

Quanto à participação de empregados(as) em 
programas de trabalho voluntário, a empresa:

(  )  não se  envolve
(  )  apóia

(  )  organiza e incentiva

(  ) não se envolve
(  ) apóia

(  ) organiza e incentiva

Número total de reclamações e críticas de 
consumidores(as):

na empre-
sa

25.803

no P rocon  
38

na justiça  
113

na empre-
sa

 24.513

no P rocon    
80

na j ustiça   
88

% de reclamações e críticas atendidas ou 
solucionadas:

na empre-
sa

99,94%

no P rocon  
48%

na Justi ça    
24%

na empre-
sa

100%

no P rocon   
100%

na Justi ça  
26%

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2019: 143.528 Em 2018: 133.306

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

79% governo  
6% colaboradores(as)  

9% acionistas  
6% terceiros   0% retido

78% governo 
7% colaboradores(as)  

7% acionistas 
8% terceiros   0% retido

7 - Outras Informações 2019 2018

7) Investimentos sociais

7.1 - Programa Luz para Todos

  7.1.1 - Investimento da União  -  - 

  7.1.2 - Investimento do Estado - -

  7.1.3 - Investimento do Município - -

  7.1.4 - Investimento da Concessionária - -

Total - Programa Luz para Todos (7.1.1 a 7.1.4) - -

  7.2 - Programa de eficiência Energética 628 398

  7.3 - Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento

494 15

Total dos investimentos sociais (7.1 a 7.3) 1.122 413



Terça-feira, 17 de março de 2020Monitor Mercantil  n 17Financeiro

Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ nº 33.249.046/0001-06

Nota 2019 2018

Ativo

Circulante

Caixa e equivalente de caixa 5.1 12.975 11.777

Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados 5.2 21.792 20.419

Consumidores e concessionárias 6 31.900 30.109

Estoques 709 607

Tributos a recuperar 7 8.738 10.160

Ativos financeiros setoriais 9 7.425 6.591

Outros créditos 10 4.857 4.044

Total do circulante 88.396 83.707

Não circulante

Realizável a longo prazo

 Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados 5.2 - 452

 Consumidores e concessionárias 6 1.644 1.395

 Tributos a recuperar 7 4.524 4.357

 Depósitos e cauções vinculados 20 2.131 1.967

 Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos 28 11.454 9.856

 Ativo financeiro indenizável da concessão 13 3.927 3.409

 Ativos financeiros setoriais 9 1.627 3.342

25.307 24.778

Investimentos 79 81

Imobilizado 14 2.701 2.821

Intangível 14 103.707 102.531

Ativo Contratual - Infraestrutura em construção 14 (91) (1.282)

Total do não circulante 131.703 128.929

Total do ativo 220.099 212.636

Nota 2019 2018
Passivo
Circulante
Fornecedores 15 15.364 14.374
Encargos de dívida 16 74 64
Empréstimos e financiamentos 16 25.585 13.751
Impostos e contribuições sociais 18 2.487 2.168
Dividendos 1.289 1.289
Encargos setoriais 19 1.406 2.611
Obrigações estimadas 729 567
Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco 28 506 784
Passivos financeiros setoriais 9 521 1.546
Benefícios pós-emprego 29 112 167
Arrendamentos Operacionais 17 240 -
Outras contas a pagar 5.337 4.154

Total do circulante 53.650 41.475
Não circulante
Fornecedores 15 677 658
Empréstimos e financiamentos 16 67.755 76.466
Impostos e contribuições sociais 18 1.276 1.008
Impostos e contribuições sociais diferidos 12 4.733 2.611
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais 20 551 706
Encargos setoriais 19 1.230 1.317
Passivos financeiros setoriais 9 584 759
Benefícios pós-emprego 29 714 978
Arrendamentos Operacionais 17 393 -
Outras contas a pagar 821 616

Total do não circulante 78.734 85.119
Patrimônio líquido 
Capital social 21.1 63.343 63.343
Reserva de capital 21.2 11.312 11.268
Reserva de lucros 21.3 9.429 8.789
Dividendos adicionais propostos 21.4 2.589 1.898
Outros resultados abrangentes 21.5 1.042 744

Total do patrimônio líquido 87.715 86.042
Total do passivo e patrimônio líquido 220.099 212.636

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA PARA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado ao contrário)

Nota
Capital
social

Reservas de capital Reserva de Lucros Dividendos
adicionais
propostos

Lucros  
acumulados

Outros resulta-
dos abrangentes Total

Remuneração  
de imobilizado

Reserva  
especial de ágio

Outras r eservas  
de capital

Retenção  
de lucros Legal

Saldos em 01 de janeiro de 2018 63.343 179 11.065 4 2.177 6.144 3.867 - 90 86.869
Pagamento dividendos adicionais - - - - - - (3.867) - - (3.867)
Programa de remuneração variável (ILP) 21.2 - - - 20 - - - - - 20
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 9.351 - 9.351
Proposta de destinação do lucro líquido:
Reserva legal 21.3 - - - - - 468 - (468) - -
Dividendos 21.4 - - - - - - - (6.985) - (6.985)
Dividendos adicionais propostos 21.4 - - - - - - 1.898 (1.898) - -

Outros resultados abrangentes, líquidos de tributos
Ganho e perda atuarial - benefícios a empregados 21.5 - - - - - - - - 990 990
Tributos sobre ganho e perda atuarial - benefícios a empregados 21.5 - - - - - - - - (336) (336)

Saldos em 31 de dezembro de 2018 63.343 179 11.065 24 2.177 6.612 1.898 - 744 86.042
Pagamento dividendos adicionais - - - - - - (1.898) - - (1.898)
Programa de remuneração variável (ILP) 21.2 - - - 44 - - - - - 44
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 12.795 - 12.795
Proposta de destinação do lucro líquido:
Reserva legal 21.3 - - - - - 640 - (640) - -
Dividendos 21.4 - - - - - - - (9.566) - (9.566)
Dividendos adicionais propostos 21.4 - - - - - - 2.589 (2.589) - -
Outros resultados abrangentes, líquidos de tributos

Ganho e perda atuarial - benefícios a empregados 21.5 - - - - - - - - 452 452
Tributos sobre ganho e perda atuarial - benefícios a empregados 21.5 - - - - - - - - (154) (154)
Saldos em 31 dezembro de 2019 63.343 179 11.065 68 2.177 7.252 2.589 - 1.042 87.715

Saldos em 31 dezembro de 2018 63.343 179 11.065 4 2.177 6.144 3.867 - 90 86.869
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 2019 2018
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 12.795 9.351
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 12 6.191 3.329
Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - liquidas 5.332 10.061
Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão 13 (149) (117)
Amortização e depreciação 22 8.370 8.039
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa 22 625 473
Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais 22 22 77
Marcação a mercado das dívidas (122) 43
Marcação a mercado de derivativos 122 (56)
Instrumentos financeiros derivativos (1.261) (5.491)
Perda na alienação de bens do intangível 23 (128) 753
Pagamento baseado em ações 44 20

Variações nas contas do ativo circulante e não circulante -
(Aumento) de consumidores e concessionárias (2.676) (3.540)
(Aumento) de estoques (102) (175)
Diminuição (Aumento) de tributos a recuperar 1.255 (1.046)
(Aumento) de depósitos e cauções vinculados (136) (79)
Diminuição (Aumento) de ativo financeiro setorial 9 973 (5.908)
(Aumento) Diminuição de outros créditos (870) 106

Variações nas contas do passivo circulante e não circulante -
Aumento de fornecedores 1.112 2.478
Aumento de impostos e contribuições sociais 387 1.309
Imposto de renda e contribuição social pagos (3.956) (1.394)
Aumento (Diminuição) de obrigações estimadas 162 (14)
(Diminuição) de passivo financeiro setorial 9 (1.041) (1.373)
Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos (193) (1.015)
Aumento de outras contas a pagar 336 298

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 27.092 16.129
Atividades de investimentos
Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados 766 7.273
Aplicações no imobilizado, intangível e ativo contratual - Infra-estrutura em construção (10.911) (7.618)
Alienação de bens do imobilizado e intangível 629 1.004

Caixa líquido consumido nas (gerado pelas) atividades de investimentos (9.516) 659
Atividades de financiamento
Novos empréstimos e financiamentos 16 15.000 14.930
Pagamentos de empréstimos - principal 16 (13.762) (38.301)
Pagamentos de empréstimos - juros 16 (5.116) (5.959)
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos (737) (7.643)
Pagamentos de dividendos (11.464) (10.852)
Pagamento arrendamento mercantil (299) -
Aumento de capital com subscrição de ações - -

Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento (16.378) (47.825)
Variação líquida do caixa 1.198 (31.037)
Caixa mais equivalentes de caixa iniciais 5 11.777 42.814
Caixa mais equivalentes de caixa finais 5 12.975 11.777

Variação líquida do caixa 1.198 (31.037)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 2019 2018
Geração do valor adicionado:
Receitas
Receitas de vendas de energia elétrica e serviços 22 278.360 256.839
Outras receitas 24 465 525
Receitas relativas a construção de ativos próprios 22 e 24 8.461 6.877
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa 22 (625) (473)

(-) Insumos adquiridos de terceiros
Custo da energia vendida 117.692 106.825
Materiais e serviços de terceiros 11.922 11.305
Outros custos operacionais 10.359 10.113

139.973 128.243
Valor adicionado bruto 146.688 135.525
Amortização e depreciação 23 8.370 8.039
Valor adicionado líquido 138.318 127.486
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas  financeiras 25 5.210 5.820

Valor adicionado a distribuir 143.528 133.306
Distribuição do valor adicionado:
Pessoal
Remuneração direta 6.190 6.429
Benefícios 2.533 2.361
FGTS 428 503

Impostos, taxas e contribuições
Federais 22.918 18.872
Estaduais 67.845 63.532
Municipais 251 225
Obrigações Intrassetoriais 22.097 21.899

Remuneração de capital de terceiros
Juros 8.629 10.078
Aluguéis (158) 56

Remuneração de capitais próprios
Dividendos 21.4 9.566 6.985
Dividendos adicionais propostos 21.4 2.589 1.898
Reserva legal 21.3 640 468

143.528 133.306
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 2019 2018
Lucro líquido do exercício 12.795 9.351
Itens que não serão reclassificados para a demonstração do resultado
 Outros resultados abrangentes 21.5 298 654
Total do resultado abrangente do exercício, líquido de impostos 13.093 10.005

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 2019 2018
Receita operacional líquida 22 171.052 154.599
Custo do serviço de energia elétrica (107.050) (97.158)
Custo de operação e dos serviços prestados a terceiros 23 (28.264) (26.768)
Lucro bruto 35.738 30.673
Despesas gerais e administrativas 23 (13.093) (12.212)
Outras receitas 24 465 525
Outras despesas 24 (487) (1.806)
Resultado antes das receitas e despesas financeiras e impostos 22.623 17.180
Receita Financeira 25 4.968 5.549
Despesa Financeira 25 (8.605) (10.049)
Receitas (despesas) financeiras líquidas (3.637) (4.500)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 18.986 12.680
Imposto de renda e contribuição social corrente 12 (4.223) (380)
Imposto de renda e contribuição social diferido 12 (1.968) (2.949)
Lucro líquido do exercício 12.795 9.351
Lucro básico e diluído por ação ordinária - R$ 26 424,86 310,50
Receita operacional líquida 22 171.052 154.599

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A, (“Companhia” ou “Energisa NF”) - empresa integrante do 
Grupo Energisa - é uma concessionária distribuidora de energia elétrica, que atua no município de Nova Friburgo no 
Estado do Rio de Janeiro, atendendo a 109.476 consumidores. A Companhia possui sede na cidade de Nova Fri-
burgo, Estado do Rio de Janeiro. Contrato de concessão de distribuição de energia elétrica: A Companhia teve 
seu contrato de concessão vencido em 07 de julho de 2015 para o qual foi assinado em 09 de dezembro de 2015 o 
quinto termo aditivo ao contrato de concessão com vencimento em 07 de julho de 2045. O aditivo foi formalizado de 
acordo com o Despacho do Ministro de Estado de Minas e Energia de 09 de dezembro de 2015, na Lei nº 12.783 de 
11 de janeiro de 2013, no Decreto nº 7.805 de 14 e setembro de 2012 e no Decreto nº 8.461 de 02 de junho de 2015. 
O contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica contém cláusulas específicas que 
garantem o direito à indenização do valor residual dos bens vinculados ao serviço no final da concessão. Para efeito 
da reversão, consideram-se bens vinculados aqueles efetivamente utilizados na prestação do serviço. As obrigações 
da concessionária, previstas no contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica são: I – 
Operar e manter as instalações de modo a assegurar a continuidade e a eficiência do Serviço Regulado, a segurança 
das pessoas e a conservação dos bens e instalações e fornecer energia elétrica a consumidores localizados em sua 
área de concessão, nos níveis de qualidade e continuidade estabelecidos em legislação específica;  II – Realizar as 
obras necessárias à prestação dos serviços concedidos, reposição de bens, e operar a infraestrutura de forma a asse-
gurar a regularidade, continuidade, eficiência, segurança e modicidade das tarifas, em conformidade com as normas 
técnicas e legais específicas;  III – Organizar e manter controle patrimonial dos bens e instalações vinculados à con-
cessão e zelar por sua integridade providenciando que aqueles que, por razões de ordem técnica, sejam essenciais à 
garantia e confiabilidade do sistema elétrico, estejam sempre adequadamente garantidos por seguro sendo vedado à 
concessionária alienar ou conceder em garantia tais bens sem a prévia e expressa autorização do agente regulador;  
IV – Atender a todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária e regulatória, inclusive prestando 

contas aos consumidores; V – implementar medidas que objetivem o combate ao desperdício de energia, por meio de 
programas de redução de consumo de energia e inovações; VI – submeter à prévia aprovação da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) alterações nas posições acionárias que impliquem em mudanças de controle. Na hipótese 
de transferência de ações representativas do controle acionário, o novo controlador deverá assinar termo de anuência 
e submissão às cláusulas do contrato de concessão e às normas legais e regulamentares da concessão; e VII - manter 
o acervo documental auditável, em conformidade com as normas vigentes. A concessão poderá ser extinta pelo térmi-
no do contrato, encampação do serviço, caducidade, rescisão, irregularidades ou falência da concessionária, podendo 
ser prorrogada, mediante requerimento da concessionária e a critério exclusivo do Poder Concedente – Ministério de 
Minas e Energia - MME. As informações referentes aos reajustes, revisões tarifárias e outros assuntos regulatórios, 
ativos e passivos financeiros setoriais, ativo financeiro indenizável da concessão, ativos vinculados à concessão e a 
receita de construção, estão apresentadas nas notas explicativas nº 8, 9, 13,14 e 2, respectivamente. 
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária, 
previstas na Lei nº 6.404/76 com alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os pronunciamentos contábeis, 
interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”), as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board – IASB e, quando aplicáveis, as regulamentações do órgão regulador, a Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica - ANEEL. Adicionalmente, a Administração considerou as orientações emanadas da Orienta-
ção OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas demonstrações financeiras de forma 
que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, estão divulgadas e correspondem ao 
que é utilizado na gestão da Companhia.
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A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 12 de março de 2020. 2.2. Moeda fun-
cional e base de mensuração: As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional 
da Companhia. As transações em moeda estrangeira foram convertidas para a moeda funcional pela taxa de câmbio 
da data em que as transações foram realizadas. Os saldos de ativos e passivos monetários em moeda estrangeira 
são reavaliados para a moeda funcional da Companhia e de suas controladas pela taxa de câmbio na data base dos 
balanços. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da atualização desses ativos e passivos são reconhecidos 
como receitas e despesas financeiras no resultado. As demonstrações financeiras foram preparadas com base no 
custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos quando re-
queridos nas normas, conforme detalhado na nota explicativa nº 28.  2.3. Julgamentos, estimativas e premissas: A
preparação das demonstrações financeiras, 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, requer 
que a Administração faça uso de julgamentos, estimativas e premissas que afetam os valores reportados de ativos 
e passivos, receitas e despesas. Os resultados de determinadas transações, quando de sua efetiva realização em 
exercícios subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As revisões das estimativas contábeis são reconhecidas 
no exercício em que são revisadas e nos exercícios futuros afetados. As principais estimativas e julgamentos relacio-
nados às demonstrações financeiras referem-se ao registro dos efeitos decorrentes de: I. Nota explicativa 6 - Consu-
midores e concessionárias (fornecimento de energia elétrica não faturada) e Provisão perdas esperadas de crédito de 
liquidação duvidosa; II. Nota explicativa 9 - Ativos e passivos financeiros setoriais; III. Nota explicativa 12 - Créditos 
tributários; IV. Nota explicativa 13 - Ativo financeiro indenizável da concessão; V. Nota explicativa 14 - Imobilizado, 
intangível e ativo contratual – infraestrutura em construção; VI. Nota explicativa 17 – Arrendamentos operacionais; VII. 
Nota explicativa 20 - Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórias; VIII. Nota explicativa 23 - Custo 
de energia elétrica comprada para revenda; IX. Nota explicativa 28 – Instrumentos financeiros e gerenciamento de 
riscos; e X. Nota explicativa 29 – Benefícios pós emprego.
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas 
demonstrações financeiras. 3.1. Principais mudanças nas politicas contábeis: 3.1.1. CPC 06 (R2) Operações de 
arrendamento mercantil//IFRS 16-Leases: O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, men-
suração, apresentação e evidenciação de arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem todos os arren-
damentos sob um único modelo no balanço patrimonial, semelhante à contabilização de arrendamentos financeiros 
segundo o CPC 06 (R1). A norma inclui duas isenções de reconhecimento para arrendatários - arrendamentos de 
ativos de “baixo valor” (por exemplo, computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, com prazo 
de arrendamento de até 12 meses). Na data de início de um contrato de arrendamento, o arrendatário reconhecerá 
um passivo relativo aos pagamentos de arrendamento e um ativo que representa o direito de utilizar o ativo subja-
cente durante o prazo de arrendamento (ativo de direito de uso). Os arrendatários serão obrigados a reconhecer 
separadamente a despesa de juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação sobre o ativo de 
direito de uso. Os arrendatários também deverão reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de determinados 
eventos (como por exemplo ou uma mudança no prazo do arrendamento, uma mudança nos pagamentos futuros do 
arrendamento como resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos). Em geral, 
o arrendatário irá reconhecer o valor do incremento do passivo de arrendamento em contrapartida de um ajuste do 
ativo de direito de uso.  A Companhia atua como arrendatária em contratos referente imóveis não residenciais para a 
instalação de agências de atendimentos a clientes, estabelecimentos para desenvolver suas atividades comerciais e 
centros de distribuição. Não há alteração substancial na contabilização dos arrendadores com base no CPC 06 (R2) 
em relação à contabilização anterior de acordo com o CPC 06 (R1). Os arrendadores continuam a classificar todos os 
arrendamentos de acordo com o mesmo princípio de classificação do CPC 06 (R1), distinguindo entre dois tipos de 
arrendamento: operacionais e financeiros.  O CPC 06 (R2), que vigora para períodos anuais iniciados a partir de 1º 
janeiro de 2019, exige que os arrendatários e arrendadores façam divulgações mais abrangentes do que as previstas 
no CPC 06 (R1).  A Companhia aplicou o CPC 06 (R2) inicialmente em 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem 
retrospectiva modificada, portanto, o efeito cumulativo da adoção do CPC 06 (R2) foi reconhecido como um ajuste ao 
saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º de janeiro de 2019, sem atualização das informações comparativas.  
A adoção do CPC 06 (R2) não afetou a capacidade da Companhia de cumprir com os acordos contratuais (covenants) 
de limite máximo de alavancagem em empréstimos descritos na nota explicativa nº 16.  Os efeitos da adoção inicial 
do CPC 06 (R2) estão como segue:
Impacto sobre o balanço patrimonial em 01 de janeiro de 2019 Ativo Passivo
Intangível - Direito de uso imóveis 706 -
Arrendamentos operacionais - 706
Em 31 de dezembro de 2019 os efeitos do CPC 06 (R2) estão apresentados abaixo:

Balanço Patrimonial Saldos em 2019 Efeitos CPC 06 (R2) Saldos sem efeitos em 2019
Ativo
Ativo circulante 88.396 - 88.396
Ativo realizável a longo prazo 25.307 - 25.307
Investimentos 79 - 79
Imobilizado 2.701 - 2.701
Intangível 103.616 (617) 102.999
Direito de uso - imóveis 617 (617) -

Ativo total 220.099 (617) 219.482
Balanço Patrimonial Saldos em 2019 Efeitos CPC 06 (R2) Saldos sem efeitos em 2019
Passivo
Passivo circulante 53.692 (235) 53.457
Arrendamentos operacionais 240 (240) -
Impostos e contribuições sociais 2.487 5 2.492

Passivo não circulante 78.692 (393) 78.299
Arrendamentos operacionais 393 (393) -

Patrimônio Líquido 87.715 11 87.726
Passivo total 220.099 (617) 219.482

Demonstração do Resultado Saldos em 2019
Efeitos

 CPC 06 (R2)
Saldos sem 

efeitos em 2019
Receita de venda de bens e/ou serviços 171.052 - 171.052
Custos dos bens e/ou serviços vendidos (135.314) (42) (135.356)
Amortização e depreciação (8.370) 257 (8.113)
Outros (1.705) (299) (2.004)

Resultado bruto 35.738 (42) 35.696
Despesas/Receitas operacionais (13.115) - (13.115)
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 22.623 (42) 22.581
Resultado financeiro (3.637) 58 (3.579)
Outras despesas financeiras (787) 58 (729)

Resultado antes dos tributos sobre o lucro 18.986 16 19.002
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro (6.191) (5) (6.196)
Lucro líquido do exercício 12.795 11 12.806
3.1.2. ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro: Em dezembro de 2018 foi emitido o 
ICPC 22, em correlação à norma IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamentos de Imposto de Renda, o qual esclarece 
como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos 
de tributo sobre o lucro. A interpretação determina que a entidade deverá reconhecer e mensurar seu tributo corrente 
ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases 
fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados. Na avaliação 
da Administração da Companhia, a interpretação não traz impactos significativos às demonstrações financeiras, pois 
os procedimentos adotados para a apuração e recolhimento dos tributos sobre o lucro estão amparados na legislação, 
opiniões de consultores, internos e externos, e em precedentes de Tribunais Administrativos e Judiciais. 3.2. Princi-
pais políticas contábeis: As políticas contábeis detalhadas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos 
os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. a. Caixa e equivalentes de caixa - Os equivalentes 
de caixa são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento 
ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata 
em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguin-
te, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, 
por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação; b. Instrumentos financeiros e operações de 
hedge: 1. Instrumentos financeiros: O CPC 48 simplificou o modelo de mensuração atual para ativos financeiros 
e estabeleceu três categorias de mensuração: (i) a custo amortizado; (ii) a valor justo por meio do resultado (“VJR”); 
e (iii) a valor justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”), dependendo do modelo de negócios e as 
características dos fluxos de caixa contratuais. Quanto ao reconhecimento e mensuração de passivos financeiros, não 
houve alterações significativas em relação aos critérios atuais, com exceção ao reconhecimento de mudanças de risco 
de crédito próprio em outros resultados abrangentes para aqueles passivos designados ao valor justo por meio do re-
sultado. Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração - são classificados no reconhecimento inicial, como 
subsequentemente mensurados ao custo amortizado ao seu valor justo por meio de outros resultados abrangentes e 
ao valor justo por meio do resultado acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado 
ao valor justo por meio do resultado. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das 
características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios para a gestão destes ativos 
financeiros. Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de 
principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada a nível de cada instrumento. As 
aquisições ou alienação de ativos financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de um prazo estabelecido por re-
gulamento ou convenção no mercado são reconhecidas na data da negociação, ou seja, a data em que a Companhia 
se compromete a comprar ou vender o ativo. Um ativo financeiro não é mais reconhecido quando os direitos contratu-
ais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de 
caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual, essencialmente, todos os riscos e benefícios 
da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Mensuração subsequente - para fins de mensuração subsequente, 
os ativos financeiros são classificados em ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida); ativos 
financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes com reclassificação de ganhos e perdas acu-
mulados (instrumentos de dívida); ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes, sem reclassificação de ganhos e perdas acumulados no momento de seu desreconhecimento (instrumentos 
patrimoniais); e ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. A Companhia mensura os ativos financeiros 
ao custo amortizado se o ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos 
financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais, e os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, 
em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o 
valor do principal em aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando 
o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no 
resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor recuperável. Quanto aos instrumentos 
de dívida a Companhia avalia ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes se o ativo financeiro for man-
tido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa 
contratuais, e se os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em determinadas datas especificas, a fluxos 
de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Para 
os instrumentos de dívida ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, a receita de juros, a reavaliação 
cambial e as perdas ou reversões de redução ao valor recuperável são reconhecidas na demonstração do resultado 
e calculadas da mesma maneira que para os ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado. As alterações 
restantes no valor justo são reconhecidas em outros resultados abrangentes. No momento do desreconhecimento, 
a mudança acumulada do valor justo reconhecida em outros resultados abrangentes é reclassificada para resultado.
Segue abaixo resumo da classificação e mensuração - CPC 48/IFRS 9:

Classificação e Mensuração - CPC 48/IFRS 9

Ativos financeiros a custo 
amortizado

Estes ativos são mensurados ao custo amortizado utilizando o método dos juros 
efetivo. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de 
juros, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidas no resultado. 
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é registrado no resultado.

Ativos financeiros
 mensurados a VJR

Esses ativos são mensurados ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou 
receita de dividendos, é reconhecido no resultado.

Instrumentos de dívida ao 
VJORA

Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os rendimentos de juros calculados 
utilizando o método dos juros efetivo, ganhos e perdas cambiais e impairment são 
reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA. 
No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que 
não seja mantido para negociação, poderá optar irrevogavelmente por apresentar 
alterações subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Esta escolha é 
feita para cada investimento. No desreconhecimento, o resultado acumulado em 
ORA é reclassificado para o resultado.

Instrumentos patrimoniais ao 
VJORA

Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos 
como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente uma 
recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos são 
reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o resultado.

Avaliação do modelo de negócio: A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que 
um ativo financeiro é mantido em carteira porque reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informa-
ções são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem (i) as políticas e objetivos estipulados 

para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas que inclui a questão de saber se a estratégia da Adminis-
tração tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de 
juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas es-
peradas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho da carteira 
é avaliado e reportado à Administração da Sociedade; (iii) os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios 
(e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; (iv) 
como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos 
geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e (v) a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos 
financeiros nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transfe-
rências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o desreconhecimento não são 
consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os ativos 
financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com base no valor justo são men-
surados ao valor justo por meio do resultado. Avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente paga-
mentos de principal e de juros: Para fins de avaliação dos fluxos de caixa contratuais, o principal é definido como o 
valor custo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os juros são definidos como uma contraprestação pelo valor 
do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado período 
de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administra-
tivos), assim como uma margem de lucro. A Companhia considera os termos contratuais do instrumento para avaliar 
se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o 
ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais 
de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, é considerado os eventos contingentes que 
modifiquem o valor ou a época dos fluxos de caixa; os termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas 
variáveis; o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e os termos que limitam o acesso da Companhia a fluxos de 
caixa de ativos específicos, baseados na performance de um ativo. Passivos financeiros: São mensurados ao custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. Em 31 de dezembro de 2019, compreendem empréstimos, financia-
mentos e debêntures, arrendamentos operacionais, saldos a pagar a fornecedores e outras contas a pagar. Reconhe-
cimento inicial e mensuração - os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado, passivos financeiros ao custo amortizado ou como derivativos desig-
nados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado. Todos os passivos financeiros são 
mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro que não seja ao valor 
justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financei-
ro. Mensuração subsequente - a mensuração de passivos financeiros é como segue: Passivos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado - passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros 
para negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado. 
Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem incorridos para fins de recompra no 
curto prazo. Esta categoria também inclui instrumentos financeiros derivativos contratados pelo Grupo que não são 
designados como instrumentos de hedge nas relações de hedge definidas pelo CPC 48. Derivativos embutidos sepa-
rados também são classificados como mantidos para negociação a menos que sejam designados como instrumentos 
de hedge eficazes. Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do resultado. 
Os passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado são designados na 
data inicial de reconhecimento, e somente se os critérios do CPC 48 forem atendidos. A Companhia não designou 
nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros ao custo amortizado - Após o 
reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a juros são mensurados sub-
sequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconheci-
dos no resultado quando os passivos são baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva. 
O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição e taxas ou custos 
que são parte integrante do método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é 
incluída como despesa financeira na demonstração do resultado. Essa categoria geralmente se aplica a empréstimos 
e financiamentos concedidos e contraídos, sujeitos a juros. Desreconhecimento: Um passivo financeiro é baixado 
quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, can-
celada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo mutuante em termos 
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente modificados, tal troca ou 
modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A di-
ferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. Compensação de instrumen-
tos financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial 
quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em 
uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Instrumentos financeiros derivativos: As 
operações com instrumentos financeiros derivativos, contratadas pela Companhia, resumem-se em “Swap”, que visa 
exclusivamente à proteção contra riscos cambiais associados a posições no balanço patrimonial, aquisição de bens 
para o ativo intangível e ativo imobilizado, além dos fluxos de caixa dos aportes de capital nas controladas projetados 
em moedas estrangeiras. São mensurados ao seu valor justo, com as variações registradas contra o resultado do 
exercício, exceto quando designados em uma contabilidade de “hedge” de fluxo de caixa, cujas variações no valor 
justo são reconhecidas em “outros resultados abrangente” no patrimônio líquido. O valor justo dos instrumentos finan-
ceiros derivativos é calculado por empresa especializada e independente na gestão de risco de caixa e dívida, de 
modo que é procedido monitoramento diário sobre o comportamento dos principais indicadores macroeconômicos e 
seus impactos nos resultados, em especial nas operações de derivativos. 2. Instrumentos financeiros derivativos 
e contabilidade de hedge: A Companhia designa certos instrumentos de “hedge” relacionados a risco com variação 
cambial e taxa de juros dos empréstimos como “hedge” de valor justo. No início da relação de “hedge”, a Companhia 
documenta a relação entre o instrumento de “hedge” e o item objeto de “hedge” de acordo com os objetivos da gestão 
de riscos e estratégia financeira. Adicionalmente, no início do “hedge” e de maneira continuada, a Companhia docu-
menta se o instrumento de “hedge” usado é altamente efetivo na compensação das mudanças de valor justo ou fluxo 
de caixa do item objeto de “hedge”, atribuível ao risco sujeito a “hedge”. A nota explicativa nº 28, traz mais detalhes 
sobre o valor justo dos instrumentos derivativos utilizados para fins de “hedge”. A partir de 1º de janeiro de 2018, a 
documentação inclui a identificação do instrumento de hedge, do item protegido, da natureza do risco que está sendo 
protegido e de como a entidade avalia se a relação de proteção atende os requisitos de efetividade de hedge (incluin-
do sua análise das fontes de inefetividade de hedge e como determinar o índice de hedge). Um relacionamento de 
hedge se qualifica para contabilidade de hedge se atender todos os seguintes requisitos de efetividade: • Existe rela-
ção econômica entre o item protegido e o instrumento de hedge. • O efeito de risco de crédito não influencia as alte-
rações no valor que resultam desta relação econômica. • O índice de hedge da relação de proteção é o mesmo que 
aquele resultante da quantidade do item protegido que a entidade efetivamente protege e a quantidade do instrumen-
to de hedge que a entidade efetivamente utiliza para proteger esta quantidade de item protegido. Os hedges que 
atendem a todos os critérios de qualificação para contabilidade de hedge são registrados conforme descrito abaixo: 
Hedges de valor justo: a mudança no valor justo de um instrumento de hedge é reconhecida na demonstração do re-
sultado como outras despesas. A mudança no valor justo do item objeto de hedge atribuível ao risco coberto é regis-
trada como parte do valor contábil do item protegido e é também reconhecida na demonstração do resultado como 
outras despesas. Para hedges de valor justo relacionados a itens mensurados ao custo amortizado, qualquer ajuste 
ao valor contábil é amortizado por meio do resultado durante o prazo remanescente do hedge, utilizando o método da 
taxa de juros efetiva. A amortização da taxa de juros efetiva pode ser iniciada assim que exista um ajuste e, no mais 
tardar, quando o item protegido deixar de ser ajustado por alterações no seu valor justo atribuíveis ao risco coberto. 
Se o item objeto de hedge for desreconhecido, o valor justo não amortizado é reconhecido imediatamente no resulta-
do. Quando um compromisso firme não reconhecido é designado como um item protegido, a mudança acumulada 
subsequente no valor justo do compromisso firme atribuível ao risco protegido é reconhecida como um ativo ou pas-
sivo com reconhecimento do ganho ou perda correspondente no resultado; c. Consumidores e concessionárias - 
inclui o fornecimento de energia elétrica faturada e não faturada, esta última apurada por estimativa e reconhecida 
pelo regime de competência, até o encerramento das demonstrações financeiras. A provisão para perdas esperadas 
com créditos de liquidação duvidosa é constituída com base na perda esperada, utilizando uma abordagem simplifica-
da de reconhecimento, em taxas de perdas históricas, probabilidade futura de inadimplência e na melhor expectativa 
da administração; d. Estoques - estão valorizados ao custo médio da aquisição e não excedem os seus custos de 
aquisição ou seus valores de realização; e. Ativos e passivos financeiros setoriais - referem-se aos ativos e passi-
vos decorrentes das diferenças temporárias entre os custos homologados da Parcela A e outros componentes finan-
ceiros, que são incluídos nas tarifas no início do período tarifário e aqueles que são efetivamente incorridos ao longo 
do período de vigência da tarifa. Essa diferença constitui um direito a receber da Companhia sempre que os custos 
homologados e incluídos na tarifa são inferiores aos custos efetivamente incorridos, ou uma obrigação quando os 
custos homologados são superiores aos custos incorridos. Esses valores são efetivamente liquidados por ocasião dos 
próximos períodos tarifários ou, em caso de extinção da concessão com a existência de saldos apurados que não 
tenham sidos recuperados, serão incluídos na base de indenização já prevista quando da extinção por qualquer moti-
vo da concessão; f. Ativo financeiro indenizável da concessão - corresponde ao contrato de concessão do serviço 
público de distribuição de energia elétrica firmado entre o Poder concedente e a Companhia, no qual estabelecem e 
determinam para o segmento de distribuição de energia elétrica que a parcela estimada do capital investido na infra-
estrutura do serviço público que não será totalmente amortizada até o final da concessão, será um direito incondicional 
de receber dinheiro ou outro ativo financeiro do poder Concedente, a título de indenização pela reversão da infraes-
trutura. Os contratos de concessão das distribuidoras de energia elétrica que indica que ao final da concessão os 
ativos vinculados a infraestrutura serão revertidos ao Poder Concedente mediante o pagamento de indenização, que 
o preço praticado é regulado através de mecanismo de tarifas de acordo com as fórmulas paramétricas de parcela A 
e B e das revisões tarifárias periódicas para cobrir os custos, amortizar investimentos e a remuneração do capital in-
vestido. Dispondo a parcela estimada dos investimentos realizados e não amortizados ou depreciados até o final da 
concessão classificada como um ativo financeiro por ser um direito incondicional de receber caixa ou outro ativo finan-
ceiro diretamente do poder concedente.  As características do contrato de concessão fornecem a Administração base 
para entendimento de que as condições para aplicação da Interpretação Técnica ICPC 01 (IFRIC 12) - Contratos de 
Concessão para as Distribuidoras, esta atendido de forma a refletir o negócio de distribuição de energia elétrica. Os 
ativos financeiros relacionados ao contrato da concessão são classificados e mensurados a valor justo por meio de 
resultado, onde, para o segmento de distribuição, foram valorizados com base na BRR - Base de Remuneração Re-
gulatória, conceito de valor de reposição, que é o critério utilizado pela ANEEL para determinar a tarifa de energia das 
distribuidoras. Bem como, é reconhecido a remuneração da parcela dos ativos que compõe a base de remuneração, 
inclusive da parcela ainda não homologada pela ANEEL, sendo que esta última é calculada com base em estimativas, 
considerando, além do IPCA, uma expectativa de glosas baseado na experiência da Administração e no histórico de 
glosas em homologações anteriores, o que reflete a melhor estimativa de valor justo do ativo. A Companhia contabili-
za a atualização do ativo financeiro indenizável da concessão no grupo de receitas operacionais por refletir com mais 
propriedade o modelo de seu negócio de distribuição de energia elétrica e melhor apresentar sua posição patrimonial 
e o seu desempenho, corroborado parágrafo 23 do OCPC 05 - Contrato de Concessão. Esses ativos estão detalhados 
na nota explicativa no 13. g. Investimentos - estão contabilizados ao custo de aquisição, líquido de provisão para 
perdas, quando aplicável; h. Imobilizado - itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, 
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando 
aplicável. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.  O custo de ativos construídos 
pela própria Companhia inclui: • O custo de materiais e mão de obra direta; • Quaisquer outros custos para colocar o 
ativo no local em condições necessárias para que sejam capazes de operar na sua plenitude; • Os custos de desmon-
tagem e de restauração do local onde estes ativos estão localizados; e • Custos de empréstimos sobre ativos qualifi-
cáveis. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individu-
ais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela 
diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras re-
ceitas/despesas operacionais na demonstração do resultado do exercício. Depreciação: Itens do ativo imobilizado são 
depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada compo-
nente e/ou de acordo com o prazo de concessão/autorização (nota explicativa nº 14); i. Intangível - compreendem, 
principalmente, os ativos referentes ao contrato de concessão do serviço público, direito de uso CPC 06 (R2) e sof-
twares. São mensurados pelo custo total de aquisição, menos as despesas de amortização, essas que são baseadas 
no padrão de consumo dos benefícios esperados durante o prazo da concessão, e perdas acumuladas por redução 
ao valor recuperável, quando aplicável; j. Ativo contratual - Infraestrutura em construção - o ativo contratual é o 
direito à contraprestação em troca de bens ou serviços transferidos ao cliente. Conforme determinado pelo CPC 47 - 
Receita de contrato com cliente, os bens vinculados à concessão em construção, registrados de acordo com o escopo 
do ICPC 01 (R1) - Contratos da Concessão (“ICPC 01”), devem ser classificados como ativo contratual em face da 
Companhia ter o direito de  cobrar pelos serviços prestados aos consumidores dos serviços públicos ou  receber di-
nheiro ou outro ativo financeiro, pela reversão da infraestrutura do serviço público, apenas após a transferência dos 
bens em construção (ativo contratual) para intangível da concessão, onde a natureza da remuneração paga pelo Po-
der Concedente ao concessionário ser determinada de acordo com os termos do contrato de concessão; k. Juros e 
encargos financeiros - são capitalizados às obras em curso com base na taxa média efetiva de captação, limitado a 
taxa WACC regulatório de acordo com os procedimentos de capitalização estabelecidos no normativo contábil (CPC 
20); l. Redução a valor recuperável: Ativo não financeiro: a Administração da Companhia, revisa o valor contábil 
líquido de seus ativos tangíveis e intangíveis com objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econô-
micas operacionais ou tecnológicas para determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda 
por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é estimado com a finalida-
de de mensurar o montante dessa perda, se houver. Quando não for possível estimar o montante recuperável de um 
ativo individualmente, a Companhia calcula o montante recuperável da unidade geradora de caixa à qual pertence o 
ativo. Quando uma base de alocação razoável e consistente pode ser identificada, os ativos corporativos também são 
alocados às unidades geradoras de caixa individuais ou ao menor grupo de unidades geradoras de caixa para o qual 
uma base de alocação razoável e consistente possa ser identificada. Para fins de avaliação do valor recuperável dos 
ativos através do valor em uso, utiliza-se o menor grupo de ativos para o qual existam fluxos de caixa identificáveis 
separadamente (unidades geradoras de caixa - UGC). Uma perda é reconhecida na demonstração do resultado, pelo 
montante em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável. Uma perda do valor recuperável anterior-
mente reconhecida é revertida caso tiver ocorrido uma mudança nos pressupostos utilizados para determinar o valor 
recuperável do ativo ou UGCs, desde quando a última perda do valor recuperável foi reconhecida. A reversão é limi-
tada para que o valor contábil do ativo não exceda o seu valor recuperável, nem o valor contábil que teria sido deter-
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minado, líquido de depreciação, se nenhuma perda do valor recuperável tivesse sido reconhecida no ativo em exercí-
cios anteriores. Essa reversão é reconhecida na demonstração dos resultados, caso aplicável. Os seguintes critérios 
são aplicados na avaliação do valor recuperável dos seguintes ativos: • Ativos intangíveis: os ativos intangíveis com 
vida útil indefinida são testados em relação a perda por redução ao valor recuperável anualmente na data do encerra-
mento do exercício, individualmente ou em nível da unidade geradora de caixa, conforme o caso, ou quando as cir-
cunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil. • Avaliação do valor em uso: as principais premis-
sas usadas na estimativa do valor em uso são: (i) Receitas - as receitas são projetadas considerando o crescimento 
da base de clientes, a evolução das receitas do mercado e a participação da Companhia neste mercado; (ii) Custos
e despesas operacionais - os custos e despesas variáveis são projetados de acordo com a dinâmica da base de 
clientes, e os custos fixos são projetados em linha com o desempenho histórico da Companhia, bem como com o 
crescimento histórico das receitas; e (iii) Investimentos de capital - os investimentos em bens de capital são estima-
dos considerando a infraestrutura tecnológica necessária para viabilizar a oferta da energia e dos serviços. As premis-
sas principais são fundamentadas com base em projeções do mercado, no desempenho histórico da Companhia, nas 
premissas macroeconômicas e são documentadas e aprovadas pela Administração. Os testes de recuperação dos 
ativos imobilizados e intangíveis da Companhia não resultaram na necessidade de reconhecimento de perdas para os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, em face de que o valor recuperável excede o seu valor contábil 
na data da avaliação; m. Empréstimos e financiamentos - são demonstrados pelo valor líquido dos custos de tran-
sação incorridos e são subsequentemente mensurados ao custo amortizado usando o método da taxa de juros efetiva. 
Os empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira que possuem operações de swap foram reconhecidos pelo 
valor justo através do resultado do exercício; n. Derivativos - a Companhia detém instrumentos financeiros derivati-
vos para proteger riscos relativos a moedas estrangeiras e de taxa de juros. Os derivativos são reconhecidos inicial-
mente pelo seu valor justo; custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Poste-
riormente ao reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as alterações são contabilizadas 
na demonstração de resultado. Suas características estão demonstradas na nota explicativa nº 28; o. Imposto de 
renda e contribuição social - compreendem os impostos de renda e contribuição social corrente e diferidos.  Os tri-
butos correntes são mensurados ao valor esperado a ser pago as autoridades fiscais, utilizando as alíquotas aplicá-
veis, enquanto o imposto diferido é contabilizado no resultado a menos que esteja relacionado a itens registrados em 
outros resultados abrangentes no patrimônio líquido.  O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças 
temporárias entre os valores de ativo e passivo para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de 
tributação. O imposto de renda foi calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido do adicional de 10% 
sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil. A contribuição social foi calculada à alíquota de 9%. Embora os ati-
vos e os passivos fiscais correntes sejam reconhecidos e mensurados separadamente, a compensação no balanço 
patrimonial está sujeita aos critérios similares àqueles estabelecidos para os instrumentos financeiros. A entidade tem 
normalmente o direito legalmente executável de compensar o ativo fiscal corrente contra um passivo fiscal corrente 
quando eles se relacionarem com tributos sobre o lucro lançados pela mesma autoridade tributária e a legislação tri-
butária permitir que a entidade faça ou receba um único pagamento líquido. Ativos de imposto de renda e contribuição 
social diferidos são revisados a cada data de fechamento e são reduzidos na medida em que sua realização não seja 
mais provável; p. Provisões - uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação 
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. 
Os passivos relacionados a causas judiciais estão provisionados por valores julgados suficientes pelos administrado-
res e assessores jurídicos para fazer face aos desfechos desfavoráveis; q. Ajuste a valor presente - determinados 
títulos a receber são ajustados ao valor presente com base em taxas de juros específicas, que refletem a natureza 
desses ativos no que tange a prazo, risco, moeda, condição de recebimento, nas datas das respectivas transações; 
r. Dividendos - os dividendos declarados com montantes superiores aos dividendos mínimos obrigatórios, após o 
exercício contábil a que se refere as demonstrações financeiras, por não se constituírem uma obrigação presente, são 
apresentados destacados no patrimônio líquido, não sendo constituído o respectivo passivo até sua efetiva aprova-
ção; s. Receita operacional - as receitas são reconhecidas quando representar a transferência (ou promessa) de 
bens ou serviços a clientes de forma a refletir a consideração de qual montante espera trocar por aqueles bens ou 
serviços. O IFRS 15 / CPC 47 estabelece um modelo para o reconhecimento da receita que considera cinco etapas: 
(i) identificação do contrato com o cliente; (ii) identificação da obrigação de desempenho definida no contrato; (iii) de-
terminação do preço da transação; (iv) alocação do preço da transação às obrigações de desempenho do contrato e 
(v) reconhecimento da receita se e quando a empresa cumprir as obrigações de desempenho. Desta forma, a receita 
é reconhecida somente quando (ou se) a obrigação de desempenho for cumprida, ou seja, quando o “controle” dos 
bens ou serviços de uma determinada operação é efetivamente transferido ao cliente. A receita operacional é compos-
ta pela receita de fornecimento de energia elétrica faturada e não faturada, receita de construção, receitas de uso dos 
sistemas elétricos de distribuição (TUSD), venda de energia na CCEE, receita de CVA e outras receitas relacionadas 
a serviços prestados. A receita de distribuição de energia elétrica é reconhecida no momento em que a energia é 
fornecida e seu reconhecimento é realizado de forma mensal com emissão das faturas de contas de energia elétrica 
conforme prevê o calendário de medição.  A receita não faturada é apurada em base estimada, até a data do balanço, 
reconhecida pelo regime de competência, tendo por base o consumo médio diário individualizado, entre a data da 
última leitura e a data do encerramento do mês. A receita de construção corresponde às receitas e custos durante o 
período de construção da infraestrutura utilizada na prestação de serviço de distribuição de energia elétrica. As obras 
são terceirizadas e, neste contexto, a Administração entende que essa atividade gera uma margem muito reduzida 
não justificando gastos adicionais para mensuração e controle dos mesmos. As receitas de uso dos sistemas elétricos 
de distribuição (TUSD) recebidas pela Companhia de outras concessionárias e consumidores livres que utilizam a sua 
rede de distribuição são contabilizadas no mês que os serviços de rede são prestados. Adicionalmente, a receita de 
CVA e outros itens componentes é reconhecida no resultado quando os custos efetivamente incorridos forem diferen-
tes daqueles incorporados à tarifa de distribuição de energia; t. Benefícios pós-emprego - a Companhia possui plano 
de contribuição definida a empregados que inclui planos de suplementação de aposentadoria e pensões na modalida-
de CD, prêmio de aposentadoria e plano de saúde. A obrigação líquida da Companhia quanto aos planos de contribui-
ção definida a realização do cálculo é efetuada anualmente por um atuário qualificado através do método de crédito 
unitário projetado. Quando o cálculo resulta em um benefício, o ativo a ser reconhecido é limitado ao total de quaisquer 
custos de serviços passados não reconhecidos e o valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na forma de 
reembolsos futuros do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano.  Para calcular o valor presente dos bene-
fícios econômicos, consideração é dada para quaisquer exigências de custeio mínimas que se aplicam a qualquer 
plano. Um benefício econômico está disponível se ele for realizável durante a vida do plano, ou na liquidação dos 
passivos do plano. Os ganhos e perdas atuariais são contabilizados diretamente em outros resultados abrangentes, 
diretamente no patrimônio líquido, líquido de tributos; u. Demais ativos e passivos (circulante e não circulante) - os 
demais ativos e passivos estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes rendimentos/encargos incorridos até a data do balanço; e v. Demonstração do valor adiciona-
do - preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis, de acordo com o pronunciamento técnico 
NBC TG 09/CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Com-
panhia e sua distribuição durante determinado período e é apresentada conforme requerido pela legislação societária 
brasileira, como parte suplementar às demonstrações financeiras. 3.3. Novos pronunciamentos contábeis emitidos 
pelo CPC- Comitê de Pronunciamentos Contábeis e pelo IASB - International Accounting Standards Board: (i)
Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas pelo CPC, e ainda não adotadas pela Companhia:

Normas Descrição
Aplicação obrigatória: Exercícios 

anuais com início em ou após
IFRS 17 Contratos de seguros 1º de janeiro de 2021

Alterações à IFRS 10 e IAS 28
Venda ou Contribuição de Ativos entre um 
Investidor e sua Associada ou Joint Venture Adiado indefinidamente

(ii) Outros pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2019, os quais não tiveram 
impacto nas demonstrações financeiras da Companhia: • Ciclo de melhorias anuais para as IFRS 2015-2017; • 
CPC 48 - Recursos de pagamento antecipado com compensação negativa; • CPC 33 (R1) - Alterações, reduções ou 
liquidação de planos; • CPC 18 (R2) - Investimento em coligada, em controlada e em empreendimentos em conjunto;
• CPC 19 (R2) - Negócios em conjunto; • CPC 32 - Tributos sobre o lucro; • CPC 20 (R1) - Custos de empréstimos.
4. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
Um segmento operacional é um componente que desenvolve atividades de negócio das quais pode obter receitas 
e incorrer em despesas, incluindo receitas e despesas relacionadas com transações com outros componentes da 
Companhia. Todos os resultados operacionais dos segmentos são revistos frequentemente pela Administração para 
decisões sobre os recursos a serem alocados ao segmento e para avaliação de seu desempenho, e para o qual estão 
disponíveis nas demonstrações financeiras. Os resultados de segmentos que são reportados à Administração incluem 
itens diretamente atribuíveis ao segmento, bem como aqueles que podem ser alocados em bases razoáveis.  A Com-
panhia atua somente no segmento de distribuição de energia elétrica no município de Nova Friburgo no Estado do Rio 
de Janeiro e sua demonstração de resultado reflete essa atividade.
5. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA, APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
NO MERCADO ABERTO E RECURSOS VINCULADOS.
5.1. Caixa e equivalentes de caixa: A carteira de aplicações financeiras é constituída por Operações Compromis-
sadas. A rentabilidade média ponderada da carteira em 2019 equivale a 102,5% do CDI (102,5% do CDI em 2018).
Descrição 2019 2018
Caixa e depósitos bancários à vista 3.691 2.699
Aplicações financeiras de liquidez imediata:
Compromissadas 9.284 9.078
Total de caixa e equivalentes de caixa - circulante 12.975 11.777
5.2. Aplicações no mercado aberto e recursos vinculados: A carteira de aplicações financeiras é formada, princi-
palmente, por Fundos de Investimentos Exclusivos, compostos por diversos ativos visando melhor rentabilidade com 
o menor nível de risco, tais como: títulos de renda fixa, títulos públicos, operações compromissadas, entre outros.  A 
rentabilidade média ponderada da carteira em 2019 equivale a 108,0% do CDI (101,4% do CDI em 2018).
Descrição 2019 2018
Avaliadas ao valor justo por meio do resultado 21.792 20.871
Certificado de Depósito Bancário (CDB) 418 320
Fundo de Investimento (1) 2 2
Fundo de Investimentos Exclusivos (2) 20.838 20.097
Certificado de Depósito Bancário (CDB) 270 72
Cédula de Crédito Bancário (CCB) 30 24
Compromissadas 1.330 1.937
Títulos Públicos 6.896 6.966
Fundo de Renda Fixa 2.286 5.039
Letra Financeira do Tesouro (LFT) 9.136 4.127
Letra Financeira (LF) 4 808
Letra Financeira (LTN) 267 297
Nota do Tesouro Nacional (NTNB) 619 827

Fundo de investimento em direitos creditórios-FIDC (3) 534 452
Total de aplicações no mercado aberto e recursos vinculados (4) 21.792 20.871
Circulante 21.792 20.419
Não Circulante - 452
(1) Fundo de Investimento - classificado como Renda Fixa e é remunerado a 50,6% (51,4% em 2018) do CDI. (2) 
Fundo de investimentos exclusivos, inclui aplicações em CDB, CCB, Compromissadas, Fundos de Renda Fixa, Títulos 
Públicos, LTN e NTNB são remuneradas 105,2% (101,5% em 2018) do CDI Fundo FI Energisa e 115,7% (101,3% em 
2018) do CDI Fundo Zona da Mata. (3) Fundo de investimentos em direitos creditórios - FIDC Energisa 2008 com ven-
cimento em 29/12/2020. (4) Inclui R$954 (R$773 em 2018) referente a recursos vinculados a empréstimos, conselho 
consumidor e bloqueios judiciais.

2019 2018
Depósito judicial credores 5 5
Fundo de Investimento em Direito Creditório - FIDC 534 452
Outros 415 316
Total 954 773

6. CONSUMIDORES E CONCESSIONÁRIAS
Englobam, principalmente, o fornecimento de energia elétrica faturada e não faturada, esta última apurada por estima-
tiva reconhecida pelo regime de competência, tendo por base o consumo médio diário individualizado, entre a data da 
última leitura e a data do encerramento das demonstrações financeiras.

Saldos a vencer Saldos vencidos

PPECLD (4)

Total

Até 60 
dias

Mais de 
60 dias

Até 90 
dias

91 a  
180

dias
181 a 

360 dias

Há mais 
de 360 

dias 2019 2018
Valores correntes:
Residencial 7.378 - 3.587 190 1 6 (197) 10.965 9.532
Industrial 1.541 - 355 2 - 64 (64) 1.898 1.713
Comercial 4.512 - 657 30 6 97 (103) 5.199 4.757
Rural 139 - 125 6 - - - 270 209
Poder público 523 - 68 1 - - - 592 807
Iluminação pública 942 - 8 - - - - 950 897
Serviço público 741 - 5 - - - - 746 715
Fornecimento não faturado 9.620 - - - - - - 9.620 7.901
Arrecadação Processo 
  Classificação 2 8 5- - - - - - 285 1.696

Saldos a vencer Saldos vencidos

PPECLD (4)

Total

Até 60 
dias

Mais de 
60 dias

Até 90 
dias

91 a  
180

dias
181 a 

360 dias

Há mais 
de 360 

dias 2019 2018
Valores renegociados:
Residencial 177 224 103 26 16 345 (429) 462 393
Industrial 264 124 2 - 1 144 (145) 390 317
Comercial 207 133 37 4 5 112 (131) 367 249
Rural - - - 2 - 11 (13) - -
Poder público 86 17 6 - - - - 109 90
Iluminação pública - - - - - - - - 1
Serviço público - - - - - - - - 2
(-) Ajuste valor Presente (1) (6) (27) - - - - - (33) (37)
Subtotal -clientes 26.409 471 4.953 261 29 779 (1.082) 31.820 29.242
Suprimento Energia - Moeda 
Nacional (2) - - - - - 3 0 2 302 302
Outros (3) 1 - 467 44 - 912 (2) 1.422 1.960
Total 26.410 471 5.420 305 29 1.993 (1.084) 33.544 31.504
Circulante 31.900 30.109
Não Circulante 1.644 1.395
(1) Ajuste a valor presente: calculado para os contratos renegociados sem a incidência de juros e/ou para aqueles com 
taxa de juros de IPCA ou IGPM. Para o desconto a valor presente foi utilizado a taxa média anual de CDI 4,60 a.a. 
(6,40% a.a. em 2018). (2) Inclui R$302 (R$302 em 2018) referente a energia vendida na Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica - CCEE vinculadas a liminares de dezembro de 2002. (3) Inclui serviços taxados e outros valores a 
receber de consumidores. A Companhia possui o valor R$902 (R$649 em 2018) referente ao ICMS incidente sobre a 
disponibilização da rede de distribuição e transmissão aos consumidores livres, suspenso por liminares em contrapar-
tida tem o mesmo valor contabilizado na rubrica de ICMS em tributos e contribuições sociais no passivo não circulante.
(4) Provisão para perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa - a provisão é constituída com base na perda 
esperada, utilizando uma abordagem simplificada de reconhecimento, em taxas de perdas históricas, probabilidade 
futura de inadimplência e na melhor expectativa da administração.
Segue movimentação das provisões:

2019 2018
Saldo inicial - 2018 e 2017 1.104 1.017
Provisões constituídas no exercício 625 473
Baixas de contas de energia elétrica - incobráveis (501) (386)
Saldo final- 2019 e 2018 1.228 1.104
Alocação:
Consumidores e concessionárias 1.084 960
Outros créditos a receber 144 144
7. TRIBUTOS A RECUPERAR

2019 2018
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS 6.531 6.274
Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ 3.079 4.835
Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL 1.163 950
Contribuições ao PIS e a COFINS 2.483 2.454
Outros 6 4
Total 13.262 14.517
Circulante 8.738 10.160
Não circulante 4.524 4.357
Referem-se a créditos tributários de saldos negativos de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro, ICMS 
sobre aquisição de bens para o ativo intangível/imobilizado e/ou recolhimentos de impostos e contribuições efetuados 
a maior, que serão recuperados ou compensados com apurações de tributos em exercícios posteriores, de acordo 
com a forma prevista na legislação tributária vigente aplicável.
8. REAJUSTE E REVISÃO TARIFÁRIA E OUTROS ASSUNTOS REGULATÓRIOS
8.1. Reajuste tarifário: Os valores das tarifas serão reajustados em periodicidade anual e a receita da concessionária 
será dividida em duas parcelas: Parcela A (composta pelos custos não gerenciáveis) e Parcela B (custos operacio-
nais eficientes e custos de capital). O reajuste tarifário anual tem o objetivo de repassar os custos não gerenciáveis 
e atualizar monetariamente os custos gerenciáveis. A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.560, de 18 
de junho de 2019, aprovou o reajuste tarifário da Companhia, em vigor a partir de 22 de junho de 2019, cujo impacto 
tarifário médio percebido pelos consumidores foi de um acréscimo de 9,26%. 8.2. Revisão tarifária: A revisão tari-
fária periódica ocorre a cada 5 anos. Neste processo, a ANEEL procede ao recálculo das tarifas, considerando as 
alterações na estrutura de custos e mercado da concessionária, estimulando a eficiência e a modicidade das tarifas. 
Os reajustes e as revisões são mecanismos de atualização tarifária, ambos previstos no contrato de concessão. A 
Concessionária também pode solicitar uma revisão extraordinária sempre que algum evento provoque significativo 
desequilíbrio econômico-financeiro da concessão. A ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 2.091 de 21 de 
junho de 2016, aprovou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Companhia com reajuste médio percebido 
pelos consumidores de 8,86%, aplicados desde de 22 de junho de 2016. 8.3. Bandeiras tarifárias: A partir de 2015, 
as contas de energia passaram a trazer o sistema de Bandeiras Tarifárias. As Bandeiras Tarifárias têm como finali-
dade sinalizar aos consumidores as condições de geração de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional -SIN, 
por meio da cobrança de valor adicional à Tarifa de Energia - TE. O sistema de Bandeiras Tarifárias é representado 
por: Bandeira Tarifária Verde; Bandeira Tarifária Amarela; Bandeira Tarifária Vermelha, segregada em Patamar 1 e 
2; A Bandeira Tarifária Verde indica condições favoráveis de geração de energia, não implicando acréscimo tarifário.  
A Bandeira Tarifária Amarela indica condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$1,00 para 
cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumido no mês. A partir de junho de 2019 o acréscimo da tarifa passou a ser de 
R$1,50 para cada 100 quilowatt-hora (kWh). Em novembro de 2019 passa a ser R$ 1,34 para cada 100 quilowatt-hora 
(kWh). A Bandeira Tarifária Vermelha indica condições ainda mais custosas de geração. Essa bandeira é dividida 
em dois patamares, quais sejam: Patamar 1: com a aplicação de uma tarifa de R$3,00 para cada 100 quilowatt-hora 
(kWh) consumido no mês. A partir de junho de 2019 o acréscimo da tarifa passou a ser de R$4,00 para cada 100 qui-
lowatt-hora (kWh). Em novembro de 2019 passa a ser R$ 4,16 para cada 100 quilowatt-hora (kWh). Patamar 2: com 
aplicação de uma tarifa de R$5,00 para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumido no mês. A partir de junho de 2019 
o acréscimo da tarifa passou a ser de R$6,00 para cada 100 quilowatt-hora (kWh). Em novembro de 2019 passa a ser 
R$ 6,24 para cada 100 quilowatt-hora (kWh). Em 21 de maio de 2019, a ANEEL, através da Resolução Homologa-
tória n°2.551, com vigência a partir de junho/2019, aprovou a alteração dos valores da Bandeiras Tarifárias Amarela 
e Vermelha - Patamar 1 e Patamar 2, conforme mencionado acima. Por meio da Resolução Homologatória nº 2.628, 
de 22 de outubro de 2019, a ANEEL alterou os valores da Bandeiras Tarifárias Amarela e Vermelha - Patamar 1 e 
Patamar 2, a partir da competência novembro, conforme mencionado acima. Em 2019 e 2018, as bandeiras tarifárias 
vigoraram da seguinte forma: 

2019 2018
Janeiro Verde Verde
Fevereiro Verde Verde
Março Verde Verde
Abril Verde Verde
Maio Amarela Amarela
Junho Verde Vermelha Patamar 2
Julho Amarela Vermelha Patamar 2
Agosto Vermelha Patamar 1 Vermelha Patamar 2
Setembro Vermelha Patamar 1 Vermelha Patamar 2

Outubro Amarela Vermelha Patamar 2
Novembro Vermelha Patamar 1 Amarela
Dezembro Amarela Verde
8.4. Outros assuntos regulatórios - sobrecontratação: A sobrecontratação das distribuidoras do grupo Energisa 
é decorrente, principalmente, da obrigatoriedade que foi imposta às concessionárias de energia elétrica de adquirir 
energia no Leilão A-1 de 2015 e da migração de clientes especiais para o Ambiente de Contratação Livre (ACL).  Inde-
pendentemente da sua necessidade, as distribuidoras de energia elétrica do país estavam sujeitas à aquisição obriga-
tória de um mínimo de 96% dos seus Montantes de Reposição no último leilão de 2015, sendo que o descumprimento 
dessa regra configuraria riscos alheios à gestão dos agentes, inclusive com a imposição de prejuízos às controladas, 
distribuidora de energia elétrica, oriundos de atividade não remunerada (a aquisição de energia).  O Poder Conceden-
te, diante do cenário de maior retração da economia e da renda, e, por conseguinte, da carga atendida pelos agentes 
de distribuição, editou o Decreto n° 8.828/16, alterando a obrigação de aquisição do montante mínimo obrigatório para 
futuros leilões, quando desnecessária. Quanto ao passado, foram mantidas as discussões e análise do tema junto 
aos agentes.  Da mesma forma, com relação à migração de clientes especiais do mercado cativo para o mercado 
livre, a ANEEL alterou a regulamentação permitindo a devolução da energia a eles correspondente, a partir de leilão 
A-1 de 2016. Não sendo possível a redução dos contratos existentes uma vez que esta possibilidade não estava clara 
para o vendedor no edital dos leilões anteriores, resta o reconhecimento destas sobras como involuntárias. Por isso, 
o Grupo Energisa, recorreu a ANEEL para que essa sobrecontratação seja reconhecida como involuntária, afastan-
do-se os prejuízos das controladas, distribuidoras de energia elétrica. Em reunião da Diretoria da ANEEL, realizada 
em 25 de abril de 2017, o regulador definiu que a aprovação da involuntariedade de cada distribuidora será avaliada 
individualmente, considerando o máximo esforço para atingimento do nível de cobertura contratual, conforme previsto 
na Resolução Normativa 453/2011. Cabe destacar que os processos administrativos abertos pelas empresas do setor 
de energia elétrica não foram deliberados pela ANEEL. O grupo Energisa envidou seus melhores esforços utilizan-
do-se dos mecanismos disponíveis, tais como a participação nos Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits 
(MCSDs) Mensais e de Energia Nova e a realização de acordos bilaterais com geradores para se manter dentro do 
limite regulatório (entre 100% e 105%) durante o exercício. 
9. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS SETORIAIS 
Referem-se aos ativos e passivos decorrentes das diferenças temporárias entre os custos homologados pela Parcela 
A e outros componentes financeiros, que são incluídos nas tarifas no início do período tarifário e aqueles efetivamente 
incorridos ao longo do período de vigência da tarifa. Os valores são realizados quando do início da vigência de outros 
períodos tarifários ou extinção de concessão com saldos apurados e não recuperados, os quais serão incluídos na 
base de indenização. Os valores reconhecidos de ativos e passivos financeiros setoriais tiveram a contrapartida a 
receita de venda de bens e serviços. Os aditivos contratuais emitidos pela ANEEL, veem garantir que os valores de 
CVA e outros itens financeiros serão incorporados no cálculo da indenização, quando da extinção da concessão. 
A Companhia contabilizou as variações destes custos como ativos e passivos financeiros setoriais, conforme demons-
trado a seguir:

Ativos financeiros setoriais

Saldo
em

2018

Receita
Operacional

Resultado
financeiro

Transfe-
rência

Saldo
em

2019

Valores
em

Amorti-
zação

Valo-
res em 
Consti-
tuição

Circu-
lante

Não
Circu-
lanteAdição

Amorti-
zação

Remu-
neração

Itens da Parcela A (i) 
 Energia elétrica comprada  
 para revenda 6.277 5.661 (5.792) 243 - 6.389 3.704 2.685 5.113 1.276
 Programa Incentivo Fontes
 Alternativas de Energia -  
 PROINFA 31 188 (131) 3 - 91 91 - 91 -
 Conta de Desenvolvimento  
 Energético - CDE 1.881 2.287 (1.874) 102 - 2.396 1.657 739 2.045 351

Componentes financeiros 
Neutralidade da Parcela A (ii) 67 252 - 2 (321) - - - - -
Saldo a Compensar 143 7 (157) - 59 52 52 - 52 -
 CUSD 1.534 (252) (1.162) 4 - 124 124 - 124 -
 Outros itens financeiros (iv) - - - - - - - - - -

Total Ativo 9.933 8.143 (9.116) 354 (262) 9.052 5.628 3.424 7.425 1.627

Passivos financeiros setoriais

Saldo
em

2018

Receita 
 Operacional

Resultado
financeiro

Transfe-
-rência

Saldo
em

2019

Valores
em

Amorti-
zação

Valo-
res em 
Consti-
tuição

Circu-
lante

Não
Circu-
lanteAdição

Amorti-
zação

Remu-
neração

Itens da Parcela A (i) 
Componentes financeiros 
Neutralidade da Parcela A (ii) 831 856 (852) - (321) 514 19 495 279 235
 Devoluções Tarifárias (v) 758 154 (391) (5) - 516 203 313 203 313
 Saldo a Compensar (iii) - (92) - 108 59 75 - 75 39 36
 Outros itens financeiros (iv) 716 (2) (714) - - - - - - -
Total Passivo 2.305 916 (1.957) 103 (262) 1.105 222 883 521 584

Saldo líquido 7.628 7.227 (7.159) 251 - 7.947 5.406 2.541 6.904 1.043
(i) Valores tarifários não gerenciáveis a compensar da Parcela A - CVA: A Portaria Interministerial dos Ministros 
de Estado da Fazenda e de Minas e Energia nº 25, de 24 de janeiro de 2002, estabeleceu a Conta de Compensação 
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de Variação de Valores de Itens da “Parcela A” - CVA, com o propósito de registrar as variações de custos, negati-
vas ou positivas, ocorridas no período entre reajustes tarifários anuais, relativos aos itens previstos nos contratos de 
concessão de distribuição de energia elétrica. Estas variações são apuradas por meio da diferença entre os gastos 
efetivamente incorridos e os gastos estimados no momento da constituição da tarifa nos reajustes tarifários anuais. 
Os valores considerados na CVA são atualizados monetariamente com base na taxa SELIC. Inclui-se R$662 referente 
à devolução do saldo remanescente da conta ACR, sendo que este será devolvido no próximo reajuste tarifário ao 
consumidor final. (ii) Neutralidade da Parcela A: Refere-se à neutralidade dos encargos setoriais na tarifa, apurando 
as diferenças mensais entre os valores faturados e os valores inseridos nas tarifas. (iii)  Saldo a Compensar da CVA 
do ciclo anterior:  Conforme previsto no § 4° do artigo 3° da Portaria Interministerial MME/MF n° 25/2002, verifica-se 
se o saldo da CVA em processamento considerado no processo tarifário foi efetivamente compensado, levando-se em 
conta as variações ocorridas entre o mercado de energia elétrica utilizado na definição daquele processo tarifário e o 
mercado verificado nos 12 meses da compensação, bem como a diferença entre a taxa de juros projetada e a taxa de 
juros SELIC verificada. (iv) Outros itens financeiros: Considera-se os demais itens financeiros de característica não 
recorrentes e específico das distribuidoras, tais como: Reversão do Financeiro RTE2015, Diferencial Eletronuclear, 
Repasse de Compensação DIC/FIC, etc. (v) Devoluções Tarifárias: Referem-se às receitas de ultrapassagem de 
demanda e excedentes de reativos auferidas a partir do 4º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica, atualizadas mensal-
mente e que estão sendo amortizadas em decorrência da assinatura do Novo Termo Aditivo.
10. OUTROS CRÉDITOS

2019 2018
Subvenção Baixa Renda (1) 340 333
Ordens de serviço em curso - PEE e P&D 1.008 695
Ordens de alienação e desativação em curso 65 (165)
Adiantamentos 841 826
Subvenção CDE - Desconto Tarifário (2) 591 374
Créditos com terceiros -Alienação de bens e direitos 1.579 1.493
Despesas pagas antecipadamente 370 482
Outros (3) 63 6
Total 4.857 4.044
Circulante 4.857 4.044

(1) Subvenção Baixa renda: esses créditos referem-se à subvenção da classe residencial baixa renda, das unidades 
consumidoras com consumo mensal inferior a 220 kWh, desde que cumpridos certos requisitos. Essa receita é custe-
ada com recursos financeiros oriundos da RGR - Reserva Global de Reversão e da CDE - Conta de Desenvolvimento 
Energético ambos sob a administração da CCEE. O saldo refere-se as provisões de novembro e dezembro/2019. A 
Administração não espera apurar perdas na realização do saldo.
Segue a movimentação ocorrida nos exercícios:

2019 2018
Saldo inicial -2018 e 2017 333 299
Subvenção Baixa Renda 1.922 1.679
Ressarcimento e compensações realizadas pela CCEE- (1.915) (1.645)
Saldo final -2019 e 2018 340 333

(2) Subvenção CDE - Desconto Tarifário: refere-se a recursos transferidos às concessionárias autorizados pelo 
Governo Federal, para fazer frente à Subvenção CDE para os descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos 
usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica. Os valores são reconhecidos mensalmente de acordo 
com os repasses do benefício aos consumidores em contrapartida a demonstração do resultado do exercício - receita 
operacional, enquanto os ressarcimentos, efetuados pela CCEE, são realizados na forma de duodécimos mensais, 
calculados no início de cada exercício. Os saldos correspondem às subvenções incorridas, deduzidas das parcelas 
recebidas. As diferenças integram os cálculos anuais. Os saldos apresentados, após validação da ANEEL, serão 
reembolsados ao longo do exercício seguinte.
Segue a movimentação ocorrida nos exercícios:

2019 2018
Saldo inicial - 2018 e 2017 374 747
Desconto Tarifário Subvenção Irrigante e Rural 4.048 2.622
Ressarcimento e compensações realizadas pela CCEE (3.831) (2.995)
Saldo final -2019 e 2018 591 374
A Companhia desde 02 de setembro de 2015, possui ação ordinária onde foi ajuizado o direito de promover mensal-
mente a compensação das subvenções a receber de CDE e Baixa Renda, com os valores a pagar de CDE com a 
CCEE. Desta forma, até dezembro de 2018, foram compensados e ressarcidos R$765 referente a Subvenção CDE 
referente Subvenção Baixa Renda.
(3) Outros - Inclui outras contas a receber de R$144 (R$144 em 2018) de provisão para perdas esperadas de créditos 
de liquidação duvidosa e R$56 referente a compartilhamento, conforme contrato aprovado pela ANEEL.
11. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A Companhia é controlada pela ENERGISA S/A, (100% do capital total), que por sua vez detém o controle acionário 
da Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A (EPB), Energisa Borborema - Distribuidora de Energia S/A (EBO), 
Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S/A (EMG), Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia 
S/A (ENF), Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A (CERON), Companhia de Eletricidade do Acre S/A 
(ELETROACRE), Energisa Serviços Aéreos S/A, Energisa Planejamento e Corretagem de Seguros Ltda, Energisa 
Soluções S/A (ESO), Energisa Soluções e Construções em Linhas e Redes S/A, Energisa Geração Usina Maurício 
S/A, Parque Eólico Sobradinho Ltda, Energisa Comercializadora de Energia Ltda, além das participações nas socie-
dades Energisa Transmissão de Energia S/A, Denerge - Desenvolvimento Energético S/A (Denerge), Empresa de 
Eletricidade Vale Paranapanema S/A (EEVP) (incorporada pela Denerge em 22 de novembro de 2019) e Energisa 
Participações Minoritárias S/A (EPM), que conferiram à Energisa S/A o controle indireto das transmissoras Energisa 
Pará Transmissora de Energia I S/A, Energisa Goiás Transmissora de Energia I S/A, Energisa Pará Transmissora 
de Energia II S/A, Energisa Tocantins Transmissora de Energia S/A e Rede Energia S/A e, por consequência, das 
sociedades: Energisa Mato Grosso do Sul - Distribuidora de Energia S/A (EMS), Energisa Mato Grosso - Distribuidora 
de Energia S/A (EMT), Energisa Tocantins - Distribuidora de Energia S/A (ETO), Energisa Sul Sudeste - Distribuição 
de Energia S/A (ESS), Multi Energisa Serviços S/A, Rede Power do Brasil S/A (REDE POWER), Companhia Técnica 
e Comercialização de Energia (CTCE), QMRA Participações S/A e e Alsol Energias Renováveis S.A. (Alsol), que 
conferiu controle indireto na  Laralsol Empreendimentos Energéticos Ltda (Laralsol).
Transações efetuadas durante o exercício pela Companhia:

Serviços contratados 
(Despesas)

Comissão aval 
(Despesa financeira)

Saldo a pagar 
 (fornecedores)

Saldo a pagar  
Comissão de Aval (3)

ENERGISA S/A (1) 2.450 1.308 361 45
Multi Energisa S/A(4) 368 - 43 -
Energisa Soluções S/A(2) 979 - 251 -
Energisa Serviços Aéreos 
  de Aero inspeção S/A 14 - - -
2019 3.811 1.308 655 45
2018 3.559 1.300 566 39

(1) Energisa S/A: refere-se a serviços administrativos e de compartilhamento de recursos humanos para execução de 
parcela dos macroprocessos prestados às suas controladas. Os custos são referenciados ao modelo de empresa de 
referência utilizado pela área regulatória da ANEEL para fins tarifários. O contrato de compartilhamento foi aprovado 
pela ANEEL e firmado em 01 de março de 2017 com prazo de validade de 60 meses, podendo ser prorrogado median-
te termo aditivo que deverá conter anuência da ANEEL. (2) Energisa Soluções S/A: as transações com as empresas 
ligadas referem-se a serviços de manutenção de linhas, subestações, engenharia e de projetos. Os contratos foram 
submetidos à aprovação da ANEEL e são referenciados ao modelo de empresa de referência utilizado pela área 
regulatória da ANEEL para fins tarifários. (3) Refere-se custo de comissão de aval, iniciado em fevereiro de 2013, de 
garantias da controladora sobre contratos da Companhia a razão de 1,5% a.a. O saldo a pagar em 2019 é de R$45 
(R$39 em 2018). (4) Multi Energisa S/A: refere-se a serviços de Call Center e Suporte a TI e foram submetidos à apro-
vação da ANEEL. Os custos são referenciados ao modelo de empresa de referência utilizado pela área regulatória da 
ANEEL para fins tarifários. Remuneração dos administradores

2019 2018
Remuneração Anual (a) 1.011 848
Remuneração da Diretoria 660 736
Outros Benefícios (b) 188 236
(a) Limite global da remuneração anual dos administradores para o exercício de 2019 foi aprovado na AGE de 
29/04/2019. (b) Inclui encargos sociais, benefícios de previdência privada, seguro saúde e seguro de vida.
A maior e a menor remuneração atribuídas aos dirigentes, relativa ao mês de dezembro, foram de R$19 e R$11 
(R$19 e R$10 em 2018), e a média em 2019 foi de R$15 (R$14 em 2018).
Programa de Remuneração Variável (ILP): A Companhia ofereceu aos seus executivos um plano de Incentivo de 
Longo Prazo (ILP) Este plano tem por objetivo (i) o alinhamento de interesses entre acionistas e executivos; (ii) a 
promoção da meritocracia; (iii) a retenção de executivos de bom desempenho; (iv) o estímulo de resultados sustentá-
veis e atingimento de metas empresariais, com compartilhamento da criação de valor. O benefício é direcionado aos 
executivos da Companhia a ser pago em Units da controladora Energisa S/A, até o limite previsto de 3.235 units, a 
ser baseado em um valor definido para cada nível levando em consideração o desempenho individual consignado no 
contrato de concessão de ações, de acordo com o escopo de cada executivo.  O benefício visa atrair e reter pessoas 
chaves e premiá-las em função do seu desempenho, aliado às metas de desempenho da Companhia. O plano foi 
aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 25 de abril de 2018 e seu regulamento foi aprovado em 
10 de maio de 2018. Atualmente, a Companhia possui um total de dois programas de concessão de ações e duas 
outorgas contratuais em andamento. Aos programas são associadas condições de performance (Total Shareholder 
Return (TSR) Relativo e Fluxo de caixa livre), que modificam o target em função das faixas atingidas. O 1º programa 
foi aprovado em 10 de maio de 2018 e período de aquisição do direito (vesting) de 3 anos, a partir da data de outorga 
de 02 de maio de 2018. O 2 º programa foi aprovado em 9 de maio de 2019 e período de aquisição do direito (vesting) 
de 3 anos, a partir da data de outorga de 10 de maio de 2019. Não há opções exercíveis ou expiradas em 31 de de-
zembro de 2019.  Em atendimento ao IFRS 2/CPC 10, a Companhia apurou o valor justo das ações (units) restritas 
com condições de performance (Performance Shares) outorgadas com base no modelo de Monte Carlo para permitir 
a incorporação das condições de carência de mercado no valor justo do ativo. A despesa é reconhecida em uma base 
“pro rata temporis”, que se inicia na data da outorga, até a data em que o beneficiário adquire o direito a receber as 
ações. Premissas e cálculo do valor justo das Ações Outorgadas. Para determinação do valor justo foram utilizadas 
as seguintes premissas:

1º programa ILP 2º programa ILP
Método de Cálculo Monte Carlo Monte Carlo
Total de opções de ações outorgadas 2.955 2.507
Prazo de carência 3 anos 3 anos
Taxa de juros livre de risco (a) 8,2% 7,7%
Volatilidade (b) 25,61% 23.98%
Valor justo na data da outorga R$ 27,68 R$ 34,07
(a) Taxa de juros = 8,2% (projeção da DI com prazo de vencimento equivalente ao fim da carência do Programa - 
DI1J2021). (b) Volatilidade e correlação entre os preços de ação (da Energisa S/A e dos concorrentes considerados 
no IEE (“Índice de Energia Elétrica e seus pares”) para o TSR) foram calculadas com base nos valores históricos de 1 
ano anterior à data de outorga do programa.
Devido as características específicas do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia, divulgadas acima, não 
há preço de exercício ou limite para exercício associados. No exercício de 2019, foram contabilizados R$44 (R$20 
em 2018) decorrente do Plano de Outorga de Opção de Ações na demonstração do resultado do exercício na rubrica 
de despesas operacionais. O montante reconhecido como reserva de capital no patrimônio líquido acumula em 31 de 
dezembro de 2019 R$64 (R$20 em 2018).
12. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, IMPOSTOS DIFERIDOS E DESPESA DE IMPOSTO 
DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE
O IRPJ e a CSLL diferidos são calculados sobre as diferenças entre os saldos dos ativos e passivos das Demonstra-
ções Financeiras e as correspondentes bases fiscais utilizadas no cálculo do IRPJ e da CSLL correntes. A probabili-
dade de recuperação destes saldos é revisada no fim de cada exercício e, quando não for mais provável que bases 
tributáveis futuras estejam disponíveis e permitam a recuperação total ou parcial destes impostos, o saldo do ativo é 
reduzido ao montante que se espera recuperar.

2019 2018
Ativo
Imposto de renda s/ prejuízos fiscais 2.559 4.041
 Contribuição social s/ base negativa 749 1.273
 Ativo - Diferenças temporárias

Imposto de Renda 1.598 1.734
Contribuição Social s/ o Lucro Líquido 575 624

Total - não circulante 5.481 7.672
Passivo - Diferenças temporárias 

Imposto de Renda 7.510 7.561
Contribuição Social s/o Lucro Líquido 2.704 2.722

Total - não circulante 10.214 10.283
Total Líquido - Ativo e Passivo não circulante (4.733) (2.611)
As diferenças temporárias são como segue:

2019 2018
base de 
cálculo

IRPJ + 
CSSL

base de 
cálculo

IRPJ + 
CSSL

Ativo
Prejuízos fiscais 10.234 2.559 16.164 4.041
Base negativa da contribuição social 8.323 749 14.143 1.273
Outras provisões (PEE; P&D; honorários e outras) 3.008 1.023 3.077 1.046
Provisão ajuste atuarial 826 281 1.145 389
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa - PPECLD 1.228 418 1.104 376
Marcação a mercado da dívida 743 253 865 294
Provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais. 551 187 706 240
Ajustes a valor presente 33 11 37 13
Outras adições (exclusões) temporárias (356) (122) (449) (153)
Marcação a mercado - derivativos (10.948) (3.722) (9.072) (3.084)
IRPJ e CSSL sobre a parcela do VNR do ativo financeiro
  indenizável da concessão e atualizações (18.736) (6.370) (20.724) (7.046)
Total passivo e ativo não circulante (5.094) (4.733) 6.996 (2.611)
A realização dos créditos fiscais diferidos são como segue:
Exercicio Realização dos créditos fiscais
2020 1.644
2021 1.337
2022 1.195
2023 739
2024 e 2025 499
2026 a 2028 67
Total 5.481
Os valores de imposto de renda e contribuição social que afetaram o resultado do exercício, bem como a compensa-
ção dos créditos tributários registrados, são demonstrados como segue:

2019 2018
Resultado antes dos tributos sobre o lucro 18.986 12.680
Alíquota fiscal combinada 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social calculados às alíquotas fiscais combinadas (6.455) (4.311)
Imposto de renda e contribuição social - PERT (*) - 773
Incentivos fiscais e outros itens permanentes 264 209
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro (6.191) (3.329)
Alíquota efetiva 32,61% 26,25%

(*) No exercício de 2017 Companhia efetuou recálculos das bases tributáveis dos exercícios de 2013, 2014, 2015 e 
2016, em decorrência da alteração do critério de tributação do regime de caixa para competência sobre os valores 
de ativos e passivos financeiros setoriais (CVA) e a desistência de processos que se encontravam em discussões 
judiciais referente a assuntos tributários de Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, cujos os débitos 
originados dessas novas apurações foram incluídos no Programa Especial de Regularização Tributária denominado 
PERT, resultando em contabilização dos efeitos de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro registrados 
no exercício.
13. ATIVO FINANCEIRO INDENIZÁVEL DA CONCESSÃO
Os contratos de distribuição de energia elétrica estão dentro dos critérios de aplicação da Interpretação Técnica ICPC 
01 (IFRIC 12), que trata de contratos de concessão, e referem-se à infraestrutura investida que será objeto de indeni-
zação do Poder Concedente, durante o período e ao final das concessões, estão classificados como ativos financeiros 
e mensurados ao valor justo por meio do resultado conforme previsto no marco regulatório do segmento e no contrato 
de concessão assinados pela companhia e a Aneel. A remuneração do ativo financeiro indenizável da concessão foi 
registrada em receitas operacionais como ativo financeiro indenizável da concessão no montante de R$149 (R$117 
em 2018). Seguem as movimentações ocorridas nos exercícios:

2019 2018
Ativo financeiro valor justo - 2018 e 2017 3.409 3.149
Adições no exercício (*) 369 179
Baixas no exercício - (36)
Receitas operacionais - ativo financeiro indenizável da concessão (**) 149 117
Ativo financeiro valor justo - não circulante - 2019 e 2018 3.927 3.409
(*) Transferência do ativo contratual - infraestrutura em construção e intangível em curso para o ativo financeiro indeni-
zável da concessão. (**) Os ativos financeiros estão demonstrados e classificados a valor justo por meio de resultado, 
atualizados pela variação mensal do IPCA, índice de remuneração utilizado pelo regulador nos processos de revisão 
tarifária reduzido pelo percentual de glosas apurados em homologações anteriores, refletindo a melhor estimativa da 
Administração do valor justo do ativo.
14. IMOBILIZADO, INTANGÍVEL E ATIVO CONTRATUAL - INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO

2019 2018
Imobilizado 2.701 2.821
Intangível - Contrato de concessão (1) 103.707 102.531
Ativo contratual - infraestrutura em construção (91) (1.282)
Total 106.317 104.070
(1) Refere-se a parcela da infraestrutura utilizada na concessão da distribuição de energia elétrica a ser recuperada 
pelas tarifas durante o prazo da concessão, exceto quanto ao montante de R$ 617 de direito de uso - imóveis. 

Taxa
média de 
deprecia-

ção (%)
Saldos

2018

Adoção
Inicial

CPC 06 
(R2) Adição

Trans-
ferên-
-cias

Baixas
(*)

Amorti-
zação/

Deprecia-
ção (**)

Saldos
2019

Em Serviço
Custo 4,35% 187.106 - - 9.367 (2.030) - 194.443
Amortização Acumulada (77.045) - - - 1.401 (8.445) (84.089)
Subtotal 110.061 - - 9.367 (629) (8.445) 110.354
Direito de Uso - Imóveis (***)
Custo - 706 168 - - - 874
Amortização Acumulada - - - - - (257) (257)
Subtotal - 706 168 - - (257) 617
Obrigações vinculadas à concessão
Em Serviço
Custo 3,79% 11.067 - - 176 - - 11.243
Amortização Acumulada (3.537) - - - - (442) (3.979)
Subtotal 7.530 - - 176 - (442) 7.264
Total Intangível 102.531 706 168 9.191 (629) (8.260) 103.707
Ativo contratual - infraestrutura em 
construção (****)
Em construção 2.570 - 10.660 (9.367) (371) - 3.492
Obrigações Vinculadas à Concessão
Em construção 3.852 - (91) (176) (2) - 3.583
Total do ativo contratual - infraes- 
 trutura em construção (1.282) - 10.751 (9.191) (369) - (91)
Imobilizado em Serviço
Custo
Terrenos - 4 4- - - - - 4 4
Reservatório, Barragens e Adutoras 2,98% 1.988 - - - - - 1.988
Edificações, Obras Civis e Benfeitorias 3,33% 399 - - - - - 399
Máquinas e Equipamentos 9,28% 2.716 - - 171 - - 2.887
Móveis e utensílios 6,25% 1.007 - - 21 - - 1.028
Total do imobilizado em serviço 6.154 - - 192 - - 6.346
Depreciação acumulada
Reservatório, Barragens e Adutoras (707) - - - - - (707)
Edificações, Obras Civis e Benfeitorias (192) - - - - - (192)
Máquinas e Equipamentos (1.735) - - - - (140) (1.875)
Móveis e utensílios (699) - - - - (37) (736)
Total Depreciação acumulada (3.333) - - - - (177) (3.510)
Subtotal Imobilizado 2.821 - - 192 - (177) 2.836
Imobilizado em curso - - 57 (192) - - (135)
Total do Imobilizado 2.821 - 57 - - (177) 2.701
Total 104.070 706 10.976 - (998) (8.437) 106.317
(*) Das baixas no montante de R$998, R$369 referem-se as transferências do ativo intangível líquido de obrigações 
especiais para o ativo financeiro indenizável da concessão e R$629 referem-se às baixas realizadas no exercício, 
contabilizadas nas Ordens de Desativação - ODD e ao final do processo os valores são transferidos para a demons-
tração do resultado do exercício na rubrica de outras receitas (despesas) operacionais. O montante transferido do 
ativo contratual da infraestrutura em construção, líquido as obrigações especiais, para o ativo financeiro indenizável da 
concessão de R$369 (R$179 em 2018), corresponde a parcela bifurcada do ativo intangível a ser indenizada no final 
da concessão pelo Poder Concedente, conforme prevê o contrato de concessão de distribuição de energia elétrica 
que está enquadrado nos critérios de aplicação de interpretação técnica do ICPC 01 (IFRIC 12). (**) A Companhia 
registrou no exercício, crédito de PIS/COFINS sobre amortização dos bens e equipamentos no montante de R$67 
(R$58 em 2018). (***) Refere-se ao direito de uso de imóveis originados pela aplicação das normas contábil CPC 06 
(R2) são amortizados em conformidade com vida útil definida em cada contrato. (****) No ativo contratual são registra-
dos, os gastos que são diretamente atribuíveis a aquisição e construção dos ativos, tais como: (i) o custo de materiais 
e mão de obra direta; (ii) quaisquer outros custos para colocar o ativo no local em condições necessárias para que 
sejam capazes de operar na sua plenitude; e (iii) os juros incorridos sobre empréstimos e financiamentos ao custo de 
construção da infraestrutura, apropriados considerando os determinados critérios para capitalização, como aplicação 
da taxa média ponderada e juros de contratos específicos de acordo com o normativo do CPC 20.

Taxa média 
de depre-

ciação (%)
Saldo
2017 Adição

Transfe-
rências

Baixas
(*)

Amortiza-
ção/ Depre-

ciação (**)
Saldo
2018

Em Serviço
Custo 4,47% 181.618 - 6.670 (1.182) - 187.106
Amortização Acumulada (69.397) - - 714 (8.362) (77.045)
Subtotal 112.221 - 6.670 (468) (8.362) 110.061
Obrigações vinculadas à concessão
Em Serviço
Custo 3,83% 10.981 - 86 - - 11.067
Amortização Acumulada (3.103) - - - (434) (3.537)
Subtotal 7.878 - 86 - (434) 7.530
Total Intangível 104.343 - 6.584 (468) (7.928) 102.531
Ativo contratual - infraestrutura em
construção (***)
Em construção 1.322 8.097 (6.670) (179) - 2.570
Obrigações Vinculadas à Concessão
Em construção 3.665 273 (86) - - 3.852
Total do ativo contratual - infraestrutura 
em construção (2.343) 7.824 (6.584) (179) - (1.282)
Imobilizado em Serviço
Custo
Terrenos - 44 - - - - 44
Reservatório, Barragens e Adutoras 2,98% 2.006 - - (18) - 1.988
Edificações, Obras Civis e Benfeitorias 3,33% 474 - - (75) - 399
Máquinas e Equipamentos 9,22% 3.266 - 70 (620) - 2.716
Móveis e utensílios 6,25% 997 - 11 (1) - 1.007
Total do imobilizado em serviço 6.787 - 81 (714) - 6.154
Depreciação acumulada
Reservatório, Barragens e Adutoras (725) - - 18 - (707)
Edificações, Obras Civis e Benfeitorias (218) - - 26 - (192)
Máquinas e Equipamentos (1.773) - - 170 (132) (1.735)
Móveis e utensílios (662) - - - (37) (699)
Total Depreciação acumulada (3.378) - - 214 (169) (3.333)
Subtotal Imobilizado 3.409 - 81 (500) (169) 2.821
Imobilizado em curso - 81 (81) - - -
Total do Imobilizado 3.409 81 - (500) (169) 2.821
Total 105.409 7.905 - (1.147) (8.097) 104.070
(*) Das baixas no montante de R$1.147, R$179 referem-se as transferências do ativo intangível líquido de obrigações es-
peciais para o ativo financeiro indenizável da concessão e R$968 referem-se às baixas realizadas no exercício, inicialmente 
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contabilizadas nas Ordens de Desativação - ODD e ao final do processo os valores são transferidos para a demonstração 
do resultado do exercício na rubrica de outras receitas (despesas) operacionais. O montante transferido do ativo contra-
tual da infraestrutura em construção, líquido as obrigações especiais, para o ativo financeiro indenizável da concessão de 
R$179 (R$33 em 2017), corresponde a parcela bifurcada do ativo intangível a ser indenizada no final da concessão pelo 
Poder Concedente, conforme prevê o contrato de concessão de distribuição de energia elétrica que está enquadrado nos 
critérios de aplicação de interpretação técnica do ICPC 01 (IFRIC 12). (**) A Companhia registrou no exercício, crédito de 
PIS/COFINS sobre amortização dos bens e equipamentos no montante de R$58 (R$45 em 2017). (***) No ativo contratual 
são registrados, os gastos que são diretamente atribuíveis a aquisição e construção dos ativos, tais como: (i). O custo de 
materiais e mão de obra direta; (ii). quaisquer outros custos para colocar o ativo no local em condições necessárias para 
que sejam capazes de operar na sua plenitude; e (iii). os juros incorridos sobre empréstimos, financiamentos ao custo de 
construção da infraestrutura, apropriados considerando os determinados critérios para capitalização, como aplicação da 
taxa média ponderada e juros de contratos específicos de acordo com o normativo do CPC 20. 
A infraestrutura utilizada pela Companhia nas suas operações é vinculada ao serviço público de distribuição de ener-
gia, não podendo ser retirada, alienada, cedida ou dada em garantia hipotecária sem a prévia e expressa autorização 
do Órgão Regulador. A Resolução Normativa nº 691 de 08 de dezembro de 2015, regulamenta a desvinculação 
da infraestrutura das concessões do Serviço Público de Energia Elétrica, concedendo autorização prévia para sua 
desvinculação, quando destinada à alienação. Determina, também, que o produto da alienação seja depositado em 
conta bancária específica e os recursos reinvestidos na infraestrutura da própria concessão. A amortização do ativo 
intangível reflete a forma na qual os benefícios futuros referentes à utilização dos ativos são esperados que sejam 
consumidos pela Companhia ou limitado ao prazo da concessão com base nos benefícios econômicos gerados anu-
almente. O padrão de consumo destes ativos está relacionado às vidas úteis estimadas de cada bem integrante do 
conjunto de bens tangíveis contidos na infraestrutura de distribuição. A taxa média ponderada de amortização utilizada 
foi de 4,35% (4,47% em 2018). O saldo do intangível e do ativo financeiro indenizável da concessão, estão reduzidos 
pelas obrigações especiais vinculadas a concessão, que são representadas por:

2019 2018
Contribuições do consumidor (1) 13.042 13.133
Participação da União - recursos CDE (2) 230 230
Receitas de Ultrapassagem de Demanda e Energia Reativa Excedente 1.556 1.556
(-) Amortização acumulada (3.979) (3.537)
Total 10.849 11.382
Alocação: Ativo financeiro indenizável da concessão 2 -
 Infraestrutura - Intangível em serviço 7.264 7.530
 Infraestrutura - Ativo contratual da infraestrutura em construção e Intangível em curso 3.583 3.852
Total 10.849 11.382
(1) As contribuições do consumidor representam a participação de terceiros em obras para fornecimento de energia 
elétrica em áreas não incluídas nos projetos de expansão das concessionárias de energia elétrica. (2) A participação 
da União (recursos provenientes da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE) e a participação do Governo do 
Estado estão destinados ao Programa Luz para Todos.
15. FORNECEDORES

2019 2018
Ampla - CUSD (1) 3.805 3.653
Contratos bilaterais (1) 9.067 8.652
Materiais, serviços e outros (2) 3.169 2.727
Total 16.041 15.032
Circulante 15.364 14.374
Não circulante 677 658

(1) Refere-se a aquisição de energia elétrica, uso da rede básica e uso do sistema de distribuição da distribuidora Am-
pla, cujo prazo médio de liquidação é de 25 dias. (2) Referem-se as aquisições de materiais, serviços e outros, necessá-
rios à execução, conservação e manutenção dos serviços de distribuição, com prazo médio de liquidação de 40 dias.
16. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DE DÍVIDAS
A movimentação dos empréstimos e financiamentos está demonstrada a seguir:

Saldo
em 2018

 Cap-
tação

 Pagamento 
 de Principal 

 Paga- 
mento

de Juros 

 Encargos, atuali-
zação monetária, 
cambial e Custos 

 Marcação 
Mercado

da Dívida 
Saldo em 

2019
Mensuradas ao custo
Moeda Nacional
Pré Fixado 1.204 - (394) (49) 48 - 809
TJLP e TLP 538 - (268) (44) 44 - 270
CDI 37.901 15.000 (12.993) (2.721) 2.746 - 39.933
Gastos com captação (13) - - - 6 - (7)
Cesta de moedas 211 - (107) (18) 23 - 109
Total do custo 39.841 15.000 (13.762) (2.832) 2.867 - 41.114
Mensurados ao valor justo
Moeda Estrangeira
Dólar 49.575 - - (2.284) 4.266 - 51.557
Marcação a mercado 865 - - - - (122) 743
Total ao valor justo 50.440 - - (2.284) 4.266 (122) 52.300
Total 90.281 15.000 (13.762) (5.116) 7.133 (122) 93.414
Circulante 13.815 25.659
Não circulante 76.466 67.755

Saldo
em

2017
 Capta-

ção

 Paga-
mento de 
Principal

 Paga- 
mento  

de
Juros

 Encargos, 
 atualização  

monetária,  
cambial e Custos 

 Custos 
Apro-

priados

 Marcação 
Mercado

da Dívida 
 Saldo 

em 2018 
Mensuradas ao custo
Moeda Nacional 
Pré Fixado 1.649 - (445) (72) 72 - - 1.204
TJLP e TLP 8.034 - (7.535) (289) 328 - - 538
Selic 3.721 - (3.939) (67) 285 - - -
CDI 39.049 - (1.135) (2.963) 2.950 - - 37.901
Gastos com captação (73) - - - 130 (70) - (13)
Cesta de moedas 599 - (406) (25) 43 - - 211
Total do custo 52.979 - (13.460) (3.416) 3.808 (70) - 39.841
Mensurados ao valor justo
Moeda Estrangeira
Dólar 53.104 15.000 (24.841) (2.543) 8.855 - - 49.575
Marcação a mercado 822 - - - - - 43 865
Total ao valor justo 53.926 15.000 (24.841) (2.543) 8.855 - 43 50.440
Total 106.905 15.000 (38.301) (5.959) 12.663 (70) 43 90.281
Circulante 31.595 13.815
Não circulante 75.310 76.466
A composição da carteira de empréstimos e financiamentos e as principais condições contratuais podem ser encon-
tradas no detalhamento abaixo:

Empresa / Operação

Total

Encargos  
Financeiros Anuais

Venci-
-mento

Amortização
do principal

(Taxa
efetiva

de juros)
(**)

Garan-
tias (*)2019 2018

Energisa Nova Friburgo        
FIDC Grupo Energisa III (1) 1.545 2.880 CDI + 0,70% a.a. dez/20 Mensal 6,66% R
Luz para Todos - Eletrobrás - 52 7,00% a.a. (Pré) jun/19 Mensal 7,00% -
Repasse BNDES I - Itaú 191 380 TJLP + 4,75% a.a. dez/20 Mensal 10,92% A
Repasse BNDES II - Itaú 109 211 UMBND + 3,75% a.a. dez/20 Mensal 3,83% A
Repasse BNDES III - Itaú 79 158 TJLP + 5,95% a.a. dez/20 Mensal 12,12% A
Repasse BNDES IV - Itaú 126 251 5,50% a.a. (Pré) dez/20 Mensal 5,50% A

FINAME - Itaú 683 901
2,50% a 6,00% a.a. 

(Pré) nov/24 Mensal
2,5% a 
6,00% A

Nota Taxa Flutuante FNR - 
 Santander 23.344 35.021 CDI + 1,3248% a.a. dez/20 Semestral 7,28% A

FRN 4131519 (3) 15.044 - CDI + 0,80% a.a. nov/22

Semestral
a partir de 

nov/21 6,76% A
Custo de captação incorrido na 
contratação (7) (13)
Total em Moeda Nacional 41.114 39.841

Resolução 4131 - Citibank (2 e 3) 51.557 49.575
LIBOR + 0,65  a 

1,62% a.a. set/22 Final
7% a 
7,97% A

Marcação à Mercado de Dívida (4) 743 865   
Total em Moeda Estrangeira 52.300 50.440      
Total Energisa Nova Friburgo 93.414 90.281     
(*) A = Aval Energisa S.A., R = Recebíveis; (**) As taxas efetivas de juros representam as variações ocorridas no 
exercício de 2019. Para as dívidas em moeda estrangeira, não estão sendo considerados os efeitos do hedge cambial, 
demonstrados na Nota Explicativa nº 28 - Instrumentos Financeiros e gerenciamento de riscos.
(1) Para garantia do pagamento das parcelas de curto prazo, a Companhia mantém aplicações financeiras no montante 
R$534 (R$452 em 2018), registrados na rubrica, “mantidas até o vencimento” no ativo não circulante. (2) Os referidos 
contratos possuem proteção de swap cambial e instrumento financeiro derivativo. (3) Condições de covenants - O con-
trato possui cláusulas restritivas que em geral, requerem a manutenção de certos índices financeiros em determinados 
níveis.  Essas garantias são estruturadas a partir de indicadores estabelecidos pela Energisa S/A., sendo os principais 
listados abaixo: • Endividamento Líquido dividido pelo EBITDA, sendo menor ou igual a 4,5 (quatro inteiros e cinquenta 
centésimos) com relação às demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 
(inclusive), 4,25 (quatro inteiros e vinte e cinco centésimos) com relação às demonstrações financeiras relativas aos pe-
ríodos encerrados entre 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 (inclusive), passando para 4,0 (quatro inteiros) 
com relação às demonstrações financeiras relativas aos períodos encerrados a partir de 31 de março de 2021 (inclusi-
ve) até a respectiva data de vencimento dos Contratos. • EBITDA dividido pelo Resultado Financeiro, sendo maior ou 
igual a 2,5 (dois inteiros e cinquenta centésimos) até a respectiva data de vencimento dos contratos. O descumprimento 
desses níveis pode implicar em vencimento antecipado das dívidas (vide nota explicativa nº 28 – Instrumentos finan-
ceiros e gerenciamento de riscos). Em 31 de dezembro de 2019, as exigências contratuais foram cumpridas. (4) Estas 
operações estão sendo mensuradas ao valor justo por meio do resultado, de acordo com os métodos da contabilidade 
de “hedge” de valor justo ou pela designação como “Fair Value Option” (nota explicativa nº 28).
Os financiamentos obtidos junto ao Finame estão garantidos pelos próprios equipamentos financiados. A Companhia 
tem como prática alocar o pagamento de juros na atividade de financiamento na demonstração do fluxo de caixa. Os 
principais indicadores utilizados para a atualização dos empréstimos e financiamentos tiveram as seguintes variações 
percentuais e taxas efetivas nos exercicios:
Moeda/indicadores 2019 2018
US$ x R$ 4,02% 17,13%
TJLP 6,17% 6,72%
SELIC 5,96% 6,43%
CDI 5,96% 6,42%
LIBOR 2,33% 2,34%
UMBNB 0,08% 0,07%
Os empréstimos e financiamentos classificados no passivo não circulante têm seus vencimentos assim programados:

2019
2021 40.467
2022 27.168
2023 90
Após 2023 30
Total 67.755

17. ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS 
A Companhia atua como arrendatária em contratos referente imóveis não residenciais para a instalação de agências 
de atendimentos a clientes, estabelecimentos para desenvolver suas atividades comerciais e centros de distribuição. 
Em 18 de dezembro de 2019, a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) emitiu o ofício circular CVM/SNC/SEP/nº 
02/2019. A Companhia, em conformidade com o CPC 06 (R2) e em sua avaliação quanto ao ofício emitido, concluiu 
que: as políticas contábeis acerca do tratamento contábil de contratos de arrendamentos estão em consonância àquilo 
que é requerido pelo CPC 06 (R2)/IFRS 16, a taxa incremental de empréstimos – IBR é determinada com informa-
ções prontamente observáveis e ajustadas à realidade da Companhia, os fluxos projetados não consideram efeitos 
inflacionários, conforme orientado pelos pronunciamentos em questão; e (ii) a Companhia não apresenta obrigações 

de arrendamentos líquidos de PIS e COFINS, adicionalmente, os créditos de PIS e COFINS oriundos de contratos de 
arrendamentos não apresentam materialidade suficiente que ensejariam uma apresentação específica. Em atendi-
mento ao oficio, o quadro a seguir proporciona os inputs mínimos necessários para que os efeitos inflacionários sejam 
adicionados à informação divulgada. Os reflexos da adoção da nova norma CPC 06 (R2) são como segue:

Prazo médio 
contratual

(anos)
Taxa efetiva 

a.a. (%)

Adoção
Inicial em 

01/01/2019 Adição Amortização Juros
Saldo

 em 2019
Imóveis 6 8,89% 706 168 (299) 58 633
Total 633
Circulante 240
Não circulante 393
Em 31 de dezembro de 2019, os valores de arrendamento operacional, classificados no passivo não circulante, têm 
seus vencimentos assim programados:

2019
2021 (45)
2022 45
2023 41
2024 33
Após 2024 319
Total 393

18. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
2019 2018

Imposto s/ circulação de mercadorias e serviços – ICMS (*) 943 676
Encargos sociais 479 455
Imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ 420 259
Contribuição social s/ o lucro líquido – CSLL 186 93
Contribuições ao PIS e a COFINS 1.404 1.472
Imposto de renda retido na fonte – IRRF 133 131
Outros 198 90
Total 3.763 3.176
Circulante 2.487 2.168
Não circulante 1.276 1.008
(*) Inclui R$902 (R$649 em 2018), referente ao ICMS incidente sobre a TUSD suspenso por liminares (vide nota 
explicativa nº 6).
19. ENCARGOS SETORIAIS

2019 2018
Conta de Desenvolvimento Energético – CDE - 1.611
Fundo Nacional Desenvolvimento Científico Tecnológico - FNDCT 53 50
Ministério de Minas e Energia - MME 27 25
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL 319 231
Pesquisa e Desenvolvimento - P&D (1) 1.537 1.270
Programa de Eficiência Energética – PEE (1) 700 741
Total 2.636 3.928
Circulante 1.406 2.611
Não circulante 1.230 1.317

(1) Os encargos setoriais correspondem a 1% da receita operacional líquida e visam financiar e a combater o desper-
dício de energia elétrica e o desenvolvimento tecnológico do setor elétrico relacionado aos Programas de Eficiência 
Energética (PEE) e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). 
Os gastos realizados com os projetos de PEE e P&D estão registrados na rubrica de serviços em curso até o final dos 
projetos, quando são encerrados contra os recursos do programa, enquanto a  realização das obrigações por aquisi-
ção de ativo intangível, tem como contrapartida Obrigações Especiais. 
20.  PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS, CÍVEIS E FISCAIS
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos em andamento em tribunais e órgãos governamentais. 
Tais processos decorrem do desenvolvimento normal das suas atividades, envolvendo matéria cível, trabalhista e fiscais. 
Perdas prováveis: Uma provisão é reconhecida quando a obrigação for considerada provável de perdas pelos assessores ju-
rídicos da Companhia. A contrapartida da obrigação é uma despesa do exercício. Essa obrigação pode ser mensurada com 
razoável certeza e é atualizada de acordo com a evolução do processo judicial ou encargos financeiros incorridos e pode 
ser revertida caso a estimativa de perda não seja mais considerada provável, ou baixada quando a obrigação for liquidada. 
Por sua natureza, os processos judiciais serão solucionados quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de 
ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da Companhia e incertezas no ambiente 
legal envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos resultados dos eventos 
futuros. Segue demonstrativo da movimentação das provisões:

Trabalhista Cíveis Fiscais 2019 2018
Saldo inicial – 2018 e 2017 - 689 17 706 1.606
Constituições de provisões 9 289 - 298 633
Reversões de provisões - (276) - (276) (556)
Pagamentos realizados (9) (184) - (193) (1.015)
Atualização monetária - 15 1 16 38
Saldo final - 2019 e 2018 - 533 18 551 706
Cauções e depósitos vinculados (*) - -
(*) A Companhia possui cauções e depósitos vinculados no ativo não circulante no montante de R$2.131 (R$1.967 
em 2018).
Cíveis: Nos processos cíveis discutem-se especialmente indenizações envolvendo: (i) recuperação de consumo; 
(ii) suspensão de fornecimento; (iii) reclamação de consumo; (iv) danos elétricos. Fiscais: Refere-se a discussões 
relacionadas principalmente a ISS. Os processos encontram-se com a exigibilidade de seus créditos suspensa, seja 
por estar em trâmite os processos administrativos, seja porque se encontram devidamente garantidas as execuções 
fiscais em andamento. Perdas possíveis: A Companhia possui processos de naturezas trabalhistas, cíveis e fiscais, 
cuja probabilidade de êxito foi estimada como possível e, consequentemente, não requer a constituição de provisão 
nas demonstrações financeiras.

Trabalhistas Cíveis Fiscais 2019 2018
Saldo inicial – 2018 e 2017 112 7.636 37.225 44.973 41.183
Novos processos - 856 1.469 2.325 3.497
Mudança de prognósticos e valor pedido - (346) (10.094) (10.440) (718)
Encerramento - (1.219) - (1.219) (1.458)
Atualização monetária 4 477 1.648 2.134 2.469
Saldo final – 2019 e 2018 116 7.404 30.248 37.768 44.973
Seguem os comentários de nossos consultores jurídicos referente às ações consideradas com riscos possíveis: Tra-
balhistas: As ações de natureza trabalhista referem-se basicamente demissão por justa causa, adicional de pericu-
losidade e contribuição sindical. Cíveis: As ações judiciais de natureza cível, referem-se, em sua grande maioria, a 
discussões sobre o valor de contas de energia elétrica, em que o consumidor requer a revisão ou o cancelamento da 
fatura; cobrança de danos materiais e morais pelo consumidor, decorrentes da suspensão do fornecimento de energia 
elétrica por falta de pagamento, por irregularidades nos aparelhos de medição ou decorrentes de variações de tensão 
elétrica ou de falta momentânea de energia. Fiscais: As ações de natureza fiscais e tributárias referem-se basica-
mente a discussões sobre: (i) Cobrança de ISS sobre prestação de serviços oriundos da concessão; (ii) cobrança de 
crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. 
21. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
21.1. Capital social: O capital social subscrito e integralizado é de R$63.343 (R$63.343 em 2018) e está representan-
do por 30.116 ações ordinárias (30.116 em 2018) todas nominativas e sem valor nominal. 21.2. Reserva de capital 
– reserva especial de ágio: 

2019 2018
Reserva especial de ágio (1) 11.065 11.065
Remuneração de imobilização 179 179
Programa de remuneração variável (ILP) (2) 64 20
Outras reservas de capital 4 4
Total 11.312 11.268
(1) Constituída em face da incorporação da controladora. Representa o benefício fiscal do ágio que será incorporado 
ao capital social da Companhia à medida que for apurado benefício fiscal em decorrência da amortização da parcela 
correspondente ao ágio que lhe deu origem. (2) Implementação do Programa Remuneração Variável através de con-
cessão de ações, denominada Incentivo de Longo Prazo (ILP) (vide nota explicativa nº 11).
21.3. Reserva de lucros – reserva legal: Constituída com 5% do lucro líquido do exercício antes de qualquer outra 
destinação e limitado a 20% do capital social, de acordo com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76. 21.4. Dividendos: O
Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, 
ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e permite a distribuição de dividendos apurados com base em 
resultados intermediários. Os dividendos declarados com montantes superiores aos dividendos mínimos obrigatórios 
após o exercício contábil a que se refere às demonstrações financeiras, por não se constituírem uma obrigação pre-
sente, são apresentados destacados no patrimônio líquido, não sendo constituído o respectivo passivo até sua efetiva 
aprovação. A Administração está propondo a distribuição de dividendos:

2019 2018
Lucro líquido do exercício 12.795 9.351
Reserva legal (5%) (640) (468)
Lucro líquido ajustado 12.155 8.883
 Dividendos obrigatórios (25%) 3.039 2.221
Dividendos antecipados pagos (*):
. Em 26 de junho de 2019 – R$155,0481212644  
 (Em 13 de junho de 2018 – R$101,35129068) por ação 4.670 3.052
. Em 21 de agosto de 2019 – R$64,7540805551 
 (Em 08 de agosto de 2018 – R$8,1466) por ação 1.950 245
. Em 11 de novembro de 2019 – R$97,8340652809  
 (Em 08 de novembro de 2018– R$122,45070295) por ação 2.946 3.688

9.566 6.985
Dividendos adicionais propostos R$85,982218422  
 (R$63,012876544 em 2018) por ação (**) 2.589 1.898
Total dos dividendos 12.155 8.883
% sobre o lucro líquido ajustado 100 100
(*) Os dividendos antecipados aprovados pelas Reuniões de Diretoria de 12 de junho de 2019, 08 de agosto de 2019 
e 07 de novembro de 2019, foram calculados sobre o resultado apurado com base no balanço patrimonial de 31 de 
março de 2019, 30 de junho de 2019 e 30 de setembro de 2019, respectivamente. (**) Os dividendos adicionais pro-
postos declarados com montantes superiores aos dividendos mínimos obrigatórios após o exercício contábil a que se 
refere às demonstrações financeiras, por não se constituírem uma obrigação presente, são apresentados destacados 
no patrimônio líquido, não sendo constituído o respectivo passivo até sua efetiva aprovação, de acordo com as normas 
do ICPC-08, e serão pagos em data a ser definida em RCA.
21.5. Outros resultados abrangentes: Refere-se a contabilização do plano de benefício a empregados líquidos de 
impostos. Os referidos saldos estão contabilizados como Outros resultados abrangentes em atendimento ao CPC 26 
- Apresentação das demonstrações contábeis. Segue movimentação realizada nos exercícios:

2019 2018
Saldo inicial – 2018 e 2017 744 90
Ganho e perda atuarial – benefícios pós-emprego  452 990
Tributos sobre ganho e perda atuarial – benefícios pós-emprego  (154) (336)
Saldo final – 2019 e 2018  1.042 744

22. RECEITA OPERACIONAL
2019 2018

Fora do escopo dos  
auditores independentes

R$

Fora do escopo dos  
auditores independentes

R$
Nº de  

consumidores MWh
Nº de  

consumidores MWh
Residencial 96.683 165.531 138.360 95.557 162.678 125.794
Industrial 712 26.251 22.168 741 28.586 22.563
Comercial 10.255 67.237 62.915 10.237 64.445 56.523
Rural 1.260 5.515 4.190 1.192 5.099 3.546
Poder público 392 7.330 6.694 394 7.102 6.141
Iluminação pública 13 19.332 10.696 13 19.923 10.554
Serviço público 132 8.721 7.276 134 7.999 6.315
Consumo próprio 20 299 - 19 289 -
Subtotal 109.467 300.216 252.299 108.287 296.121 231.436
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2019 2018
Fora do escopo dos  

auditores independentes

R$

Fora do escopo dos  
auditores independentes

R$
Nº de  

consumidores MWh
Nº de  

consumidores MWh
Fornecimento não faturado líquido - 289 1.719 - 1.344 2.284
Disponibilidade do sistema de transmissão 
e de distribuição 9 - 15.861 9 - 12.926
Receita de construção da infraestrutura(1) - - 8.438 - - 6.849
Penalidades regulatórias - - (189) - - (194)
Outras receitas operacionais - -  4.617 - - 4.150
Valor justo ativo financeiro indenizável da 
concessão - - 149 - - 117
Constituição e amortização - CVA ativa  
 e passiva - - 730 - - 8.785
Subvenções vinculadas ao serviço 
 concedido - - 5.970 - - 4.301
Total – receita operacional bruta 109.476 300.505 289.594 108.296 297.465 270.654
Deduções da receita operacional
ICMS - - 67.722 - - 63.532
PIS - - 4.525 - - 4.187
COFINS - -  20.843 - - 19.284
ISS - - 197 - - 185
Deduções bandeiras tarifárias - CCRBT (2) - - 2.796 - - 6.967
Programa de Eficiência Energética – PEE - - 637 - - 577
Encargos de consumidor - Procel 159 144
Conta de Desenvolvimento Energético  -  CDE - - 20.256 - - 20.216
Programa de Pesquisa e Desenvolvimento 
– P&D - - 318 - - 288
Fundo Nacional de Desenvolvimento  
Científico e Tecnológicos - FNDCT 318 288
Ministério das Minas e Energisa - MME 160 145
Taxa de Fiscalização dos Serviços de 
Energia Elétrica - TFSEE - - 250 - - 242
Total – dedução receita operacional - - 118.181 - - 116.055
Total – receita operacional líquida 109.476 300.505 171.413 108.296 297.465 154.599
(1) A receita de construção da infraestrutura está representada pelo mesmo montante em custo de construção da in-
fraestrutura. Tais valores são de reconhecimento obrigatório pela ICPC 01 – Contratos de Concessão e correspondem 
a custo de construção de obras de ativos da concessão de distribuição de energia elétrica. (2) A partir de janeiro de 
2015, as contas de energia tiveram a aplicação do Sistema de Bandeiras Tarifárias, que tem por objetivo equilibrar a 
exposição da distribuidora aos custos de curto prazo na geração de energia. O acionamento da bandeira tarifária é si-
nalizado mensalmente pela ANEEL por meio de nota técnica, e os recursos provenientes da aplicação da bandeira tari-
fária podem ser totais ou parcialmente revertidos à  CCRBT, conforme despacho mensalmente divulgado pela ANEEL. 
As receitas auferidas pela Companhia referentes as Bandeiras Tarifárias em 2019 foram de R$4.407 (R$6.967 em 
2018) tendo repassados a Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras Tarifárias – CCRBT, o montante de 
R$2.796 (R$6.967 em 2018). Dessa forma, o efeito líquido das bandeiras tarifárias no resultado do exercício findo em 
31 de dezembro de 2019 foi de R$1.611.
23. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Os custos e despesas operacionais especificados na Demonstração do Resultado do Exercício possuem a seguinte 
composição por natureza de gastos:

Custo do serviço
Despesas  

operacionais Total
Com energia 

elétrica
De  

operação
Prestado a 

terceiros
Gerais e  

administrativas 2019 2018
Energia elétrica comprada para revenda 76.606 - - - 76.606 69.820
Encargo de uso - sistema de transmissão e 
distribuição 30.444 - - - 30.444 27.338
Pessoal e administradores - 5.607 34 4.763 10.404 9.714
Programa de remuneração variável (ILP) - - - 44 44 20
Benefício pós-emprego - 95 36 47 178 1.143
Material - 992 22 668 1.682 1.575
Serviços de terceiros - 4.380 - 5.702 10.082 9.616
Depreciação e amortização - 7.719 - 651 8.370 8.039
Provisão para perdas esperadas de  
 créditos de liquidação duvidosa - 625 - - 625 473
Reversão para riscos trabalhistas, cíveis  
 e fiscais - - - (171) (171) (938)
Custo de construção da infraestrutura - - 8.438 - 8.438 6.849
Outros - 314 2 1.389 1.705 2.489
 Total 107.050 19.732 8.532 13.093 148.407 136.138
Energia elétrica comprada para revenda

MWH (*) R$
2019 2018 2019 2018

Energia bilateral 307.940 304.519 81.492 74.396
Programa Incentivo Fontes Alternativas Energia - PROINFA 7.397 7.839 2.923 2.540
(-) Parcela a compensar crédito PIS/COFINS não cumulativo - - (7.809) (7.116)
Total 315.337 312.358 76.606 69.820
(*) Informações fora do escopo dos auditores independentes.
24. OUTROS RESULTADOS

2019 2018
Outras receitas:
    Ganhos na desativação/alienação de bens e direitos 465 525

465 525
Outras despesas:
    Perdas na desativação/alienação de bens e direitos (337) (1.278)
    Outras (150) (528)

(487) (1.806)
Total (22) (1.281)

25. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
2019 2018

Receitas financeiras:
Receita de aplicações financeiras 1.687 2.289
Variação monetária e acréscimo moratório de energia vendida 2.748 2.728
Atualização financeira - Ativos financeiros setoriais 354 320
Juros Selic sobre impostos a recuperar (26) 283
Atualização depósito judicial 28 109
Tributos sobre receitas financeiras – PIS/COFINS (242) (271)
Outras 419 91

Total das receitas financeiras 4.968 5.549
Despesas financeiras:

Encargos de dívidas – juros (5.133) (5.585)
Encargos de dívidas - variação monetária e cambial (2.000) (7.078)
(-) Transferência para ordens em curso 23 28
Marcação a mercado da dívida 122 (43)
Marcação a mercado de derivativos (122) 56
Instrumentos financeiros derivativos 1.261 5.491
Ajuste a valor presente - AVP (11) (5)
Comissão de aval (1.308) (1.300)
Despesas bancárias (246) (224)
Atualização PEE e P&D (80) (61)
Atualização monetária de provisão para riscos (16) (38)
Atualização financeira - Passivos financeiros setoriais (103) (73)
Juros e multas (205) (102)
Outras (787) (1.115)

Total das despesas financeiras (8.605) (10.049)
Despesas financeiras líquidas (3.637) (4.500)

26. LUCRO POR AÇÃO
Cálculo do lucro por ação (em milhares de reais, exceto lucro líquido básico por ação):

2019 2018
Lucro líquido do exercício 12.795 9.351
Média ponderada das ações 30.116 30.116
Lucro líquido básico e diluído por ação - R$ (*) 424,86 310,50
(*) A Companhia não possui instrumento diluidor.
27. COBERTURA DE SEGUROS
A política de seguros da Companhia baseia-se na contratação de seguros com coberturas bem dimensionadas, con-
sideradas suficientes para cobrir prejuízos causados por eventuais sinistros em seu patrimônio, bem como por repa-
rações em que seja civilmente responsável pelos danos involuntários, materiais e/ou corporais causados a terceiros 
decorrentes de suas operações, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a 
sua natureza, não fazem parte do escopo dos nossos auditores independentes.
As principais coberturas são:

Ramos
Data de  

Vencimento
Importância

Segurada
Prêmio Anual

2019 2018
Riscos Operacionais 07/11/2020 90.000 59 59
Responsabilidade Civil Geral 23/11/2020 90.000 43 43
Auto – Frota 23/10/2020 Até 360 / veículo 18 17
Vida em Grupo e Acidentes Pessoais 31/01/2021 8.577 20 19
Responsabilidade Civil Administradores e Diretores (D&O) 05/03/2021 75.000 3 3
Responsabilidade do Explorador ou Transporte Aéreo-
-R.E.T.A (Drones) 12/01/2021 228/drone 1 1

144 142

28. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCOS
Hierarquia de valor justo: Os diferentes níveis foram assim definidos: • Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em 
mercados ativos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que 
são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3 - Pre-
missas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). 
Em função da Companhia ter classificado o ativo financeiro indenizável da concessão como melhor estimativa de valor 
justo por meio do resultado, os fatores relevantes para avaliação ao valor justo não são publicamente observáveis. 
Por isso, a classificação da hierarquia de valor justo é de nível 3. A movimentação e respectivos ganhos no resultado 
do exercício de R$149 (R$117 em 2018), assim como as principais premissas utilizadas, estão divulgadas na nota 
explicativa nº 13. Abaixo, são comparados os valores contábeis, valor justo e os níveis hierárquicos dos principais 
ativos e passivos financeiros:

ATIVO Nível
2019 2018

Contábil Valor justo Contábil Valor justo
Custo amortizado:
Caixa e equivalente de caixa 12.975 12.975 11.777 11.777
Consumidores e concessionárias 33.544 33.544 31.504 31.504
Ativos financeiros setoriais 9.052 9.052 9.933 9.933

55.571 55.571 53.214 53.214
Valor justo por meio do resultado:
Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados 2 21.792 21.792 20.871 20.871
Ativo financeiro indenizável da concessão 3 3.927 3.927 3.409 3.409
Instrumentos financeiros derivativos 2 11.454 11.454 9.856 9.856

37.173 37.173 34.136 34.136

PASSIVO Nível
2019 2018

Contábil Valor justo Contábil Valor justo
Custo amortizado:
Fornecedores 16.041 16.041 15.032 15.032
Empréstimos, financiamentos e encargos de dívidas 93.414 93.318 90.281 90.422
Passivos financeiros setoriais 1.105 1.105 2.305 2.305
Arrendamentos operacionais 633 633 - -

111.193 111.097 107.619 107.400
Valor justo por meio de resultado:
Instrumentos financeiros derivativos 2 506 506 784 784

506 506 784 784
Derivativos: O valor justo estimado de ativos e passivos financeiros foi determinado por meio de informações disponí-
veis no mercado e por metodologias apropriadas de avaliação. A Companhia tem como política o gerenciamento dos 
riscos, evitando assumir posições relevantes expostas a flutuações de valor justo. Nesse sentido, buscam operar ins-
trumentos que permitam maior controle de riscos. Os contratos de derivativos são efetuados com operações de “swap” 
e opções envolvendo juros e taxa de câmbio, visando eliminar a exposição à variação do dólar além de adequação do 
custo das dívidas de acordo com o direcionamento do mercado. As operações de proteção contra variações cambiais 
adversas requerem monitoramento constante, de forma a preservar a eficiência das suas estruturas. As operações 
vigentes são passíveis de reestruturação a qualquer tempo e podem ser objeto de operações complementares ou 
reversas, visando reduzir eventuais riscos de perdas relevantes. Hedge Accounting: Em 01 de julho de 2015, a 
Companhia efetuou a designação formal de parte de suas operações de proteção do tipo “swap” (instrumento de 
“hedge”) para troca de variação cambial e juros, para variação do CDI como “hedge accounting”. Em 2019 essas ope-
rações, assim como as dívidas (objeto do “hedge”) estão sendo avaliadas de acordo com a contabilidade de “hedge” 
de valor justo. Em tais designações de “hedge” a Companhia documentou: (i) a relação de “hedge”; (ii) o objetivo e 
estratégia de gerenciamento de risco; (iii) a identificação do instrumento financeiro; (iv) o objeto ou transação coberta; 
(v) a natureza do risco a ser coberto; (vi) a descrição da relação de cobertura; (vii) a demonstração da correlação 
entre o “hedge” e o objeto de cobertura; e (viii) a demonstração da efetividade do “hedge”. Os contratos de “swap” 
são designados e efetivos como “hedge” de valor justo em relação à taxa de juros e/ou variação cambial, quando 
aplicável. Durante o exercício, o “hedge” foi altamente efetivo na exposição do valor justo às mudanças de taxas de 
juros. Fair Value Option: A Companhia optou pela designação formal de novas operações de dívidas contratadas no 
exercício de 2019, para as quais possui instrumentos financeiros derivativos de proteção do tipo “swap” para troca de 
variação cambial e juros, como mensuradas ao valor justo. A opção pelo valor justo (“Fair Value Option”) tem o intuito 
de eliminar ou reduzir uma inconsistência de mensuração ou reconhecimento de determinados passivos, no qual de 
outra forma, surgiria. Assim, tanto os “swaps” quanto as respectivas dívidas passam a ser mensuradas ao valor justo 
e tal opção é irrevogável, bem como deve ser efetuada apenas no registro contábil inicial da operação. Em 2019, tais 
dívidas e derivativos, assim como os demais ativos e passivos mensurados ao valor justo por meio do resultado tem 
quaisquer ganhos ou perdas resultantes de sua re-mensuração reconhecidos no resultado da Companhia. Durante o 
exercício, o valor contábil das dívidas designadas como “Fair Value Option” foi impactado em R$122 (R$43 em 2018) 
e reconhecido como resultado financeiro no mesmo momento em que o valor justo de “swap” de taxa de juros era 
reconhecido no resultado. A Companhia não possui avaliação de risco de crédito ou instrumento derivativo contratado 
para esta exposição. Na avaliação da Companhia, a alteração do risco de crédito não tem impacto significativo. In-
certezas: Os valores foram estimados na data do balanço, baseados em informações disponíveis no mercado e por 
metodologias apropriadas de avaliações, entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados 
de mercado para produzir a estimativa mais adequada do valor justo. Como consequência, as estimativas utilizadas 
e apresentadas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de 
troca corrente.  Administração financeira de risco: A Diretoria tem responsabilidade geral pelo estabelecimento e 
supervisão do modelo de administração de risco da Companhia. Assim, fixou limites de atuação da Companhia com 
montantes e indicadores preestabelecidos na “Política de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado Financeiro” 
(revista anualmente e disponível na web site da Companhia) e nos regimentos internos da diretoria da Companhia. A 
gestão de risco da Companhia visa identificar, analisar e monitorar riscos enfrentados, para estabelecer limites e mes-
mo checar a aderência aos mesmos. As políticas de gerenciamento de riscos e sistemas são revisadas regularmente, 
a fim de avaliar mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Companhia. A diretoria tem como prática 
reportar mensalmente a performance orçamentária e os fatores de riscos que envolvem a Companhia. A Companhia 
conta com serviços de empresa especializada e independente na gestão de risco de caixa e dívida, de modo que é 
procedido monitoramento diário sobre o comportamento dos principais indicadores macroeconômicos e seus impac-
tos nos resultados, em especial nas operações de derivativos. Este trabalho permite definir estratégias de contratação 
e reposicionamento, visando menores riscos e melhor resultado financeiro. Gestão de risco de capital: O índice de 
endividamento no final dos exercícios são:

2019 2018
Dívida (1) 93.414 90.281
Caixa e equivalentes de caixa (12.975) (11.777)
Dívida líquida 80.439 78.504
Patrimônio líquido (2) 87.715 86.042
Índice de endividamento líquido 0,92 0,92

(1) A dívida é definida como empréstimos, financiamentos de curto e longo prazo e encargos de dívidas (excluindo 
derivativos), conforme detalhado nas notas explicativas nº 16. (2) O patrimônio líquido inclui todo o capital e as reservas 
da Companhia, gerenciados como capital.
a) Risco de liquidez: A administração, através do fluxo de caixa projetado, programa suas obrigações que geram 
passivos financeiros ao fluxo de seus recebimentos ou de fontes de financiamentos de forma a garantir o máximo 
possível a liquidez, para cumprir com suas obrigações, evitando inadimplências que prejudiquem o andamento das 
operações da Companhia. As maturidades contratuais dos principais passivos financeiros, incluindo pagamentos de 
juros estimados e excluindo o impacto de acordos de negociação de moedas pela posição líquida, são as seguintes:

Taxa média de 
juros efetiva pon-
derada (%)meses

Até 6 
meses

6 a 12 
meses

1 a 3 
anos

3 a 5 
anos

Mais de 
5 anos Total

Fornecedores 15.364 - - - 677 16.041
Empréstimos, financiamentos, 
encargos de dívidas 5,96% 14.890 14.487 69.202 127 - 98.706
Instrumentos Financeiros 
 Derivativos 180 326 (11.454) - - (10.948)
Total 30.434 14.813 57.748 127 677 103.799
O risco de liquidez representa o risco da Companhia enfrentar dificuldades para cumprir suas obrigações relacionadas 
aos passivos financeiros. A Companhia monitora o risco de liquidez mantendo investimentos prontamente conversí-
veis para atender suas obrigações e compromissos, e também se antecipando para futuras necessidades de caixa. 
b) Risco de crédito: A Administração avalia que os riscos de caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras 
e instrumentos financeiros derivativos são reduzidos, em função de não haver concentração e as operações serem 
realizadas com bancos de percepção de risco aderentes à “Política de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado 
Financeiro” do Grupo Energisa. Constituído no primeiro trimestre de 2010, o Comitê de Auditoria do Conselho de 
Administração tem a função de supervisionar se a administração do Grupo vem seguindo as regras e princípios esta-
belecidos na política. O risco de crédito é representado por contas a receber de consumidores e concessionárias, o 
que, no entanto, é atenuado por vendas a uma base pulverizada de clientes e por prerrogativas legais para suspensão 
da prestação de serviços a maioria dos clientes inadimplentes. Adicionalmente, parte dos valores a receber relativos 
às transações de venda, compra de energia e encargos de serviço do sistema, realizados no âmbito da CCEE, está 
sujeita a modificações, dependendo de decisões de processos judiciais ainda em andamento, movidos por algumas 
empresas do setor. Esses processos decorrem da interpretação de regras do mercado, vigentes entre junho de 2001 
e fevereiro de 2002, período do Programa Emergencial de Redução de Energia Elétrica. O ativo financeiro indenizável 
da concessão que corresponde a parcela estimada do capital investido na infraestrutura do serviço público que não 
será totalmente amortizada até o final da concessão, será um direito incondicional de receber dinheiro ou outro ativo 
financeiro do Poder Concedente, a título de indenização pela reversão da infraestrutura. Para os ativos financeiros 
setoriais referem-se aos ativos decorrentes das diferenças temporárias entre os custos homologados da Parcela A e 
outros componentes financeiros, constitui um direito a receber da Companhia. Esses valores são efetivamente liqui-
dados por ocasião dos próximos períodos tarifários ou, em caso de extinção da concessão com a existência de saldos 
apurados que não tenham sidos recuperados, serão incluídos na base de indenização já prevista quando da extinção 
por qualquer motivo da concessão. Exposição a riscos de crédito: O valor contábil dos ativos financeiros representa 
a exposição máxima do crédito, conforme apresentado abaixo:

Nota 2019 2018
Caixa e equivalentes de caixa 5.1 12.975 11.777
Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados 5.2 21.792 20.871
Consumidores e concessionárias 6 33.544 31.504
Ativos financeiros setoriais 9 9.052 9.933
Ativo financeiro indenizável da concessão 13 3.927 3.409
Instrumentos financeiros derivativos 28 11.454 9.856
c) Risco de mercado: taxa de juros e de câmbio: Parte dos empréstimos e financiamentos em moeda nacional, 
apresentados na nota explicativa nº 16, é composta de financiamentos obtidos junto a diversos agentes de fomento 
nacional (Eletrobrás e BNDES) e outras instituições do mercado de capitais. A taxa de juros é definida por estes agen-
tes, levando em conta os juros básicos, o prêmio de risco compatível com as empresas financiadas, suas garantias 
e o setor no qual estão inseridas. Na impossibilidade de buscar alternativas ou diferentes hipóteses de mercado e/ou 
metodologias para suas estimativas, em face dos negócios e às peculiaridades setoriais, esses são mensurados pelo 
“método do custo amortizado” com base em suas taxas contratuais. Os resultados da Companhia são suscetíveis a 
variações dos passivos atrelados a moedas estrangeiras, principalmente ao dólar norte-americano. A taxa de câmbio 
do dólar norte-americano encerrou o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 com alta de 3,85% sobre 31 de de-
zembro de 2018, cotado a R$4,0301 /USD. A volatilidade do dólar norte-americano em 31 de dezembro de 2019 era 
de 10,37%, enquanto em 31 de dezembro de 2018 era de 14,34%. Do montante das dívidas bancárias e de emissões 
da Companhia já deduzidos dos custos a apropriar, em 2019, de R$93.421 (R$90.294 em 2018), R$52.300 (R$50.440 
em 2018) estão representados em dólares, conforme nota explicativa nº16. As operações que possuem proteção 
cambial e os respectivos instrumentos financeiros utilizados estão detalhadas abaixo. Os empréstimos em dólar pos-
suem vencimento de curto e longo prazo, até setembro de 2022, e custo de até variação cambial acrescida de spread 
de 1,62% ao ano. Em 2019 a marcação a mercado e instrumentos financeiros derivativos atrelados ao câmbio e aos 
juros, originados da combinação de fatores usualmente adotados para precificação a mercado de instrumentos dessa 
natureza, como volatilidade, cupom cambial, taxa de juros e cotação do dólar se apresentam conforme segue:

2019 2018
Ativo não circulante 11.454 9.856
Passivo circulante 506 784
A Companhia possui proteção contra variação cambial adversa de 100% dos financiamentos atrelados ao dólar, pro-
tegendo o valor principal e dos juros até o vencimento. As proteções acima estão divididas nos instrumentos descritos 
a seguir:

Operação
Notional 

(USD)
Custo Financeiro (% a.a.)

Vencimento DesignaçãoPonta Ativa Ponta Passiva

Resolução 4131 – Citibank 8.250
VC + (Libor + 1,62%) x 

117,65% CDI + 1,50% 28/09/2022 Fair Value Option

Resolução 4131 – Citibank 4.539
VC + (Libor + 0,65%) x 

117,65% CDI + 1,32% 29/03/2021 Fair Value Option
De acordo com o CPC 40, apresentam-se abaixo os valores dos instrumentos financeiros derivativos da Companhia, 
cujos valores não foram contabilizados como “fair value hedge”, vigentes em 31 de dezembro de 2019 e 2018 que 
podem ser assim resumidos:

Fair Value Option
Valor de referência

Descrição
Valor justo

2019 2018 2019 2018
 Dívida designada para

41.344 41.344  Moeda Estrangeira - USD e LIBOR (52.294) (50.420) “Fair Value Option” 

41.344 41.344

 Posição Ativa 
 Moeda Estrangeira - USD e LIBOR 52.294 50.420

 Swap Cambial  Posição Passiva 
 (Derivativo)  Taxa de Juros CDI (41.346) (41.348)

 Posição Líquida Swap 10.948 9.072
 Posição Líquida Dívida + Swap (41.346) (41.348)

O valor justo dos derivativos contratados, pela Companhia em 2019 e 2018 foi apurado com base nas cotações de 
mercado para contratos com condições similares. Suas variações estão diretamente associadas às variações dos sal-
dos das dívidas relacionadas na nota explicativa nº 16 e ao bom desempenho dos mecanismos de proteção utilizados, 
descritos acima. A Companhia não tem por objetivo liquidar esses contratos antes dos seus vencimentos, bem como 
possuem expectativa distinta quanto aos resultados apresentados como valor justo, conforme abaixo demonstrado. 
Para uma perfeita gestão, é procedido monitoramento diário, com o intuito de preservar menores riscos e melhores 
resultados financeiros. A Marcação a Mercado (MtM) das operações da Companhia foi calculada utilizando metodolo-
gia geralmente empregada e conhecida pelo mercado. A metodologia consiste basicamente em calcular o valor futuro 
das operações, utilizando as taxas acordadas em cada contrato, descontando a valor presente pelas taxas de merca-
do. No caso das opções, é utilizado para cálculo do MtM uma variante da fórmula de Black & Scholes, destinada ao 
cálculo do prêmio de opções sobre moeda. Os dados utilizados nesses cálculos foram obtidos de fontes consideradas 
confiáveis. As taxas de mercado, como a taxa Pré e o Cupom de Dólar, foram obtidas diretamente do site da BM&F 
(Taxas de Mercado para Swaps). A taxa de câmbio (Ptax) foi obtida do site do Banco Central. No caso das opções, 
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as volatilidades implícitas de dólar também foram obtidas na BM&F. Análise de Sensibilidade: De acordo com o 
CPC 40, a Companhia realizou análise de sensibilidade dos principais riscos aos quais os instrumentos financeiros e 
derivativos estão expostos. a) Variação cambial: Considerando a manutenção da exposição cambial de 2019, com a 
simulação dos efeitos nas demonstrações financeiras futuras, por tipo de instrumento financeiro e para três cenários 
distintos, seriam obtidos os seguintes resultados (ajustados a valor presente para a data base das demonstrações 
financeiras):

Operação Exposição Risco
Cenário I  

(Provável) (*)
Cenário II  

(Deterioração de 25%)
Cenário III  

(Deterioração de 50%)
Dívida Moeda Estrangeira – USD 
e LIBOR (41.344) (39.312) (51.877) (64.443)
Variação Dívida - 2.032 (10.533) (23.099)
Swap Cambial

Alta
US$

Posição Ativa
Instrumentos Financeiros  
 Derivativos – USD e LIBOR 52.294 50.262 62.827 75.393
Variação – USD e LIBOR - (2.032) 10.533 23.099
Posição Passiva
Instrumentos Financeiros  
 Derivativos - Taxa de Juros CDI (41.346) (41.346) (41.346) (41.346)
Variação - Taxa de Juros CDI - - - -
Subtotal 10.948 8.916 21.481 34.047
Total Líquido (30.396) (30.396) (30.396) (30.396)
(*) O cenário provável é calculado a partir da expectativa do dólar futuro do último boletim Focus divulgado para a data 
de cálculo. Os cenários de deterioração de 25% e de deterioração de 50% são calculados a partir da curva do cenário 
provável. Nos cenários a curva de dólar é impactada, a curva de CDI é mantida constante e a curva de cupom cambial 
é recalculada. Isto é feito para que a paridade entre dólar spot, CDI, cupom cambial e dólar futuro seja sempre válida.
Os derivativos no “Cenário Provável”, calculados com base na análise líquida das operações acima apresentadas até 
o vencimento das mesmas, ajustadas a valor presente pela taxa prefixada brasileira em reais para 2019, atingem seu 
objetivo, o que é refletido no valor presente negativo de R$30.396, que serve para mostrar a efetividade da mitigação 
das variações cambiais adversas das dívidas existentes. Neste sentido, quanto maior a deterioração do câmbio (vari-
ável de risco considerada), maiores serão os resultados positivos dos swaps. Por outro lado, com os cenários de dete-
rioração do real frente ao dólar, de 25% e 50%, observaríamos períodos de ultrapassagem de alguns dos limitadores 
atualmente vigentes, levando a valor presente negativo de R$30.396 em ambos os casos. b) Variação das taxas de 
juros: Considerando que o cenário de exposição dos instrumentos financeiros indexados às taxas de juros de 31 de 
dezembro de 2020, seja mantido e que os respectivos indexadores anuais acumulados sejam (CDI = 5,96% e TJLP 
= 6,17% a.a.) e caso ocorram oscilações nos índices de acordo com os três cenários definidos, o resultado financeiro 
líquido seria impactado em: 

Instrumentos
Exposição  

(R$ mil) Risco
Cenário I 

(Provável) (*)
Cenário II  

(Deterioração de 25%)
Cenário III  

(Deterioração de 50%)
Instrumentos financeiros ativos:
Aplicações financeiras no
 mercado aberto e recursos 
 vinculados 31.076

Alta
CDI 1.299 1.624 1.949

Instrumentos financeiros passivos:

Swap (41.346)
Alta
CDI (1.728) (2.160) (2.592)

Empréstimos, financiamentos e 
 debêntures. (39.933)

Alta
CDI (1.669) (2.086) (2.504)

(379)
Alta

TJLP (21) (26) (32)
Subtotal (**) (81.658) (3.418) (4.272) (5.128)
Total - (Perdas) (50.582) (2.119) (2.648) (3.179)
(*) Considera o CDI de 31 de dezembro de 2020 (4,18% ao ano), cotação das estimativas apresentadas pela recente 
Pesquisa do BACEN, datada de 31 de dezembro de 2019, TJLP 5,57%. (**) Não inclui as operações pré-fixadas no 
valor de R$11.763.
Gestão de risco de capital: O risco de liquidez representa o risco da Companhia enfrenar dificuldades para cumprir 
suas obrigações relacionadas aos passivos financeiros. A Companhia monitora o risco de liquidez mantendo inves-
timentos prontamente conversíveis para atender suas obrigações e compromissos, e também se antecipando para 
futuras necessidades de caixa.
29. BENEFÍCIOS PÓS- EMPREGO
a) Plano de suplementação de aposentadoria e pensão: A Companhia é patrocinadora de 2 planos de benefícios 
previdenciários aos seus empregados.  O primeiro administrado pelo Multibra/Bradesco e o segundo plano, adminis-
trado pela EnergisaPrev, de modalidade de contribuição definida, aberto ao ingresso de novos participantes. Plano
de contribuição definida: O plano de benefícios Multibra/Bradesco Parte B possuía em 31 de dezembro de 2019 6 
participantes ativos e 1 assistido ou pensionista. O plano de benefícios Energisa CD, por ser de modalidade contri-
buição definida puro, têm seus benefícios de riscos totalmente terceirizados com seguradora. Em 31 de dezembro 
de 2019 o plano possui 10 (8 em 2018) participantes ativos e nenhum assistido ou pensionista. Dessa forma, planos 
nessa modalidade, não estão sujeitos à avaliação atuarial no âmbito do CPC 33 (R1). b) Prêmio aposentadoria: A
Companhia em Acordo Coletivo de Trabalho concedeu aos seus colaboradores, um prêmio aposentadoria a ser pago 
quando do requerimento das aposentadorias do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). O referido Prêmio 
varia de 1,5 a 15 salários base, em razão do tempo de serviço prestado (mínimo de 6 anos e teto de 25 anos), quan-
do do direito do benefício – aposentadoria requerida. Os participantes do Plano CD que na data da aposentadoria 
requerida, apresentarem valores depositados pela patrocinadora em suas contas individuais, montantes superiores 
aos 15 salários base, não fazem jus ao prêmio. O saldo de patrocínio do prêmio monta em R$826 (R$802 em 2018) 
e encontra-se provisionado na rubrica de Benefícios a empregados – plano de pensão no passivo circulante R$112 
(R$125 em 2018) e no não circulante R$714 (R$677 em 2018). Abaixo são apresentados a conciliação dos ativos e 
passivos reconhecidos no balanço, um demonstrativo da movimentação do passivo atuarial líquido, no exercício, e o 
total da despesa reconhecida na demonstração do resultado da Companhia. A seguir está demonstrada a movimen-
tação do passivo atuarial:

Reconciliação 2019 2018
Posição líquida em 2018 e 2017 802 884
Efeito em ORA (101) (239)
Efeito no resultado do exercício 125 157
Posição líquida em 2019 e 2018 826 802
Circulante 112 125
Não Circulante 714 677
Demonstração das despesas para os exercícios de 2020, segundo critérios do CPC33 (R1):

2020
Custo do serviço corrente (com juros) 59
Juros sobre as obrigações atuariais 53
Total da despesa bruta a ser reconhecida 112
O método da unidade de crédito projetada considera cada período de serviço como fato gerador de uma unidade 
adicional de benefício, que são acumuladas para o cômputo da obrigação final. Adicionalmente são utilizadas outras 
premissas atuariais, tais como hipóteses biométricas e econômicas e, também, dados históricos de gastos incorridos 
e de contribuição dos empregados. Os ganhos e perdas atuariais gerados por ajustes e alterações nas premissas 
atuariais dos planos de benefícios de pensão e aposentadoria e os compromissos atuariais relacionados ao plano de 
assistência médico são reconhecidos integralmente em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido. c) Plano 
de saúde: A Companhia mantém benefício pós emprego e Assistência Médico-Hospitalar para os empregados ativos, 
aposentados e pensionistas e seus dependentes legais. As contribuições mensais da Companhia correspondem 
aos prêmios médios calculados pela Seguradora, multiplicado pelo número de vidas seguradas. Esses prêmios são 
reajustados anualmente, em função da sinistralidade, pela variação dos custos médicos e hospitalares, dos custos de 
comercialização e de outras despesas incidentes sobre a operação do seguro, com o objetivo de manter o equilíbrio 
técnico-atuarial da apólice. As contribuições arrecadadas dos aposentados, pensionistas e ex-funcionários são reajus-
tadas pela Variação dos Custos Médicos e Hospitalares -VCMH. O saldo atuarial do plano de benefício pós-emprego 
(Despesas de Assistência Médico-Hospitalar) de 2018 foi totalmente revertido em 2019 tendo sido registrado em 
2018 R$9 na rubrica entidade de previdência privada – despesa de pessoal, com impactos de R$8 (R$11 em 2018) 
em outras despesas financeiras na demonstração de resultado exercício. Além de, R$351(R$751 em 2018) referente 
aos ganhos e perdas atuarias contabilizados em outros resultados abrangentes, líquidos de impostos no patrimônio 
líquido. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 as despesas com esse benefício foram de R$575 (R$1.473 em 
2018). Inclui R$911 em 2018 referente a cálculo atuarial do plano de benefício pós emprego. Abaixo são apresentados 
a conciliação dos saldos reconhecidos no balanço, um demonstrativo da movimentação do passivo (ativo) atuarial 
líquido, no exercício, e o total da despesa reconhecida na demonstração do resultado consolidado.

2019 2018
Valor presente das obrigações no início do ano 343 -
Custo do serviço corrente bruto (com juros) - 911
Juros sobre obrigação atuarial 8 183
(Ganhos) atuarial sobre a obrigação atuarial (351) (751)
Valor das obrigações calculadas no final do ano - 343
 Circulante - 42
Não Circulante - 301

30. COMPROMISSOS 
A Companhia possui compromissos relacionados a contratos de longo prazo com a compra de energia, como segue:

Contrato de compra de energia (*)

Vigência 2020 2021 2022 2023 Após 2023
2020 a 2029 85.978 87.492 90.115 92.800 740.531

(*) Não estão incluídos os valores referentes à Quota do Proinfa.
Os valores relativos aos contratos de compra de energia, com vigência de 8 a 30 anos, representam o volume contra-
tado pelo preço médio corrente findo do exercício de 2017 e foram homologados pela ANEEL.
31. MEIO AMBIENTE (*)

A Energisa Nova Friburgo trata os impactos sociais e ambientais de seus produtos, processos e instalações, através 
de programas e práticas que evidenciam a sua preocupação e responsabilidade para com o meio ambiente, dentre 
as quais merecem destaque: 1. O Sistema de Gestão em Meio Ambiente, Aspectos Sociais, Saúde e Segurança do 
Trabalho – SGMASS implantado na Companhia é baseado nas normas ISO 14.001, OSHAS 18.001 e Legislação 
pertinente. O sistema é capaz de fornecer os subsídios necessários ao adequado monitoramento dos aspectos socio-
ambientais, saúde e segurança; 2. Redes isoladas: são usados cabos isolados nas redes onde a arborização poderia 
ser mais afetada pelo contato com a baixa tensão energizada, e os vãos são dimensionados dentro do possível para 
preservar o equilíbrio ecológico. Da mesma forma, são usados cabos protegidos nas redes de média tensão que têm 
proximidades com arborização, de forma a evitar podas indesejáveis; 3. Para as extensões de redes e linhas que pas-
sem em regiões de mata ou área de preservação permanente, a empresa sempre estuda alternativas locacionais para 
desvio e apresenta aos órgãos ambientais os estudos necessários ao licenciamento/autorizações além das eventuais 
medidas mitigadoras e/ou compensatórias a serem implementadas, para obter-se um diagnóstico favorável à sua exe-

cução. Para impactos mínimos necessários, são realizadas as devidas compensações, sempre promovendo plantio, 
recuperação de nascentes e cercamento de áreas para a promoção de regeneração natural. 4. Disposição e tratamen-
to de resíduos: além de ter conhecimento da natureza e das quantidades de resíduos gerados durante seu processo 
de produção, possui procedimentos para manuseio, transporte e destinação final de produtos, todos em conformidade 
com o SGMASS. Todo o descarte de resíduos classe I é feito através de empresa especializada, devidamente licen-
ciada junto ao órgão ambiental competente. A companhia possui implantada a coleta seletiva em suas unidades para 
separação e descarte dos resíduos classe II, realiza ainda logística reversa de materiais, possui caixas separadoras 
de água e óleo nas subestações de energia e Kits de emergência para vazamento de óleo e produtos químicos nas 
unidades. 5. Atuação junto ao poder público municipal e estadual para incluir a compatibilidade com a arborização no 
planejamento de obras e treinamento de procedimentos adequados para poda de árvores. Todas as unidades pos-
suem treinamento de poda para o corpo técnico. 6. A Energisa tem consciência de sua responsabilidade ambiental, 
procedendo desta forma à regeneração de óleos isolantes utilizados em seus equipamentos e recuperação de óleo 
lubrificante industrial, garantindo a reutilização deste material e evitando a poluição do meio ambiente. 7. Desenvolvi-
mento de campanhas de redução de consumo de água e energia, educação com base nos 3R’s (Reduzir, Reutilizar 
e Reciclar) e educação para o consumo consciente, através da distribuição de cartilhas e palestras nas escolas (Dia 
da Água, Semana do Meio Ambiente), e da divulgação interna (intranet, adesivos e cartazes fixados pela empresa e 
proteção de tela dos computadores). 8. Contratação de fornecedores: contrata fornecedores que comprovadamente 
tenham boa conduta ambiental. E informa aos parceiros e clientes sobre as boas práticas adotadas pela empresa na 
preservação e defesa do meio ambiente, que visam, em suma, preservar a vida. No exercício de 2019, os montantes 
investidos nos projetos acima descritos totalizaram R$ 5.682 (R$4.789 em 2018), sendo R$ 5.279 (R$4.494 em 2018) 
alocados no ativo intangível e R$ 403 (R$295 em 2018) em despesas operacionais. (*) Informações fora do escopo 
dos auditores independentes. 
32. INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FLUXO DE CAIXA
Em 2019 e 2018, as movimentações patrimoniais que não afetaram o fluxo de caixa da Companhia, são:

2019 2018
Atividades operacionais
Ativo financeiro indenizável da concessão - Bifurcação de ativos 369 179
Ativo financeiro indenizável da concessão - valor justo ativo indenizável 149 117
Fornecedores 496 599
Arrendamento mercantil - CPC 06(R2) 874 -
Atividades de investimentos
Aquisição de intangível em processo de pagamento 496 599
Arrendamento mercantil - CPC 06(R2) 874 -

33. EVENTOS SUBSEQUENTES
Bandeiras tarifárias: A ANEEL definiu a aplicação da Bandeira amarela para o mês de janeiro de 2020 e verde 
para os meses de fevereiro e março de 2020, resultado de análises do cenário hidrológico do país. Pagamentos
de dividendos do exercício de 2019: Em Reunião de Diretoria realizada em 12 de março de 2020, foi aprovado a 
distribuição de dividendos intercalares à conta do lucro líquido do exercício de 2019, no montante de R$2.589 cor-
respondente a R$ 85,982218422 por ação ordinária do capital social. Os pagamentos serão efetuados a partir do dia 
13 de março de 2020, com base na posição acionária da Companhia em 12 de março de 2020. Risco do COVID-19:  
A Administração da Companhia vem acompanhando atentamente as notícias acerca do vírus Covid-19, assim como 
as reações dos mercados em razão da expectativa de desaquecimento da economia global. Não foram observadas 
até a data da apresentação das demonstrações financeiras disrupção relevante nas comunidades e atividades eco-
nômicas nas principais áreas onde a Companhia atua. Embora não seja possível prever nesse momento a extensão, 
severidade e duração dos impactos do vírus Covid-19, a Administração entende que, até a data da apresentação das 
demonstrações financeiras, não foram identificados impactos significativos que pudessem modificar suas premissas 
de negócio e a mensuração dos seus ativos e passivos nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019. A 
Companhia espera que as providências tomadas pelas autoridades sanitárias e de saúde sejam suficientes para reter 
a expansão do vírus no âmbito regional e global.
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Eduardo Alves Mantovani - Diretor Presidente
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Fernando Lima Costalonga - Diretor Comercial e de Distribuição

Gioreli de Sousa Filho - Diretor sem designação específica
Vicente Côrtes de Carvalho

Contador - CRC-MG 042523/O-7 “S” RJ

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S.A., Nova
Friburgo - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de 
Energia S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2019, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo Interna-
tional Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Companhia 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 cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audi-
toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Demonstração do valor 
adicionado: A demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, 
elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar, foi 
submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da 
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstra-
ções financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de acordo com os crité-
rios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa 
demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os crité-
rios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A admi-
nistração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração 
e o Balanço Social. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e o 
Balanço Social e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esses relatórios. Em conexão com 
a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e o Balan-
ço Social e, ao fazê-lo, considerar se esses relatórios estão, de forma relevante, inconsistentes com as demonstra-
ções financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparentam estar distorcidos de 
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Adminis-
tração e/ou no Balanço Social, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções financeiras 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 pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos jul-
gamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos 
os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante re-
sultante 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; • Obtivemos entendimento dos contro-
les 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. • 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 continui-
dade 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 divul-
gações 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 conti-
nuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclu-
sive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente te-
nham sido identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.
ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S.
CRC - 2SP015199/O-6
Roberto Cesar Andrade dos Santos  
Contador CRC - 1RJ093771/O-9
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CORONAVÍRUS
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JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis 
e praticar atividades físicas regularmente 
também são boas dicas. Só considere as 
informações corretas. Vamos nos prevenir 
com tranquilidade. 

Indicador Antecedente da Economia caiu em fevereiro

Preço internacional de petróleo  
fica abaixo de US$ 30/barril

O Indicador Antecedente 
Composto da Economia Bra-
sileira (Iace), publicado em 
parceria entre o Instituto Bra-
sileiro de Economia (Ibre), 
da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) e The Conference Bo-
ard (TCB), recuou 0,8% em 
fevereiro para 119,2 pontos, 
após atingir o pico da série 
histórica mês passado. Das 
oito séries componentes, seis 
contribuíram de forma nega-
tiva para o resultado, com a 

maior contribuição dada pelo 
Índice de Expectativas dos 
Consumidores, que variou 
5,8% na margem

O Indicador Coinciden-
te Composto da Economia 
Brasileira (ICCE), que men-
sura as condições econômi-
cas atuais, caiu 0,6% para 
104,1 pontos, no mesmo 
período.”A rápida deterio-
ração das expectativas de-
corrente da grande incerte-
za acerca dos impactos do 

Covid-19 sobre a atividade 
econômica mundial e local 
afetou a maioria dos com-
ponentes do Iace em feve-
reiro, causando sua queda 
após três meses de variações 
positivas”, segundo Paulo 
Picchetti do FGV Ibre.  “As 
próximas leituras do indica-
dor ajudarão a avaliar a ex-
tensão do aumento da proba-
bilidade de reversão do ciclo 
econômico”, acrescentou.

O Indicador Anteceden-

te Composto da Economia 
agrega oito componentes 
econômicos que medem a 
atividade econômica no Bra-
sil. Cada um deles vem se 
mostrando individualmen-
te eficiente em antecipar 
tendências econômicas. A 
agregação dos indicadores 
individuais em um índice 
composto filtra os chamados 
“ruídos”, colaborando para 
que a tendência econômica 
efetiva seja revelada.

Queda foi 
influenciada por 
coronavírus e 
guerra de preço

Os preços do petróleo caí-
ram abaixo da marca de US$ 
30 por barril nesta segunda-
feira (16), diante da piora 
da pandemia de coronavírus 
durante o final de semana, o 
que exacerbou temores de 
que lockdowns (isolamen-

tos) para a contenção da 
doença possam desencadear 
uma recessão global.

Além disso, há ainda re-
flexos do embate entre Ará-
bia Saudita e Rússia, que 
não conseguiram chegar a 
um acordo para restrições de 
oferta em um momento em 
que a redução na atividade 
econômica global destrói a 
demanda pela commodity. 
Como resultado, russos e 
sauditas, dois dos principais 
produtores globais do com-
bustível fóssil, voltaram-se 
um contra a outro em uma 
guerra de preços.

A Saudi Aramco reiterou 
nesta segunda-feira que pla-
neja impulsionar o bombe-
amento a níveis recordes e 
abocanhar uma parcela maior 
do mercado global. Com isso, 
o petróleo Brent fechou em 
queda de US$ 3,80, ou 11,2%, 
a US$ 30,05 por barril. Mais 
cedo, o valor de referência 
internacional chegou a bater 
US$ 29,52 por barril, o menor 
desde janeiro de 2016.

Já o petróleo dos Estados 
Unidos recuou US$ 3,03, ou 
9,6%, e o WTI fechou o dia 
cotado a US$ 28,70 por barril, 
mais baixo nível desde feve-

reiro de 2016. O fluxo de ofer-
ta que deve partir da Arábia 
Saudita e de outros produtores 
pode resultar no maior supe-
rávit de petróleo da história, 
destacou a IHS Markit.

“Antes disso, o maior su-
perávit global em seis meses 
neste século havia sido de 
360 milhões de barris. O que 
está por vir será duas vezes 
isso, ou mais”, disse Jim 
Burkhard, vice-presidente e 
chefe de Mercados de Petró-
leo da IHS Markit. Segundo 
ele, o cenário de sobreofer-
ta que se desenha nunca foi 
visto no mercado.

Sicoob registra 
alta de 18,1% nas 
operações de crédito

O Sistema de Cooperati-
vas de Crédito do Brasil (Si-
coob) apresentou, em 2019, 
variação positiva de 18,1% 
nas operações de crédito 
com relação ao ano anterior: 
foram R$ 61,2 bilhões ante 
a R$ 51,9 bilhões em 2018. 
Somente com financiamen-
tos, o Sicoob movimentou 
R$ 7 bilhões em 2019, con-
tra 4,6 bilhões no ano an-
terior, uma alta de 50,6%. 
Com relação aos financia-
mentos rurais e agroindus-
triais, o número saltou de 
R$ 14,5 milhões para 16,6 
bilhões, representando ele-
vação de 14,7%.

Já o patrimônio líquido do 
Sicoob registrou crescimen-
to de 8,8%, saindo dos R$ 
21,5 bilhões e atingindo R$ 
23,4 bilhões. Os ativos totais 
do Sicoob cresceram 12,1% 
em 2019, chegando a R$ 117 
bilhões ante R$ 104 bilhões 
no período anterior.

A quantidade de coopera-
dos vem, ano a ano, aumen-
tando: entre 2015 e 2019, 
a entidade registrou cres-
cimento de 45,5%, de 3,1 
milhões para 4,6 milhões. 
Em um ano, observou-se 
aumento de 5,3% frente ano 
passado, reforçando sua atu-
ação em todos os Estados do 
Brasil.

O resultado de sobras lí-
quidas manteve-se estável, 
indo de R$ 3,08 bilhões a R$ 
3,05 bilhões, queda de 1,3%. 
O declínio foi em virtude de 
um ajuste nas provisões para 
devedores, na ordem de R$ 
900 milhões.

“Nossa missão é pro-
porcionar, cada vez mais, 
a justiça financeira com 
responsabilidade socioe-

conômica. Incentivamos o 
uso adequado dos produtos 
oferecidos aos cooperados, 
praticamos juros competiti-
vos e abaixo da medida do 
mercado, promovemos o 
desenvolvimento econômico 
das comunidades nas quais 
estamos inseridos porque 
acreditamos que o Sistema 
Financeiro Nacional precisa 
ser mais justo com os brasi-
leiros”, afirma Henrique Vi-
lares, presidente do Sicoob 
Confederação.

Com amplo portfólio de 
produtos e serviços finan-
ceiros, entre eles conta cor-
rente, crédito, investimento, 
cartões, previdência, con-
sórcio e seguros, o Sicoob 
destaca-se como uma alter-
nativa segura para as insti-
tuições tradicionais, já que 
pratica taxas bem mais justas 
no mercado.

Atualmente, o Sicoob pos-
sui agências em mais de 1,8 
mil cidades, nas 27 unidades 
da federação, se destacando 
como a única instituição fi-
nanceira em 294 municípios. 
Além de 3,2 mil pontos em 
sua rede de atendimento, o 
que representou um cresci-
mento de 12,9% na recepção 
ao cliente em 2019. São 5,3 
mil caixas eletrônicos pró-
prios e mais de 43 mil diri-
gentes e funcionários.

A partir da modernização 
do aplicativo Sicoob, reali-
zada no primeiro semestre 
de 2019, o sistema observou 
um crescimento de 36% nas 
movimentações pelas fer-
ramentas mobile. Mais de 
78% de todas as transações 
realizadas pelos cooperados 
foram feitas via canais digi-
tais.

Demandas contra bancos caem pelo 2º ano consecutivo no BC
As demandas de clien-

tes bancários registradas 
no Banco Central tiveram 
redução de 7,9% em 2019, 
na comparação com o ano 
anterior, totalizando 178,2 
mil registros. É o segundo 
ano consecutivo de queda - 
em 2018 foram registrados 
193,6 mil casos. Os resulta-
dos estão entre os destaques 
do Relatório de Ouvidorias 
2019, divulgado nesta se-
gunda-feira pela Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban), feito com 14 bancos, 
que respondem por cerca de 
96% do mercado de varejo 

do país. No sistema do Ba-
cen são registrados pedidos 
de informações, denúncias e 
reclamações contra as insti-
tuições financeiras.

O relatório, que está em 
sua terceira edição, também 
revelou que em 2019, os ban-
cos registraram 250 milhões 
de atendimentos humanos, 
relacionados a todos os tipos 
de demandas: solicitações, 
transações, informações, can-
celamentos e reclamações. O 
volume total também caiu 
por dois anos consecutivos: 
queda de 21,2% em 2018 
em relação a 2017, e redução 

de 5,3% no ano passado. As 
demandas foram registradas 
nos CACs (Central de Aten-
dimento ao Consumidor), 
SACs (Serviço de Atendi-
mento ao Consumidor), redes 
sociais e Ouvidorias dos ban-
cos e na plataforma consumi-
dor.gov.br.

“A queda das demandas 
levadas ao Bacen é reflexo 
do aumento da resolutivi-
dade dos canais internos 
dos bancos, que estão em-
penhados em atender todas 
as solicitações dos clientes 
e reduzir ao máximo as re-
clamações”, afirma Amaury 

Oliva, diretor de Autorre-
gulação da Febraban. “As 
instituições também mantêm 
um permanente diálogo com 
órgãos de defesa do consu-
midor para aperfeiçoar con-
dutas, aprimorar produtos e 
serviços e prevenir conflitos 
de consumo”, complementa.

Oliva ainda destaca que 
no ano passado, o índice de 
resolutividade de demandas 
no primeiro contato com os 
SACs (Serviço de Atendi-
mento ao Consumidor) dos 
bancos chegou a 89%, um 
aumento de 4 pontos percen-
tuais em relação a 2018. 




