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Dívida deve ser empregada
na retomada econômica

O governo dispõe de mais de R$
1 trilhão no caixa único do Tesouro, além de vários outros recursos
que se encontram reservados apenas para o pagamento de uma questionável dívida que nunca foi integralmente auditada. Estes recursos
deveriam ser direcionados para
combater a epidemia do coronavírus e reanimar a economia, defende
a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Maria Lucia Fattorelli.
O Brasil pode dispor de alguns
trilhões de reais para combater o
avanço do coronavírus, utilizando
recursos do pagamento de juro da
dívida pública para financiar medidas de suporte às áreas de assistência social, saúde, educação, e fazer
frente à epidemia do Covid19, contabiliza Fattorelli em entrevista à
RBA.
A auditora fiscal aposentada da
Receita Federal explica que o governo gastou R$ 1 trilhão em dez
anos para remunerar bancos diariamente. “E ainda tem cerca de R$ 4
trilhões em caixa: no Tesouro, no
Banco Central, em reservas interna-

cionais, mas tudo isso está reservado mais uma vez para os privilegiados gastos financeiros com a dívida
pública”, afirma. “Deveria destinar
parte dessa montanha de recursos
para minorar as consequências da
pandemia do coronavírus”, disse
Fattorelli, que defende uma auditoria imediata da dívida pública, conforme determinou a Constituição
de 1988, mas que nunca foi feita.
A auditora aponta também para
os contratos de swap cambial: “São
dezenas de bilhões de reais de prejuízos do Banco Central com contratos de swap, que são pagos com
recursos orçamentários ou nova
dívida. E todos esses recursos também poderiam destinar-se ao atendimento das necessidades sociais”.
Redução dos juros a zero é outra
medida cobrada por Fattorelli. “Até
o banco central norte-americano
(Fed) já reduziu os juros a zero e
injetou US$1,5 trilhão na economia
dos EUA. Aqui estamos enfrentando recessão há anos, e é preciso
adotar medidas drásticas em relação ao privilégio do capital financeiro.”

Crise ceifará empregos informais
e temporários dos jovens da AL
O impacto do coronavírus
tornará ainda mais dramático o
quadro de desemprego e informalidade entre 110 milhões de
jovens na América Latina e Caribe. Empregos temporários, em
regime de meio período ou desprotegidos por serem em condições de informalidade são os
mais afetados pela deterioração
da economia.
“O cenário de emprego juvenil
na região é preocupante e ficará
ainda mais complicado quando
for sentido o impacto do coronavírus na economia regional”,
disse Vinícius Pinheiro, diretor
da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) para a América
Latina e o Caribe, citando novos
dados de um relatório sobre tendências de emprego.
A taxa de desemprego juvenil prevista para 2020 é de 18%.
Esse percentual é pouco mais do
que o dobro da taxa geral e três
vezes maior do que a dos adultos, uma situação que se repete
em quase todos os países. O desemprego é considerado a ponta
do iceberg pela OIT, que também

destaca a importância de considerar a alta taxa de informalidade de 62,4% para os jovens, 10
pontos percentuais acima do índice entre adultos. Isso implica
que a maioria dos empregos disponíveis é precária, com baixos
salários, sem proteção ou direitos.
O estudo “GET Youth 2020 –
Tendências Globais para o Emprego Juvenil 2020: a tecnologia
e o futuro dos empregos” foi
apresentado em Genebra no começo do mês. “Quando há uma
crise, os jovens estão entre os
primeiros a perder o emprego,
principalmente os na economia
informal e que estão em setores
como turismo, transporte, comércio não eletrônico e outros
serviços nos quais o teletrabalho
não é uma opção”, acrescentou.
Na América Latina e no Caribe, existem 9,4 milhões de jovens desempregados, 23 milhões
que não estudam, nem trabalham
nem estão em treinamento e mais
de 30 milhões só conseguem emprego informal, de acordo com o
novo relatório da OIT.
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Brasil em estado de
calamidade pública
Medida possibilitará
melhor combate à
pandemia no país

Fattorelli: país poderia dispor de alguns trilhões de reais para
combater o avanço do vírus

Bayard Boiteux, página 2

pectiva de queda de arrecadação.
“O Governo Federal reafirma
seu compromisso com as reformas
estruturais necessárias para a transformação do Estado brasileiro, para
manutenção do teto de gastos como
âncora de um regime fiscal que assegure a confiança e os investimentos para recuperação de nossa dinâmica de crescimento sustentável”,
informou a Secretaria Especial de
Comunicação da Presidência da
República, em nota oficial.

O Governo Federal solicitará
ao Congresso Nacional que aprove o reconhecimento de estado de
calamidade pública no país, com
efeito até 31 de dezembro deste
ano. A medida, prevista no Arti-

go 65 da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), dispensa a União do
cumprimento da meta de resultado
fiscal prevista para este ano, que é
de déficit primário de R$ 124,1 bilhões. O estado de calamidade pública também suspende obrigações
de redução de despesa com pessoal
quando este gasto ultrapassa os limites previstos na própria lei.
A medida foi tomada em virtude
da pandemia de Covid-19, aliada a
questões econômicas como a pers-

Governo autoriza
a prender e
multar quem não
cumprir medidas

Economia alemã entra
em ‘alerta vermelho’

Os ministérios da Saúde e da Justiça publicaram uma portaria nesta
terça-feira disciplinando providências compulsórias e a responsabilização das pessoas que não cumprirem
essas medidas determinadas pelo Poder Público para prevenir e conter o
avanço do coronavírus (Covid-19).
A norma detalha previsões da
Lei 13.979 deste ano, que elencou
iniciativas para o combate à situação de emergência provocada pela
pandemia.
Conforme a portaria conjunta dos
dois ministérios, as pessoas deverão cumprir voluntariamente medidas como isolamento, quarentena,
obrigação de procedimentos (como
testes, coleta de amostras ou vacinação), necrópsia e exumação, restrição de entrada e saída do país e
requisição de bens, situação em que
será garantida indenização posterior.
No caso de exames médicos, testes
de laboratório e coleta de amostras, é
necessária a determinação do procedimento por um profissional médico.
Quem não obedecer essas determinações poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente. Em outras palavras, poderá
ser preso ou tomar uma multa, entre
outras sanções previstas em lei.
No caso de recusa em realizar a
quarentena, o indivíduo poderá pegar as penas previstas nos artigos
268 (um mês a um ano) e 330 do
Código Penal (15 dias a seis meses
de detenção, mais multa). Poderá
haver sanção maior, caso o crime
seja mais grave.
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O clima entre os investidores
alemães caiu em março para níveis
vistos pela última vez no início da
crise financeira mundial em 2008,
devido ao alarme em relação ao impacto do coronavírus sobre a maior
economia da Europa, mostrou uma
pesquisa nesta terça-feira.
A pesquisa mensal do instituto
ZEW mostrou que o sentimento
econômico entre os investidores
despencou para -49,5, ante 8,7 em
fevereiro. Essa foi a maior queda desde o início da pesquisa em
1991. Os economistas esperavam
um recuo para -26,4.
“A economia está em alerta vermelho”, disse o presidente da ZEW,

Achim Wambach, em comunicado,
acrescentando que especialistas em
finanças esperam que a economia
encolha no primeiro trimestre, com
uma contração também muito provável no segundo trimestre.
Um indicador separado que
mede a avaliação dos investidores
sobre as condições atuais da economia diminuiu de -15,7 para -43,1.
Analistas previam uma leitura de
-30,0.
Para 2020 como um todo, a maioria dos investidores atualmente espera um declínio no crescimento
real do PIB alemão de cerca de 1%,
como resultado da pandemia, disse
Wambach.

Facebook vai doar US$ 100 mi
para pequenas empresas
O Facebook anunciou nesta terça-feira que planeja conceder US$
100 milhões em doações em dinheiro e créditos de anúncios para
até 30 mil pequenas empresas em
mais de 30 países.
A maioria receberá subsídios
em dinheiro e o Facebook divulgará mais detalhes em breve sobre
como as empresas poderão solicitar
a assistência. Procurada no Brasil, a
empresa não informou a divisão de
recursos entre os países.
A vice-presidente de operações
do Facebook, Sheryl Sandberg,
disse nesta terça-feira que a ruptu-
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ra econômica representa um risco
grave para as pequenas empresas.
“Ouvimos pequenas empresas
para entender como podemos ajudálas da melhor maneira. Ouvimos alto
e claro que o apoio financeiro pode
permitir que as empresas mantenham
as luzes acesas e paguem as pessoas
que não podem trabalhar”, disse Sandberg, acrescentando que o Facebook
também facilitará o treinamento e
o suporte para pequenas empresas.
O Facebook disse que as empresas
poderão usar dinheiro para pagar aluguel, cobrir custos operacionais ou
exibir anúncios na rede social.
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Líderes nacionalistas: Mohammed Mossadegh
Mohammed Mossadegh foi primeiroministro do Irã entre 1951 e 1953, quando
sofreu o golpe orquestrado pela CIA e pelo
MI6, o serviço secreto britânico. Mossadegh
era um nacionalista democrata, secular e reformador social. Educado na França e na Suíça, foi o primeiro iraniano a obter um doutorado em Direito na Europa, na Universidade
Suíça de Neuchâtel. Ele admirava o sistema
constitucional britânico e as liberdades civis,
consolidadas nos países desenvolvidos, que
desejava replicar no Irã estendendo-as inclusive às mulheres.
Elegeu-se deputado em 1943 com base em
plataforma nacionalista e, em 1949, fundou
a Frente Nacional, um partido nacionalista secular, para representar politicamente as
intensas agitações sociais contrárias à continuidade da exploração britânica do petróleo
iraniano. A companhia responsável, a AngloIranian Oil Company, detinha o monopólio
sobre o petróleo iraniano, e seu principal
acionista era o Estado britânico, com 51%
das ações. O Irã era a principal fonte de petróleo da Grã-Bretanha.
A relação da Anglo-Iranian (e, portanto, do
Estado britânico) com o Irã era tipicamente
colonial. A Marinha britânica tinha prioridade no fornecimento de petróleo e pagava preços bem abaixo do mercado.
Na Refinaria de Abadan, a maior do Irã,
o salário era de apenas 50 centavos de libras
por dia, sem qualquer direito trabalhista. As
condições de vida na cidade de Abadan eram
terríveis: não havia água encanada, eletricidade, e os trabalhadores da refinaria moravam em barracos.
Boa parte disso devia-se ao fato de mais
da metade dos lucros da empresa irem diretamente para o governo britânico, cabendo ao
Irã uma diminuta fração do total. Em 1948,
a receita líquida da Anglo-Iranian foi 61 milhões de libras, dos quais 28 milhões ingressaram no Tesouro do Reino Unido, enquanto
o Irã recebeu apenas 9 milhões.
O secretário de Relações Exteriores do
Reino Unido, o trabalhista Ernest Bevin, afirmou, sem meias palavras, que, sem o petróleo do Irã, não haveria “nenhuma esperança
de atingir o padrão de vida que temos por objetivo na Grã-Bretanha”.
Em 1951, oito dias após o assassinato do
general Razmara, primeiro-ministro iraniano
alinhado à Grã-Bretanha, o Parlamento apro-

destituir o primeiro-ministro. Quando Dwight Eisenhower assumiu a presidência dos
EUA, foi convencido pelo governo britânico,
pelo secretário de Estado, John Foster Dulles,
e pelo diretor da CIA, Allen Dulles, de que
derrubar Mossadegh seria estratégico para
impedir a anexação do Irã à órbita soviética.
A liderança dos EUA, até então insuspeitos
de golpismo, foi fundamental para o êxito do
golpe.
A CIA e o SIS (Serviço Secreto Inglês) deflagraram a Operação Ajax, uma revolução
colorida para derrubar Mossadegh. Operações de guerra psicológica, envolvendo disseminação de notícias falsas, ataques a religiosos e atos de vandalismo supostamente
pró-Mossadegh, foram largamente utilizadas
para manipular a opinião pública contra o
primeiro-ministro.
Militares, policiais e parlamentares também foram subornados com dinheiro da CIA.
O golpe contou com todo o apoio do xá que,
depois de ter fugido para Roma para se proteger, destituiu Mossadegh com apoio de militares e apontou o general golpista Zahedi
para primeiro-ministro.
Mossadegh foi preso e condenado a três anos
de prisão e, depois de cumprida essa pena, à
prisão domiciliar interna. Imediatamente após
o golpe, a nacionalização do petróleo foi revertida. O petróleo iraniano foi repartido entre um
consórcio das principais potências capitalistas e
suas maiores empresas de petróleo, entre elas
todas as chamadas “sete irmãs”.
A Grã-Bretanha (BP) e os EUA (Gulf, Texaco, Standard Oil of New Jersey, Standard
Oil of New York e Standard Oil of California)
ficaram com 40% das ações cada; a Holanda
(Royal Dutch Shell), com 14%; e a França
(CFP, hoje Total), com 6%.
O golpe contra Mossadegh foi um ponto
de inflexão na história do Oriente Médio e
das relações dos EUA com o Terceiro Mundo. Até então admirado e visto como uma alternativa pacífica ao imperialismo europeu,
os EUA atraíram o ressentimento dos iranianos e de muitos povos árabes. Além disso, o
golpe contra Mossadegh serviu de exemplo
e de ponto de partida para outros na América
Latina e na África.

vou por unanimidade a nacionalização do
petróleo. Alguns dias depois, o Parlamento
elegeu Mossadegh primeiro-ministro.
Consciente da força que dispunha, Mossadegh estabeleceu, como condição para aceitar o cargo, a aprovação parlamentar da lei
de sua autoria para efetivar a nacionalização
do petróleo, envolvendo a criação da Companhia Nacional Iraniana de Petróleo (estatal), o treinamento de técnicos iranianos para
substituir os britânicos e a auditoria parlamentar dos livros da Anglo-Iranian. A lei foi
aprovada por unanimidade pelo Parlamento,
no mesmo dia.

Golpe foi um ponto de
inflexão nas relações dos
EUA com o Terceiro Mundo
Com base na renda obtida pela nacionalização do petróleo, Mossadegh instituiu um
conjunto de reformas sociais igualitárias,
como a libertação dos camponeses do trabalho obrigatório nas terras dos senhorios, a
criação de direitos trabalhistas, de um sistema
de previdência pública e do imposto de 20%
sobre a renda fundiária para financiar projetos de infraestrutura social, como controle de
doenças, habitação rural e banhos públicos.
Mossadegh tinha aprovação de quase 100%
no Irã e também projetou internacionalmente
sua imagem como líder nacionalista e anticolonialista, inspirando vários movimentos de
emancipação nacional ao longo do chamado
Terceiro Mundo, principalmente entre os países árabes. O discurso realizado por ele na
ONU em outubro de 1951 foi um marco na
formação do chamado “terceiromundismo”.
Quando Winston Churchill tornou-se primeiro-ministro inglês, em outubro de 1951, o
governo britânico passou a se engajar decididamente em dar um golpe em Mossadegh. Contudo, a Grã-Bretanha, cujo imperialismo estava
combalido, necessitava do apoio dos EUA que,
ainda governado por Truman, buscava um acordo com o Irã e, por isso, negava qualquer intervenção mais profunda nesse país.
Em 1952, Mossadegh cortou relações diplomáticas com a Grã-Bretanha, comprovadamente envolvida em subornos e chantagens contra agentes do governo iraniano para

 Felipe Maruf Quintas
Doutorando na Universidade Federal
Fluminense.

Como apostar na inovação se educamos
gerações para armazenar dados?
Nos últimos anos, a temática da inovação
ganhou status de esperança para o desenvolvimento de um futuro mais promissor ao país.
Neste sentido, muita expectativa é criada em
torno das próximas gerações já nascidas num
mundo cercado por potentes e revolucionárias tecnologias por todos os lados. Mas ao
olharmos com um pouco mais de atenção
para a estrutura do nosso sistema educacional, verificamos que corremos um sério risco
de uma grande frustração.
Isto porque as estruturas acadêmicas
tradicionais não proveem os alicerces necessários para que os jovens estudantes desenvolvam pensamentos criativos e inovadores. Não há orientações para colocarem
ideias em prática e não os capacitam, ao
menos, para desenvolverem um plano de
negócios.
A educação formal foge na sua operação
da realidade do mercado, dos desafios dos
segmentos produtivos. É fácil constatar isso.
Basta frequentar as salas de aulas, onde são
discutidos apenas fatos históricos, relembrando datas. Na maioria das vezes, sequer
há contextualização. Nas disciplinas exatas,
são apresentadas as fórmulas e procedimentos a serem decorados e mal se entende para
que saber aquilo.
Os alunos aprendem para dizer como as

coisas funcionaram algum dia, e não para serem os orientadores de como as “coisas” irão
funcionar.
Em nossa realidade social os dados, os
conteúdos estão disponíveis em grande quantidade e com acesso fácil. Assim, preparar os
cérebros para que eles sejam armazenadores
de dados é um desperdício. Os alunos deveriam ser capacitados e preparados para fazer conexões e usar este volume enorme de
conteúdos e saberes na solução de problemas
com propostas inovadoras e sem barreiras.
Será que as escolas não deveriam ser espaços de desafios, como os “escape rooms”,
os campos de paintball, onde os participantes precisam se associar, buscar alternativas,
identificar suas características para solucionar desafios aplicando efetivamente saberes,
criando vivências e experiências?
Iniciando 2020, já tendo passado por 20%
do século XXI, não se vê ações inovadoras
nos sistemas de ensino público e privado que
se diferenciem e conduzam inovações.
Em vez disso, o tempo maior neste período anterior ao início das aulas não é de capacitação e orientação dos docentes e sim de
atribuição de aulas, a corrida pela localização
do prédio, da escola onde o professor vai lecionar.
Uma corrida de ranqueamento, de tempo

de docência, que seria cômica se não fosse
trágica: mais de 65% dos docentes se preocupam mais em “onde vou lecionar”, do que
como poderei fazer isto melhor e diferente.
Assim, milhões de alunos exercitam a resiliência e a fé de que tudo o que está sendo
apresentado, em grande volume de conteúdo,
será útil em algum momento, para alguma
coisa. Seu cérebro parece um contêiner de armazenagem de informações acondicionadas
para serem usadas no futuro sem que possam
ser descartadas por tempo de inutilidade.
As metodologias aplicadas em salas de aulas não são atraentes, nem instigadoras. São
cópias de conteúdos para uma lousa e da lousa para o caderno. Gasta-se o tempo precioso
no ouvir e copiar, sem discutir, nem aplicar.
O procedimento ocorre em todos os níveis
de educação, desde a educação básica nos
primeiros anos da alfabetização, na etapa denominada fundamental, até o ensino superior.
Não é deste modelo tradicional, cheio de vícios e sem recursos tecnológicos, que surgirão pessoas criativas e inovadoras. É preciso
mudar e mudar já.

Uma das mais importantes características
do turismo é o convívio entre pessoas, que
embora muito diferentes buscam conhecer
novas culturas e de alguma forma se apropriar das mesmas com vivências, fotos, lembranças e novos amigos.
O turismo é um símbolo da democracia,
da diversidade e me encanta como forma de
mudar as percepções de muitos daqueles que
viajam. E uma atividade de uma riqueza nunca vista e que ajuda de pequenos produtores
a grandes conglomerados financeiros. No entanto, o advento do coronavírus está mudando de forma decisiva os deslocamentos e sobretudo o encantamento que o desconhecido
sempre proporciona.
Hoje, o epicentro da pandemia é a Europa,
onde estão concentrados os maiores países
receptores de turistas do mundo e que tem
na indústria turística sua forma de sobrevivência. A doença que nasceu na China hoje
atinge quase a totalidade dos países, mas os
cientistas continuam buscando soluções mais
rápidas, o que talvez ainda demore uns três
meses.
A cadeia produtiva do turismo está parada,
com cancelamentos de quase 70% de todas as
viagens de lazer. Ela deverá sobreviver como
sempre aconteceu em outras crises, mas vai
precisar de incentivos e buscar novas formas
de comercialização, já que uma de suas características é a falta de criatividade e de oferta de produtos, com raras exceções.
O mundo está vivendo um período de
afastamento social, de pessoas fechadas em
suas casas e muita falta de solidariedade em
alguns casos. O governo brasileiro e o do Rio
estão tomando medidas acertadas de suspensão das aulas em todos os níveis, fechamento
de teatros e estádios de futebol e orientações
comportamentais.
É um período difícil, mas necessário. Várias empresas estão incentivando o home office e autorizando que funcionários dos grupos
mais vulneráveis se abstenham de trabalhar.
Outras estão criando programas de férias coletivas, mas algumas, infelizmente começam
a demitir funcionários, em período de tantas
incertezas.
Com a criatividade que nos é peculiar,
vamos encontrar novas formas de viabilizar
nossas vidas, sabendo que tudo é passageiro
mas que desta feita teremos mais trabalho, no
sentido de encontrar motivos ainda maiores
para entender o mundo, nossa fragilidade, a
necessidade do respeito mutuo, da verdade
das informações e da história.
Para a maior parte de nós, tudo é muito
novo, mas temos fé de que a junção de esforços, a certeza de que o mundo tem solução
com espaços democráticos, a liberação de
verbas para compras emergenciais, o preparo
da rede de saúde aos poucos mostrará que a
VIDA é um valor tão importante que merece
respeito e sobretudo entendimento. É o momento de nos preocuparmos ainda mais com
nossos cidadãos da melhor Idade e dos segmentos mais desfavorecidos, que já convivem com falta de infraestrutura e informação.
Juntos, venceremos com muita solidariedade e sem pânico. Que as pessoas tomem
cuidado com o que divulguem, já que fake
news trazem alarmes que agravam ainda mais
nosso estado de pandemia e criam percepções
diferentes da realidade.
Eu vou fazer a minha parte, esclarecendo,
divulgando, escrevendo e mostrando a realidade. A humanidade caminha para a compaixão. Viva a solidariedade humana e a capacidade de lutar...
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Mercado espera queda da Selic a 3,75%
Efeito coronavírus
aumenta
expectativa sobre
decisão do Copom

Fato do príncipe:
governo pagará salários?
Medida adotada na Itália foi encampada pelo Dieese
e deveria fazer parte das bandeiras das centrais sindicais
diante da recessão agravada pelo coronavírus: o governo
italiano arcará com 80% dos salários dos trabalhadores
dos setores que sofrerem maiores impactos das quarentenas e isolamentos de regiões.
Leonardo Jubilut, advogado especialista em direito do
trabalho, afirma que alguns doutrinadores, dentre eles Arnaldo Süssekind e Martins Catharino, têm entendimento
que, em caso de paralisação temporária dos serviços derivada de factum principis, o governo responsável deverá
arcar com o pagamento dos salários dos empregados da
empresa prejudicada.
O que é o “fato do príncipe”? É caracterizado pela
paralisação temporária ou definitiva do trabalho ou
prestação do serviço em decorrência de ato praticado por
autoridade pública (federal, estadual ou municipal). “É
necessário, para sua evidência, a presença dos seguintes
requisitos: ato administrativo inevitável praticado por
autoridade competente; interrupção temporária ou definitiva da prestação dos serviços; e não concorrência,
direta ou indireta, do empregador para a prática do ato”,
explica Jubilut.
O fundamento da “teoria do fato do príncipe” reside
na ideia de que a Administração não pode causar danos
ou prejuízos aos administrados, ainda que em benefício
da coletividade; sendo que, inevitáveis esses prejuízos,
surge a obrigação de indenizar.
“Isto posto, caso venha a ser necessária a paralisação
temporária de atividades privadas, decorrente de ordem
pública (federal, estadual ou municipal) poderá a empresa invocar a aplicação do artigo 486 da CLT, transferindo
ao ente pública a responsabilidade pelos pagamentos
decorrentes aos salários de seus empregados”, analisa o
advogado.

Força maior
A inadimplência de obrigações das empresas igualmente movimenta os advogados. Daiana Mourão de
Andrade, do escritório Alceu Machado, Sperb & Bonat
Cordeiro, afirma que a legislação isenta o devedor de responsabilidade pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior.
A advogada lembra que as epidemias de gripe H1N1,
H3N2 e Influenza B motivaram o descumprimento de diversos contratos, os quais foram enquadrados pelo Superior Tribunal de Justiça e pelas Câmaras de Conciliação
e Arbitragem como caso fortuito ou força maior, do que
se extrai não se poder imputar responsabilidade e sanções às empresas que porventura atrasarem a produção
e entrega de seus produtos, quando comprovarem serem
dependentes de matérias-primas e insumos provenientes
de países com gravames decorrentes do surto do coronavírus.
“Certamente, cada caso deverá ser pontualmente
avaliado, sabendo-se que a preservação das atividades
empresariais é essencial para a recuperação da economia
brasileira, sobretudo ante o instável panorama econômico mundial”, finaliza Daiana.

Posse virtual
Os novos embaixadores do turismo do Rio (2020)
tomaram posse através de um vídeo postado nas redes
sociais, uma vez que a Fundação Cesgranrio e o Portal
Consultoria em Turismo, promotores do evento, resolveram não realizar a cerimônia presencial prevista para
esta quarta-feira. Segundo o coordenador geral do projeto, professor Bayard Boiteux, é a primeira vez nos últimos 35 anos que a cerimônia é cancelada.
Entre os novos embaixadores, que foram escolhidos
por um júri presidido por Ana Botafogo, estão Milton
Cunha, Bruno Chateaubriand e Magda Cotofre.
Atualmente são 160 embaixadores, entre os quais o
colunista que vos escreve.

Saúde
Até quarta-feira, 186 mil casos confirmados de coronavírus, com 7,5 mil mortes. A cada minuto, 5 crianças
menores de 5 anos morrem por desnutrição; outras tantas por doenças que poderiam ser evitadas. Ao todo 5,4
milhões morrem por ano. Que a ação não se limite ao
coronavírus.

Rápidas
A YES! Idiomas ganhou, pelo 14° ano consecutivo, o
Selo de Excelência em Franchising 2020, concedido pela
Associação Brasileira de Franchising (ABF) *** Mais
eventos cancelados: a Apas Show 2020 não ocorrerá de
18 a 21 de maio; nova data ainda não foi marcada. O
SindusCon-SP adiou por prazo indeterminado os eventos
que se realizariam sobre a NR-18 em São Paulo (19) e
Ribeirão Preto (25).

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco
Central iniciou nesta terçafeira a segunda reunião do
ano para definir a taxa Selic, atualmente em 4,25%
ao ano. O avanço do novo
coronavírus e a instabilidade do mercado financeiro na
última semana levaram à indefinição sobre o destino dos
juros básicos da economia.
No início da semana passada, a maioria das instituições financeiras consultadas
pelo boletim Focus, do Banco
Central, previa a manutenção
da Selic, que está no menor
nível da história. No entanto,
a forte alta do dólar e a queda da Bolsa nos últimos dias
provocaram uma inversão de
expectativas. A curva de juros no mercado futuro subiu,
indicando que parte dos agentes financeiros aposta em um
possível aumento da Selic.
Para os analistas do mercado financeiro da Messem
Investimentos, o economista Gustavo Bertotti e o só-

cio e head de renda variável
William Teixeira, o corte na
taxa também pode contribuir
mais para a desvalorização do
real.
De acordo com Teixeira, o
Copom deverá reduzir a taxa
de juros ainda nesta quartafeira. “O mercado está prevendo um corte na Selic para
3,75%. A ideia é melhorar o
nível de consumo, com o intuito de aquecer a economia”,
destacou.
Já Bertotti informou que o
mercado aguarda a ação do

Banco Central. “A expectativa é grande, pois, as principais economias globais
estão em processo gradativo
da redução da taxa de juros,
inclusive a Inglaterra e os
EUA que estabeleceram o
mesmo patamar na taxa, de
0,25%”, afirmou Bertotti.
“A queda dos juros nos
EUA deveria ser um atrativo
para o real, porém, a moeda
brasileira continua se depreciando, e como lado negativo na redução da Selic, os
impactos podem ser maiores

do que prevíamos anteriormente”, informou Teixeira.
O Comitê de Política
Monetária reúne-se a cada
45 dias. No primeiro dia do
encontro são feitas apresentações técnicas sobre a
evolução e as perspectivas
das economias brasileira e
mundial e o comportamento
do mercado financeiro. No
segundo dia, os membros
do Copom, formado pela diretoria do BC, analisam as
possibilidades e definem a
Selic.

Bancos do Golfo cortam taxas para mover economia
Bancos Centrais de países
do Golfo e de outras economias árabes anunciaram
na segunda-feira cortes nas
taxas de juros, após o Federal Reserve (Fed, o Banco
Central dos EUA) promover
a maior redução na sua taxa
básica de juros desde a crise
financeira global de 2008.
Notícias sobre o assunto
foram publicadas nos principais sites de notícias de países do Golfo. Entre os países
árabes que anunciaram cortes estiveram Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Arábia
Saudita, Catar e Bahrein, no
Golfo, e Egito, na África.
Alguns, como os Emirados,
cortaram a taxa básica e

outros diminuíram juros de
outras operações, como dos
empréstimos overnight.
Bancos Centrais usam o
corte de juros como meio de
estímulo à economia, já que,
em teoria, com taxas menores, o dinheiro fica mais
barato e circula mais nos países. A redução atual é uma
medida para garantir liquidez dos mercados, enquanto
o mundo tenta evitar uma
recessão deflagrada pelo coronavírus.
O BC dos Emirados diminuiu a sua taxa básica de
juros em 0,75 ponto percentual, segundo o site do jornal
The National, do país. Os
EUA fizeram no domingo

redução de um ponto percentual nos seus juros, fazendo
a taxa básica cair para 0% a
0,25%. A ação foi coordenada com Bancos Centrais do
Reino Unido, Japão, Canadá, Suíça e outros países.
A expectativa era de que a
medida ajudasse a segurar os
mercados acionários mundo
afora nesta segunda-feira,
mas a realidade não foi essa.
Nos Emirados, o principal
índice do mercado financeiro de Dubai caiu 6,1% e o de
Abu Dhabi, 7,8%. As liquidações ocorreram antes do
anúncio de corte de juros nos
Emirados, mas após anúncio
de medidas de estímulo à
economia pelo governo.

Ipea: alta de 9,3% em
EUA acenam com US$ 1
consumo aparente de
mil a cidadãos e US$ 1
bens industriais em janeiro trilhão a corporações
O Indicador Ipea de Consumo Aparente de Bens Industriais, que mede a produção
industrial interna não exportada, acrescida das importações,
cresceu 9,3% no mês de janeiro
de 2020, em comparação com
dezembro de 2019, na série
com ajuste sazonal. O acumulado nos 12 meses encerrados
em janeiro teve variação positiva (0,1%), enquanto a produção industrial apresentou baixa
de 1%, medida pela Pesquisa
Industrial Mensal de Produção
Física, do IBGE. Os dados foram divulgados nesta terça-feira
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
O trimestre móvel encerrado em janeiro registrou recuo de 4,3%, ainda afetado
pelas quedas de 3,1% e 8,3%
ocorridas nos dois meses anteriores. Na comparação com
janeiro de 2019, a demanda
cresceu 5,4%.
O resultado foi positivo
em todos os componentes do
consumo aparente: avanço de
8% na demanda por bens industriais e de 14,6% nas importações de bens industriais.
No que diz respeito às grandes categorias econômicas, o

bom desempenho foi disseminado entre os segmentos. Alta
de 18,3% nos bens de capital e
5,8% nos bens intermediários.
A variação negativa ficou por
conta dos bens de consumo
semi e não duráveis, queda de
1,5%. O resultado da comparação com janeiro de 2019 foi
similar: desempenho positivo
para os segmentos de bens de
capital e intermediários e recuo nos bens de consumo. Nas
classes de produção, a demanda interna por bens da indústria de transformação cresceu
6,2% em janeiro (comparativamente com dezembro) e
a indústria extrativa mineral
avançou 23,3% no mesmo período.
Dos 22 segmentos da indústria de transformação, 17
avançaram, com destaque positivo para o segmento outros
equipamentos de transporte,
com alta de 31,9%. Na comparação com janeiro de 2019,
14 segmentos tiveram variação positiva, com destaque
também para outros segmentos de transporte, que cresceu 97,7%, influenciado pela
importação de plataforma de
petróleo.

AVISO DE LEILÃO
Wilkerson Machado dos Santos, Leiloeiro Público Oficial, matrícula
nº 151 JUCERJA, devidamente autorizado pela Caixa Econômica
Federal, venderá na forma da Lei 9.514/97, nos dias 23/03/2020 e
07/04/2020, às 11 hs, na Rua do Passeio, 38/40, Torre 3, 7º. andar,
Centro - RJ, imóveis situados nos estados do Espírito Santo e Rio
de Janeiro, de acordo com o Edital de Leilão Público nº 0007/2020
– CAIXA - 1º Leilão e Edital de Leilão Público nº 0008/2020
- CAIXA - 2º Leilão. Editais disponíveis na integra nos sites
www.caixa.gov.br/ximoveis e www.machadoleiloes.com.br.
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 respeito 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 Administrativo/Financeiro; Mercedes Rodrigues Torquato - Diretora Comercial.
AMALGAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S A
CNPJ: N°31 929 136/0001-04 / NIRE: N° 33300026720
Convoca os Srs Acionistas de Amalgama Empreendimentos Imobiliários
S A conforme artigo 124 e 123 a) V da Lei 6.404/76 para comparecerem a
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada, Avenida das Américas,
n° 700 , 2° andar, em frente a loja 219 R, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro,
RJ, Cep 22 640-100 no dia 30/03/2020 às 8 hs para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia; Foram feitas publicações em cumprimento art
106 item 1 da lei 6.404/76 dias 6,7, 10 de fevereiro de 2020 por determinação assembleia de 18/12/2019 registrada na JUCERJA, e fixado o
prazo em 15/03/2020 para que acionistas Longueuil Sociedad Anonima e
Keadew Holding Sociedad Anonima comprovassem o pagamento, mas
estas não se apresentaram, a assembleia decidirá o cancelamento definitivo dos títulos múltiplos de ações n°003 e 004 por falta de pagamento,
que fazer com as ações. Ass K-Plan Theodoro Duvivier, Conselho Fiscal.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
anuncia que enviará dinheiro
aos cidadãos para fazer frente
a crise econômica, agravada
pelo coronavírus. Enquanto
o valor que cada norte-americano receberá ainda é incerto, o governo decidiu quanto
será gasto em ajuda às grandes companhias: concordou
em comprar até US$ 1 trilhão
em títulos corporativos.
A Casa Branca disse que
está se preparando para enviar os pagamentos aos cida-

dãos dentro de duas semanas,
como parte de um vasto pacote de estímulo para reforçar a confiança na maior economia do mundo, já que os
esforços para conter a doença
ameaçam desencadear uma
recessão global.
Falando depois que o senador republicano Mitt Romney
propôs o envio de cheques de
US$ 1 mil, o secretário do Tesouro dos EUA, Steve Mnuchin, garantiu que o valor dos
pagamentos seria “maior do
que o que está na imprensa”.

Europa concorda em fechar
fronteiras por 30 dias
Líderes da União Europeia (UE) concordaram nesta terça-feira em fechar as
fronteiras da Europa por 30
dias para impedir a propagação do coronavírus, mas
também em estabelecer vias
rápidas nas divisas de seus
países para manter a circulação de mercadorias, disseram os próprios líderes do

bloco após uma videoconferência.
A decisão veio após o diretor europeu da Organização
Mundial da Saúde (OMS),
Hans Kluge, defender que
todos os países da Europa tomassem ações “mais ousadas”
para tentar interromper ou retardar a epidemia do Covid-19.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIADA
SOCIEDADE COOPERATIVA BODY BEACH
CNPJ 26.324.404/0001-24 / NIRE 3340005524-1
O Presidente da Sociedade Cooperativa BODY BEACH, no uso de suas
atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para
participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em nossa
sede no dia 28 de março de 2020, em primeira convocação às 09h00min
com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos Cooperados
Associados, em segunda às 10h00min com metade mais 01 (um) do número total de Cooperados Associados e em terceira e última às 11h00min
convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral
Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2019;
2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4. Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2019; 5. Destinação das
Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2019; 6. Eleição do
Conselho Fiscal; Rio de Janeiro/RJ, 18 de Março de 2020.
JULIANA DA SILVA BOUÇAS
DIRETOR PRESIDENTE

CONDOMÍNIO GUADALUPE SHOPPING

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Atendendo determinação da Síndica vimos, pelo presente, convocar os
Senhores Condôminos para comparecerem a Assembleia Geral Ordinária
do Condomínio Guadalupe Shopping, que será realizada no próximo dia 02
de abril de 2020, quinta-feira, na sala de reunião no próprio shopping, às
09:00 horas em primeira convocação com o "quórum" legal ou às 09:30
horas, em segunda e última convocação com qualquer número de presentes,
para discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da
"Ordem do Dia": 1) Aprovação da prestação de contas do exercício ﬁndo; 2)
Eleição de síndico e subsíndico; 3) Eleição dos membros do conselho
consultivo; 4) Aprovação da previsão orçamentária para o período de 2020 /
2021 (anexa); 5) Aprovação da remuneração da síndica, conforme cláusula
trigésima nona da convenção de condomínio; e 6) Assuntos Gerais. Para
votação ou participação na assembleia o condômino deverá estar quite com
as cotas condominiais correspondentes à(s) sua(s) unidade(s) no
condomínio que se vencerem até a data da assembleia (Artigo 1335. III. do
Código Civil) O representante deverá estar munido de procuração outorgada
com observância das normas legais, inclusive com ﬁrma reconhecida
(Parágrafo 2° do ART. 654 do Código Civil). RJ, 12 de março de 2020.
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor
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Medicamentos para sistema nervoso
têm alta de 11,56% em vendas em 2019

‘A longo prazo,
estaremos mortos’
– Esta frase, da autoria de John Maynard Keynes (5
de junho de 1883; Cambridge-Inglaterra – 21 de abril de
1946; East Sussex) foi a bem-humorada resposta dada por
ele a críticos do seu modelo, que contém a proposição
de medidas de política econômica predominantemente de
curto prazo.
– Na crise do Covid-19, as palavras de Lord Keynes
precisam ser lembradas, já que o Posto Ipiranga, atual responsável pela condução da economia do país, na crise,
revelou a mais acabada incapacidade de reação eficaz e
de ultrapassar o bordão que repete, repete e repete de que
as reformas são a maravilha curativa das galáxias. Achou
que pegaria uma carona (sem trocadilho) na crise do vírus
para esfregar as caras dos congressistas nas paredes da
Esplanada, levando-os a decisões insensatas.
– O espetáculo de desinformação intencional visto agora só se compara ao acontecido no período da ditadura,
quando do Primeiro Choque do Petróleo, em 1973. Disseram os golpistas da época que “o Brasil era uma ilha
de paz em um mar de intranquilidade.” E nada fizeram
para enfrentar a crise… que resultou em uma baita crise
cambial.
– Agora, o decór é: com as reformas, o país sara. E
o país assiste à desindustrialização acelerada, a entrega,
de “porteira fechada”, das riquezas duramente construídas ao longo de gerações (Petrobras, Embraer, Correios,
Eletrobras, Alcântara, a Água, etc). Já vimos este filme...

‘Coleguinha’, dá um tempo
As tentativas de estelionato de informação encontram
até “coleguinhas” de boa fé que caem nas armadilhas,
muitas delas argumentum ad nauseam. Um caso é o do
tratado com aquela nuvem que passa lá em cima. Quando
ela deságua a ponto de provocar problemas, o ribeirinho
que joga o lixo de qualquer jeito e o gestor que não provê
saneamento nem educação pegam a média aritmética simples das medições de chuvas anteriores e tentam justificar
as tragédias, através de argumentos como “choveu em um
dia o mesmo que era pra chover em um mês... como se a
s nuvens tivessem assinado um termo, comprometendose a não chover mais do que um número determinado de
mm³. Além disso, são esquecidas todas as tutelas antecipadas quanto às médias. Caso do homem que tem a cabeça no forno e os pés na geladeira. Mas esta condição
exdrúxula não significa que a barriga está confortável só
por estar na média.
Também já deu dizerem que o PIB (esse baixinho) é a
medida de tudo que é produzido pelas empresas do país
no período de um ano. Se fosse assim mesmo, o PIB seria
muito maior do que de fato é. Pois, ao se apurar o valor
de um automóvel, por exemplo, estaria incluindo a dupla contagem. Do valor da chapa de aço utilizada para
produzi-lo, quando sai da siderúrgica na forma de chapa
e quando sai da montadora de autos na forma de veículo
mesmo. O PIB (esse baixinho) só compreende o valor dos
bens e serviços finais e não só aqueles oferecidos por empresas. Não é contabilizado o valor das matérias primas,
nem dos componentes intermediários. Não é considerado
ainda o valor dos serviços domésticos, feito pela “dona
de casa”, o que representa uma injustificável subtração da
importância desta contribuição, oferecida quase sempre
por mulheres.
E mais. Nossa sociedade, competitiva no último, parece impor comparações quando dos encômios à determinada pessoa ou coletivo. Com isso, uma hipotética montanha não pode ser elogiada apenas por ser alta. Ela tem a
mais alta, ou a segunda, ou até mesmo a terceira mais alta
da cordilheira. Palavras que só enfatizam a competição.
Outra frequente situação diz respeito também às médias “que se danem. Não é comigo.” Aparecem em bandos
quando se noticia o desemprego ou a letalidade de uma
pan epidemia como este Covid-19. Aí dizem, por exemplo, o desemprego diminuiu para 11% no último trimestre de 2019. Ninguém está 11% desempregado (um braço
ou uma perna desempregada?).Quem está desempregado
está 100% desempregado, assim como quem contribuiu
com a própria vida para uma faixa de letalidade de 3,6%
(só como exemplo) da epidemia está 100% morto e não
3,6%.
E a frase de todo final de abril (fim do prazo da entrega
da declaração do imposto de renda). Ganha um docinho
quem nunca ouviu que “brasileiro deixa tudo para a última
hora”. Deixa sim, tanto quanto o francês, o alemão, ou o
inglês. Isto porque a última hora também é hora. E existe
para servir tanto quanto qualquer outra hora, mesmo que
o provedor do serviço não ofereça as condições necessárias por todo tempo em que o serviço deve funcionar.

Segundo levantamento do
aplicativo Farmácias App,
as vendas de medicamentos
para o sistema nervoso tiveram crescimento de 11,56%
em 2019. O valor reflete a
comparação com o ano anterior.
Dentro dessa categoria, a
principal alta está nos psicoestimulantes, que tratam de
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com
crescimento de 21,67% nas
vendas.
Em seguida, estão os
analgésicos, narcóticos, recomendados para tratamento
de dor de cabeça, com alta
de 19,72%. Por fim, os hipnóticos sedativos, indicados
para o tratamento da insônia,
registraram incremento de
18,64% nas vendas no ano
passado.
Em relação ao faturamento, o destaque fica com os
antidepressivos e reguladores de humor que, sozinhos,
representam 29% do montante arrecadado no período.
De acordo com o Farmácias App, o crescimento nas
vendas destes medicamentos
é uma tendência a ser mantida nos próximos anos.
Outro estudo aponta que
sete em cada dez brasileiros sentiram algum tipo de
dor física nos últimos três
meses. As constatações são
da pesquisa realizada pela
Hibou que revela como o

brasileiro lida com a dor. O
estudo foi feito em formato
de painel digital, com mais
de 5.000 brasileiros de todo
o país em fevereiro de 2020,
com todas as classes sociais
(ABCD) e faixas de renda.
Participaram do estudo homens com 45,7% e mulheres com 54,2% ambos acima de 18 anos; 53,5% dos
entrevistados
declararam
não possuir plano de saúde. 20,4% dos entrevistados possuem plano de saúde particular pela empresa,
17,1% possuem plano como
pessoa física individual e
familiar, e 9% possuem plano por coparticipação.
O estudo apontou que nos
últimos três meses, 73,7% da
população brasileira sentiu
algum tipo de dor no corpo,
das quais a campeã foi a dor
de cabeça com freqüência
de 44,3%, seguida por dores
por má postura ou por permanecer muito tempo sentado 39%, problemas crônicos
ou dor constante em alguma
parte específica do corpo
28,5%, dores em decorrência de atividades físicas ou
esforço repetitivo 21,5%.
Cólicas também foram citadas com 13,1%. Pequenos
acidentes e mau jeito foram
responsáveis por 7,1% das
reclamações, e apenas 3,7%
afirmaram ter sentido dor
nos últimos três meses, mas
consideram muito raro que

isso aconteça.
Um dado alarmante identificado na pesquisa: aumento do estresse como problema principal de saúde.
63,6% das pessoas consideram o estresse da rotina do
dia a dia o seu maior problema de saúde atual.
Apesar de a dor de cabeça
também ter sido a dor mais
comum entre os brasileiros
nos últimos meses, 51,6%
dos entrevistados apontaram as costas como o lugar
do corpo com maior histórico de dor, seguido da cabeça (43,2%) e das pernas
(22,2%)
Quando a dor começa a
incomodar, 71,5% se tratam
sem buscar ajuda de um profissional de saúde.
Nove em cada dez brasileiros afirmam se automedicar para a dor, sendo que
para quatro em cada dez pessoas, representando 39,9% é
um ato constante, e metade
das pessoas representando
49,6% fazem isso esporadicamente. Apenas 8,9% afirmam ser raro se automedicar, e 1,7% a parcela que não
toma remédios sem prescrição médica.
Dos 98,3% entrevistados
que afirmam que se automedicam, a maior adesão é ao
popular comprimido - com
92,6% das respostas. Em segundo lugar vem a pomada
27,1%, seguida da forma lí-

quida 11,3%, cremes 9,9% e
compressa 7,4%.
O estudo também avaliou o que ocorre após uma
visita ao médico. Apesar de
muitas pessoas se tratarem
de forma caseira, 68,4%
afirmam que realizam um
exame solicitado da forma
mais ágil possível, enquanto
16,0% buscam fazer o exame mas sem priorizar isso
em suas agendas. Os demais
são seletivos, onde 7,7% escolhem quais exames têm
ou não prioridade, e 6,4%
esperam mais um pouco por
uma melhora para só então
cogitar realizar o exame
solicitado; 1,5% afirmaram
que evitam realizar exames,
reservando-os para os piores casos.
As atividades físicas regulares são benéficas para a
saúde, mas ainda não fazem
parte da rotina da maioria
dos brasileiros. 53,2% disseram que não praticam nenhuma atividade, mesmo
quando 91,2% acreditam
que exercícios podem reduzir as dores. Apenas 34,8%
dos entrevistados praticam
atividades por esporte ou lazer, 11,5% por exigência médica e para 2,6% a atividade
física faz parte de sua rotina
de trabalho. Dos 46,8% que
praticam uma ou mais atividades, a frequência média de
exercícios é de 3,7 vezes por
semana.

Fluxo de consumidores em lojas cai 2,26% em fevereiro
O fluxo de visitantes em
lojas brasileiras caiu em fevereiro de 2020. É o que
mostra o Índice de Performance do Varejo (IPV), realizado em conjunto pela FX
Retail Analytics, empresa
especializada em monitoramento de fluxo para o varejo, e pela F360º, plataforma de gestão de varejo para
franquias, pequenos e médios varejistas.
No total, as lojas do país
registraram uma queda de
2,26% no fluxo de consumidores em fevereiro na comparação com o mesmo período de 2019. As cinco regiões
tiveram indicadores negativos. O Nordeste e o Sudeste caíram 2,21% e 3,61%,
respectivamente. O CentroOeste, por sua vez, registrou
-3,64%, enquanto o Norte
teve -3,84%, e o Sul, -4,19%.
No comparativo com janeiro de 2020, o índice caiu
14,23% em todo o país. A
Região Nordeste teve queda
de 6,86%, seguida por Sul,
com -7,3%; Norte, -8,71%;
e Centro-Oeste, -9,19%. As
lojas da Região Sudeste tiveram o pior desempenho, com
-11,79%. No acumulado do
ano, contudo, há um leve aumento de 0,66%.

“Fevereiro contou com
uma data festiva para os lojistas brasileiros: o Carnaval.
Uma oportunidade de atrair
mais consumidores em suas
lojas, porém não gerou sucesso, principalmente quando
comparado ao fluxo de visitas
do mês de janeiro deste ano.
Somente o segmento beleza
obteve resultado positivo, o
que se relaciona com o período de festas. Ao comparar
com fevereiro de 2019, ano
em que o Carnaval ocorreu
em março, o segmento beleza
resultou queda de 3,57%; ótica, -1,99%; e utilidades domésticas, -3,42%. Destaque
positivo para home center e
moda, com 5,84% e 1,20%,
respectivamente”,
explica
Eduardo Terra, presidente da
Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).
Entre os segmentos, os
melhores desempenhos na
comparação com fevereiro de
2019 foram de home center e
moda, que cresceram 5,84%
e 1,2%, respectivamente. A
categoria ótica caiu 1,99%,
enquanto utilidades domésticas e beleza tiveram quedas
de -3,42% e -3,57%, respectivamente.
Já na comparação com o
fluxo de consumidores em

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
Luziânia - Niquelândia Transmissora S.A.
CNPJ:14.863.121/0001-71
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Convidam-se os senhores acionistas da Luziânia Niquelândia Transmissora
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, a realizar-se na sede
social da Companhia, à Avenida Presidente Vargas, 955, 11º andar, sala
1101 (parte), Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no dia 16 de
abril de 2020, às 15:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: a) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras,
Relatório de Administração e Parecer dos Auditores Independentes,
referente ao exercício social findo em 31.12.2019; b) Apreciação da
destinação do resultado do exercício; c) Eleição dos membros do Conselho
Fiscal, titular e suplente; d) Aprovação de uma verba global e anual dos
administradores referentes ao período de 2020; e) Outros assuntos de
interesse da sociedade. Ramon Sade Haddad - Conselheiro.

ERRATA DE LEILÃO
PROCESSO JUDICIAL nº 0022061-43.2016.8.19.0209
O Leiloeiro Maicon R. Itaboray, no uso de suas atribuições, publica
ERRATA do EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO realizado no Jornal O Monitor, Sexta-feira e fim de semana, 13, 14 e 15 de março
de 2020, página 4 .Caderno NEGÓCIO & EMPRESAS, fazendo
constar que: “será apregoado e vendido, acima do valor de avaliação, na modalidade exclusivamente on line (site www.maiconleiloeiro.com.br), no dia 25/03/2020 com início às 13:30 horas e
término às 14:30h, ou no dia 30/03/2020 com início às 13:30 horas
com término às 14:30h, pela maior oferta, desde que superior a
50% (cinquenta por cento) ao valor da avaliação”.

janeiro de 2020, apenas o
segmento beleza teve índice
positivo, com 9,86%. Utilidades domésticas teve -6,73%,
seguido por ótica, -7,43%;
home center, -8,71%; e moda,
-11,98%.
Os dados do IPV mostram
que a queda na circulação de
consumidores não impactou
o caixa dos varejistas. Pelo
contrário, o indicador foi positivo na comparação com
fevereiro de 2019. No total,
as lojas brasileiras tiveram
aumento de 22,31% no volume financeiro negociado e de
5,71% no total de vendas.
Em receita, o melhor desempenho foi das lojas da
Região Norte, com 32,15%.
O Sudeste e o Sul também tiveram aumento significativo,
com 27,4% e 23,83%, respectivamente. O Centro-Oeste
teve um ligeiro crescimento
de 0,64%, e o Nordeste caiu
-13,14%. No total de vendas,
o Sul cresceu 16,33%, seguido por Norte, com 10,18%,
e Sudeste, 6,47%. O CentroOeste caiu -11,35%, e o Nordeste, -12,73%.
Já em relação a janeiro de
2020, os indicadores foram
negativos: queda de -3,19%
no volume total e de -5,31%
na quantidade de transações.

Em receita, as lojas do Norte e do Sudeste cresceram
5,98% e 4,2%, respectivamente - já o Sul caiu -13,29%;
o Centro-Oeste, -14,79%; e o
Nordeste -15,21%. No total
de pedidos, Norte e Sudeste
aumentaram 2,16% e 1,88%,
respectivamente, enquanto
que o Centro-Oeste teve baixa de -13,71%, o Nordeste,
-15,72% e o Sul, -19,59%.
“Normalmente, o mês de
fevereiro tende a acompanhar
os números baixos de janeiro
por ser início do ano. Contudo, a celebração do Carnaval
no fim do mês ajudou a potencializar as vendas em setores específicos do varejo, ainda mais na comparação com
2019, quando o Carnaval foi
no início de março”, explica
Henrique Carbonell, CEO da
F360º.
O IPV traz os dados do
Índice de Visitas a Shopping
Centers (IVSC), com fluxo
de consumidores nos centros
de compra. No total, o indicador de fevereiro de 2020 caiu
5,03% em todo o país em relação ao mesmo período do
ano anterior. A Região Norte
teve aumento de 2,97%, mas
o Sudeste caiu -1,23%, seguido por Sul, com -3,2%, e
Nordeste, -3,72%.

CAFÉ FAVORITO S/A
CNPJ Nº 32.493.603/0001-69
Convocação - Assembleia Geral Ordinária: São convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGO, que se realizará no dia 30 de abril
de 2020, às 14:00h, na sede social, à Rodovia Lucio Meira, nº 355, KM
13, Bairro São Luiz, Volta Redonda-RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Prestação de contas dos administradores, exame,
discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício
encerrado em 31/12/2019; b) Deliberar sobre destinação do resultado do
exercício findo em 31/12/2019; c) Fixar remuneração dos administradores;
d) Outros assuntos pertinentes à Assembleia Geral Ordinária. Os documentos que se refere o art. 133 da lei 6.404/76, relativo ao item a) encontra-se à
disposição dos Srs. Acionistas na sede da Cia. Volta Redonda, 17/03/2020.
Andréia Guedes de Oliveira - Presidente.

ERRATA DE LEILÃO
PROCESSO JUDICIAL nº 0019920-51.2016.8.19.0209
O Leiloeiro Maicon R. Itaboray, no uso de suas atribuições, publica
ERRATA do EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO realizado no Jornal O Monitor, Sexta-feira e fim de semana, 13, 14 e 15 de março
de 2020, página 4. Caderno NEGÓCIO & EMPRESAS, fazendo
constar que: “será apregoado e vendido, acima do valor de avaliação, na modalidade exclusivamente on line (site www.maiconleiloeiro.com.br), no dia 25/03/2020 com início às 13:30 horas e
término às 14:30h, ou no dia 30/03/2020 com início às 13:30 horas
com término às 14:30h, pela maior oferta, desde que superior a
50% (cinquenta por cento) ao valor da avaliação”.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUEIMADOS
PREGÃO PRESENCIAL N°03.2020
OBJETO: Registro de preços para futuras aquisições de insumos para monitoramento da glicemia capilar de pacientes portadores de diabetes mellitos
insulinodependentes e aplicação de insulina para suprir a necessidade dos
pacientes já cadastrados na Coordenação de Farmácia, Unidade de Saúde
do Município de Queimados, conforme descrição e especificações do Termo
de Referência – Anexo I e demais anexos. PROCESSO ADMINISTRATIVO:
13/0108/2019 RETIRADA DO EDITAL: www.queimados.rj.gov.br ou Secretaria Municipal de Saúde de Queimados, Avenida Vereador Marinho Hemetério
de Oliveira,1170 – Vila Pacaembu – CEP:26.323.292 – Centro, das 09:00
às 16:00 horas, mediante à entrega de uma resma de papel A4 e carimbo
contendo o CNPJ da Empresa. DATA / HORA: 31/03/2020 às 10:00 horas.
Lívia da S. M. de Assis Quintanilha
Pregoeiro
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B3 registra recorde de negócios
em minicontratos futuros de dólar
A B3 atingiu nesta terçafeira recorde histórico de
negócios realizados em minicontratos futuros de Dólar
(WDO). Foram registrados
862.929 negócios de minicontratos futuros de dólar
até o fechamento mercado.
O recorde anterior, registrado em 13 de março, contabilizava 794.938 negócios de
minicontratos futuros de dólar na data, informou a B3.
Mas o que é esse minicontrato de dólar? Primei-

Pagamentos não
efetuados em
numerário
sobem na China
O índice de pagamentos não efetuados em
numerário na China aumenta anualmente. Em
2019, chegou a 50,25%,
totalizando 331 bilhões
de transações, mostram
dados do banco central
divulgados nesta terçafeira.
O valor desses pagamentos, incluindo os feitos via papéis comerciais,
cartões bancários e ferramentas de pagamento
online, foi de 3.779,49
trilhões de iuans (US$
539,2 trilhões) em 2019,
um aumento de 0,29% em
relação ao ano anterior,
informou o Banco Popular da China (BPC). Conforme a agência Xinhua,
em 2019, as transações
via cartões bancários totalizaram 886,39 trilhões
de iuans, um aumento de
2,82% ante 2018.
O número de cartões
bancários continuou a
crescer rapidamente, uma
vez que cada chinês possuía em média 6,03 cartões.
Os pagamentos móveis registraram um
crescimento robusto no
ano passado, mostraram os dados do BPC, à
medida que os bancos e
instituições financeiras
transacionaram 347,11
trilhões de iuans via pagamentos móveis, um
aumento de 25,13% em
relação ao ano anterior.
As ferramentas de pagamento não bancárias
transacionaram 249,88
trilhões de iuans de pagamentos online durante
o período, um aumento
anual de 20,1%.

ramente, esse minicontrato representa uma fração
do contrato futuro de dólar. Também chamado de
mini dólar, esse tipo de contrato representa 20% de um
contrato cheio de futuro de
dólar.
Conforme a Suno Research – empresa especializada em análise do mercado
financeiro com foco em investimentos de longo prazo
– o mercado de contratos
futuros é uma das áreas mais

movimentadas das bolsas de
valores. Mas dentre todas as
operações e ativos comprados e vendidos diariamente
nesse setor, um deles se destacam pelo grande volume
de negociação: o minicontrato de dólar.
O minicontrato de dólar é
um ativo bastante negociado
por especuladores do mercado da bolsa de valores.
“O minicontrato de dólar
é um instrumento utilizado
tanto para proteção (hedge)

quanto para especulação no
curto prazo. Porém, é importante lembrar que se a
intenção é proteger seu capital em outra moeda, existem
opções mais interessantes
que o mini dólar. Uma delas é investir diretamente
no exterior. Confira o nosso
ebook gratuito investindo
no exterior para saber mais
sobre como investir fora do
país da melhor forma”, explica em texto Tiago Reis,
fundador da Suno.

Pandemia obriga CVM fazer ajustes em prazos
Em função da pandemia
do Covid-19 (Coronavírus),
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) decidiu prorrogar os prazos máximos de
interrupção que podem ser
pleiteados no âmbito de análises de ofertas públicas Foi
aprovada na segunda-feira,
uma deliberação que prorroga o período de interrupção
do prazo de análise das ofertas públicas de distribuição
de valores mobiliários submetidas a registro bem como
aquele referente ao registro
de emissor. A deliberação já
está em vigor e será revista
em 30 dias.
“Lembramos que a solicitação de interrupção da
análise pode ser apresentada
pelos ofertantes em qualquer
momento durante a apreciação do pleito na CVM”,
explica Luis Miguel Sono,
Superintendente de Registro
de Valores Mobiliários.
De acordo com a CVM,
as medidas são necessárias

visto que o atual cenário
econômico, impactado por
conta da disseminação mundial do coronavírus, poderá
ter consequências diretas nas
ofertas públicas de valores
mobiliários em andamento
no Brasil.
Atualmente, estão em
análise na SRE 55 pedidos
de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, ressaltando,
dentre estas, 28 ofertas de
ações.
Foram feitas as seguintes
mudanças:
o prazo máximo de duração da interrupção do
período de análise, pela
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários
(SRE), dos pedidos de registro de ofertas públicas
de distribuição para até 180
dias úteis, mantendo as demais disposições do art. 10
da Instrução CVM 400.
o prazo máximo de duração da interrupção do perío-

do de análise, pela Superintendência de Relações com
Empresas (SEP), dos pedidos de registro de emissor
que tenham sido apresentados com concomitante pedido de registro de oferta pública, para até 180 dias úteis,
mantendo as demais disposições do art. 6º da Instrução
CVM 480.
Outras mudanças
Na sexta-feira, 13/ de
março, a SRE já havia informado que atenderá automaticamente solicitações
de modificações de ofertas.
Esse tratamento está fundamentado na interpretação do
art. 25 da Instrução CVM
400, com condições explicitadas no Ofício Circular
CVM/SRE 2/2020, divulgado em 13/3. Ainda, a SRE
esclareceu que irá conceder,
nesses casos, a prorrogação
da distribuição por mais 90
dias.

Gol reduzirá em até 60% os voos domésticos
Várias empresas aéreas
estão suspendendo os seus
voos internacionais por
conta da propagação do Covid-19. Entre a próxima segunda e o dia 30 de junho,
a Gol suspenderá também
todas as suas operações internacionais.
A companhia aérea trabalha com voos entre o
Brasil e 11 países: Argentina, Bolívia, Chile, Equador,
Estados Unidos, México,
Paraguai, Peru, República
Dominicana, Suriname e
Uruguai.
Em relação a voos domésticos, a empresa anunciou
que vai reduzir sua malha
aérea entre 50% e 60%. A
diminuição das atividades
totais até meados de junho
deve atingir entre 60% e
70%, segundo comunicado

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA ALIMENCOOP
CNPJ 26.635.933/0001-49 / NIRE 33400055390
O Diretor Presidente da Sociedade Cooperativa ALIMENCOOP,
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realızada em nossa sede no dia 28 de Março de
2020 em primeira convocação às 9:00 hs_com a presença de 2/3
(dois terços) do número total dos Cooperados Associados, em segunda ás 10:00 hs com metade mais 01 (um) do nůmero total de
Cooperados Associados e em terceira e última às 11:00 hs convocação com a presença minima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia
Geral Ordinária: 1- Prestação de Contas do Exercicio Social do
Ano de 2019; 2- Relatório de Gestão, 3- Balanço Patrimonial, 4Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercicio do
Ana de 2019; 5- Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no
Exercicio do Ano de 2019, 6- Eleição dos Membros do Conselho
Fiscal; Rio de Janeiro/RJ, 18 de Março de 2020
ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS
DIRETOR PRESIDENTE

Economistas do Morgan veem
crise menos drástica que a de 2009
A recessão da economia mundial é agora o cenário base
dos economistas do Morgan Stanley, mas ressaltam que
os problemas não serão tão acentuados como os da crise
financeira registrados há uma década. Assim, preveem um
crescimento a nível global de 0,9% para este ano, ou seja,
uma marca baixa o suficiente para ser considerada uma
recessão, mais acentuada que a verificada em 2001, mas
acima da contração de 0,5% de 2009. Acreditam que, apesar da resposta em termos de políticas de dar proteção, os
danos do impacto do Covid-19 e de condições financeiras
mais apertadas vai resultar num choque substancial para a
economia global.
Os técnicos do banco norte-americano estão prevendo
que a China sentirá o maior impacto neste primeiro trimestre, enquanto o do resto do mundo será nos três meses
subsequentes. A economia da zona euro deverá ser a mais
afetada entre as economias mais desenvolvidas, com uma
contração de 5% neste ano. Por´´em, não deixam de admitir que existem cenários piores, dependo do tempo da
duração mais dos efeitos prejudiciais dos vírus. Alertam
que, se for congelada a capacidade dos mercados financeiros, em particular dos credores, a recessão será maior.
As previsões para o declínio da atividade econômica dos
Estados Unidos no segundo trimestre variam entre os 5%
e os 10%.

Bolsas europeias suspendem vendas
Os reguladores da França, Espanha e Itália demoraram. Mas começaram a impedir a abertura de novas
posições vendidas a curta prazo, as operações chamadas de short selling, para impedir que as quedas
substanciais nas cotações, num momento de grande
volatilidade nos mercados de ações internacionais. A
francesa Autorité des Marchés Financiers não permitiu o registro de 92 transações, enquanto a italiana
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
bloqueou as operações com ações de 20 empresas,
e o belga Financial Services and Markets Authority
também procedeu da mesma forma. Enquanto que os
reguladores destes três países baniram a entrada de
vendas a descoberto nas empresas apenas na sessão
desta terça-feira, a Espanha foi mais longe e baniu
esta modalidade de investimento durante um mês.

Magalu e Carrefour encerram projeto-piloto
O Magazine Luiza encerrou o projeto-piloto que
desenvolvia com o Grupo Carrefour Brasil. Apesar de
ter gerado inúmeros aprendizados, as duas partes não
chegaram a um modelo de negócio que atendesse às necessidades de ambas e que possibilitasse a sua expansão. Essa experiência foi anunciada em 27 de maio do
ano passado, tendo início na segunda quinzena de junho
de 2019 nos hipermercados do Carrefour do bairro do
Limão e do Shopping Anália Franco, ambas as lojas na
cidade de São Paulo.

da Gol. A companhia diz
que está flexibilizando políticas de remarcação e cancelamentos, tanto para voos
internacionais quanto nacionais.
As orientações foram dirigidas para passagens marcadas até o próximo dia 14
de maio. Para essas, as opções são de cancelamento e

crédito para uso até um ano
a partir da data de compra
do bilhete; remarcação para
qualquer período dentro de
330 dias a partir da data de
compra; e cancelamento e
reembolso, em que não há
taxa de cancelamento, mas
pode existir cobrança de taxa
de reembolso a depender da
regra da tarifa escolhida.

Fluxo de caixa da Oi negativo em R$ 413 mi
Em janeiro, o fluxo de caixa operacional da Oi foi
negativo em R$ 413 milhões, contra um resultado
também negativo de R$ 331 milhões em dezembro
de 2019. Porém, houve a entrada de caixa de R$ 2,26
bilhões no item operações financeiras e o saldo total
das empresas em recuperação judicial do grupo somou R$ 3,76 bilhões, o que representou uma elevação de R$ 1,85 bilhão. Os investimentos somaram R$
685 milhões.

Eletrobras não é mais acionista da AmGT
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA COOPERATIVA COOPBANSOL
CNPJ 22.113.488/0001-04 / NIRE 33400053966
O Presidente da Cooperativa COOPBANSOL, no uso de suas atribuições
estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para participarem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a ser realizada
em nossa sede no dia 28 de Março de 2020, em primeira convocação
às 09h00min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos
Cooperados Associados, em segunda às 10h00min com metade mais 01
(um) do número total de Cooperados Associados e em terceira e última às
11h00min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleias
Gerais Extraordinária e Ordinária: Extraordinária: 1. Entrada e Saída/Renúncia de Cooperados. Ordinária: 1. Prestação de Contas do Exercício
Social do Ano de 2019; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patrimonial; 4.
Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de
2019; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social
do Ano de 2019; 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 7. Eleição/
Substituição de Membros da Diretoria. Niterói/RJ, 18 de Março de 2020.
JULIO CESAR DOS SANTOS VIEIGAS
DIRETOR PRESIDENTE

ABRAMUS – Associação Brasileira de Música e Artes
CNPJ/MF nº 50.997.063/0001-32
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs. Associados da ABRAMUS – Associação
Brasileira de Música e Artes, a comparecer na sede social, situada na Rua
Castro Alves, nº 713, Aclimação, São Paulo – SP, CEP: 01532-001, no dia
03 de abril de 2020, às 10:00 horas, em primeira convocação, e às 11:00
horas, em segunda convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: a) prestação de contas, discussão e aprovação do balanço e demais
demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2019; b) análise,
discussão e aprovação do plano de cargos e salários da associação; c) em
cumprimento ao art. 6º do Decreto 8.469/15, ratificação dos parâmetros e
diretrizes para a formação dos preços para a utilização das obras
representadas pela ABRAMUS referente aos anos anteriores de 2015, 2016,
2017, 2018 e 2019, bem como fixação dos parâmetros e diretrizes para a
formação dos preços para a utilização das obras representadas pela
ABRAMUS referente ao ano de 2020; e d) discussão, aprovação, alteração
e consolidação do estatuto social da associação.
São Paulo, 18 de março de 2020.
Roberto Batalha Menescal – Diretor Presidente.

A Eletrobras transferiu hoje a totalidade das suas
ações, 497,4 milhões de ações ordinárias, o controle
da Amazonas Geração e Transmissão de Energia
(AmGT), para a Eletronorte. por R$ 3,1 bilhões. A
estatal já havia acertado no final de 2019 a mudança
desse controle, como parte do seu plano de se desfazer de participações em antigas subsidiárias para a
privatização.

Bitcoin não paga aluguel e é despejado
O Grupo Bitcoin Banco foi despejado do escritório
em São Paulo na última quinta-feira, depois de atrasar o
pagamento do aluguel e acumular uma dívida de R$ 175
mil. A 5ª Vara Cível de São Paulo deu ganho à Unicorp
Rentals Administração de Ativos e fixou o prazo de 15
dias para que a empresa deixe as instalações do imóvel
localizado no bairro do Itaim Bibi.

Brandes aumenta posição na Embraer
A norte-americana Brandes Investment Partners, de
San Diego, na Califórnia, informou à CVM que seus
investimentos na Embraer chegaram a 112 milhões
de ações em 13 de março, e sua participação passou
para 15,14% do total de ações emitidas pela fabricante
brasileira de aviões.

6

Quarta-feira, 18 de março de 2020

Financeiro

n Monitor Mercantil

China estimulará investimentos em infraestrutura
País foi o primeiro
a ser atingido
pela propagação
da pandemia
Primeiro país a ter a sua
população atingida pelo Covid-19, a China disse que
reforçará o investimento no
desenvolvimento de obras e
infraestrutura-chave, como
serviços de saúde pública e
redes 5G. São esforços para
mitigar o impacto do surto
da doença do novo coronavírus (Covid-19) sobre os
investimentos.
Os esforços se concentrarão no fortalecimento dos
elos fracos e lançamento dos
projetos que garantam a eficácia e a eficiência do investimento, disse nesta terçafeira Liu Shihu, funcionário
da Comissão Nacional de

Desenvolvimento e Reforma, em uma coletiva de imprensa online.
Conforme apurou a agência Xinhua, será acelerada a
construção dos grandes projetos e infraestruturas que
foram definidos nos planos
nacionais, com mais investimentos em serviços de saúde pública e suprimentos de
emergência no topo da agenda, disse Liu.
Em termos de fortalecimento dos fracos elos de
infraestrutura, o país vai
promover a construção em
empreendimentos como alívio da pobreza, transporte e
energia, meios de subsistência da população e renovação de antigas áreas residenciais urbanas.
Liu destacou um desenvolvimento mais rápido de
projetos de nova infraestrutura, como redes 5G e data
centers, e revigoramento do
investimento privado em
maior medida.

Para garantir o desenvolvimento estável do investimento, a China reiniciará
ativamente a construção de
grandes projetos com uma
abordagem baseada em categorias e adaptada às regiões, garantindo a prevenção
e o controle da Covid-19 e
trabalhando para resolver
as dificuldades em mão de
obra, transporte e materiais
de construção.
Títulos
O país também aumentará
os títulos especiais para os
governos locais e intensificará a elaboração de projetos
a serem financiados pelos
títulos, com mais apoio à
construção da infraestrutura
e dos programas de serviços
públicos que gerem receitas satisfatórias, disse Liu.
Mais de 90% das principais
empresas industriais nas regiões de nível provincial da
China, exceto algumas áreas

EUA temem de novo
uma grave crise financeira
O Federal Reserve, o Banco
Central dos EUA, comunicou
nesta terça-feira que relançará
compras de dívida corporativa de curto prazo utilizadas
na época da crise financeira
(2008) para apoiar os mercados de crédito prejudicados
por uma crescente emergência de saúde pública que tem
interrompido a vida diária de
milhões de norte-americanos
e ameaça empurrar a economia para a recessão.
Há 12 anos, a crise financeira arrasou a economia
mundial e exigiu uma intervenção dos poderes públicos. O Covid-19 está exigindo ações semelhantes, uma
vez que é um problema sanitário global que afetará todas
as economias.
Sob o Mecanismo de
Financiamento de Papéis
Comerciais, usado pela primeira vez em 2008, o banco
central comprará dívida cor-

porativa de curto prazo diretamente das empresas que a
emitem, reportou a Reuters.
O Fed disse que a medida
fornecerá um pano de fundo
de liquidez aos emissores
norte-americanos de papel
comercial através de um veículo para fins especiais que
comprará papel comercial
não garantido e lastreado
em ativos financeiros diretamente de companhias elegíveis. O mercado de papel
comercial é uma fonte importante de financiamento de
curto prazo para uma série
de negócios, mas a liquidez
secou nas últimas semanas.
“Ao eliminar grande parte
do risco de que os emissores
elegíveis não conseguirão
pagar os investidores ao reverter suas obrigações de papel comercial vencidas, esse
mecanismo deve incentivar
investidores a se envolverem
novamente em empréstimos

AQUA-RIO AQUÁRIO MARINHO DO RIO DE JANEIRO S.A.
NIRE 33.3.0030992-6 / CNPJ/MF nº 19.624.745/0001-50
Ata da Trigésima Oitava Assembleia Geral Extraordinária, realizada em
12 de março de 2020: 1. REALIZAÇÃO: Dia 12 de março de 2020, às 15 horas, na sede da Companhia localizada na Av. Rodrigues Alves, números 379,
431, 433 e 435, Saúde, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20220-361.
2. CONVOCAÇÃO: Dispensada expressamente a convocação pelo comparecimento de 100% (cem por cento) dos acionistas (art. 124, § 4º, da Lei
nº 6.404/76). 3. PRESENÇAS: Presentes os acionistas ao final assinados,
os quais também assinaram o respectivo livro de presenças, representando
100% (cem por cento) do capital votante da Aqua-Rio Aquário Marinho do
Rio de Janeiro S/A (doravante denominada apenas “Companhia”). 4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Ricardo Beraldi Porto e Secretário: Sr.
Marcelo de Pontes Cavaco. 5. ORDEM DO DIA: 1) Redução do capital social
para restituição aos acionistas; 2) alteração do caput do artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia para refletir a deliberação anterior; 3) Consolidação do
Estatuto Social. 6. DELIBERAÇÕES: Após serem apreciados e discutidos os
assuntos da Ordem do Dia, foi deliberado aprovar, por unanimidade: 6.1. A
redução do capital social da Companhia excessivo, nos termos do artigo 173,
da Lei 6.404/76, de R$ 33.397.941,57 (trinta e três milhões, trezentos e
noventa e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete
centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente, para R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), configurando uma redução de R$
18.397.941,57 (dezoito milhões, trezentos e noventa e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos), mediante
a restituição de capital aos acionistas da Companhia, proporcionalmente a
suas participações acionárias, e sem o cancelamento de quaisquer ações
representativas do capital social da Companhia, mantendo-se, portanto, inalterado o número de ações e o percentual de participação dos acionistas no
capital social da Companhia. 6.1.a. A consignação de que o Conselho Fiscal
da Companhia não foi instalado no presente exercício e, portanto, não havendo parecer quanto à redução deliberada, nos termos do artigo 173, da Lei
6.404/76. 6.1.b. O registro de que, em face do que dispõe o artigo 174 da Lei
6.404/76, a eficácia da deliberação de restituição de parte do capital social
aos acionistas fica condicionada ao cumprimento das seguintes condições:
(i) publicação da presente ata antes do seu respectivo registro perante a Junta Comercial do Rio de Janeiro; (ii) decurso do prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada
pelos credores quirografários, nos termos do parágrafo primeiro, oposição a
essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial; e (iii) aprovação prévia pelos debenturistas, nos termos do parágrafo 3º do referido artigo. 6.1.c. A autorização para que o valor
correspondente à restituição do capital seja efetuado em moeda corrente do
País e/ou compensação de créditos da Companhia para com os acionistas.
6.2. A alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), dividido em 115.691.592 (cento
e quinze milhões, seiscentas e noventa e uma mil, quinhentas e noventa e
duas) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”. 6.2.a. Permanecem inalterados os demais dispositivos estatutários, não alterados nesta Assembleia. 6.3. Em decorrência das deliberações acima, bem como de
alterações estatutárias anteriores ocorridas desde a última consolidação do
Estatuto Social em 07 de agosto de 2018 (arquivada sob o n. 00003240950,
em 10/08/2018), o Estatuto Social da Companhia é consolidado e compõe o
Anexo I da presente Ata. 7. CONCLUSÃO DOS TRABALHOS: Deliberados
os assuntos constantes da Ordem do Dia e como nenhum dos presentes solicitou outros pronunciamentos, o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão,
sendo lavrada esta ata, em forma de sumário, conforme faculta o parágrafo
1º do artigo 130 da Lei 6.404/76, que, depois de lida, foi aprovada em todos
os seus termos, sendo assinada, pelos membros da mesa que a presidiram
e por todos os presentes. Mesa: Ricardo Beraldi Porto - Presidente; Marcelo
de Pontes Cavaco - Secretário. Advogado Responsável: Marcelo de Pontes
Cavaco - OAB/RJ 148.933. Acionistas Presentes: Cataratas do Iguaçu S/A
(CNPJ/MF n.º 03.119.648/0001-70); Por: Pablo Ricardo de Oliveira Mórbis
- Cargo: Diretor-Presidente; Por: Ricardo Beraldi Porto - Cargo: Diretor-Financeiro. Eco-Iguaçu S/A (CNPJ/MF nº 19.742.714/0001-01); Por: Ricardo
Beraldi Porto - Cargo: Diretor Administrativo-Financeiro; Por: Calil Gomes
Gedeon - Cargo: Diretor Operacional.

a prazo no mercado de papéis comerciais”, afirmou o
Fed em um comunicado.
“Um mercado melhorado
de papéis comerciais aumentará a capacidade das empresas de manter emprego e
investimento à medida que
o país lida com o surto de
coronavírus”, acrescentou o
Fed. Retrospectiva Em 15
de setembro de 2008, funcionários do Lehman Brothers deixaram cabisbaixos
seus escritórios em pleno
coração de Manhattan.
O centenário banco de negócios acabara de declarar
falência, o que provocou uma
onda de choque em todo planeta. Sem condições de pagar
as hipotecas, famílias abandonaram suas casas em várias
cidades dos Estados Unidos.
Sem condições de pagar as
hipotecas, famílias abandonaram suas casas em várias cidades dos Estados Unidos.

como a Província de Hubei,
que foi severamente afetada pelo novo coronavírus,
retomaram o trabalho e a
produção, graças às medidas
de restauração conforme as
regiões. Regiões como Zhejiang, Jiangsu, Shanghai,
Shandong, Guangxi e Chon-

gqing viram quase 100%
de suas empresas de volta à
produção, disse Meng Wei,
porta-voz da Comissão Nacional de Desenvolvimento
e Reforma. Os dados sobre o
uso de eletricidade também
apontaram para uma vitalidade altamente recuperada

em todos os setores. A indústria de metais não ferrosos
viu o uso de energia voltar
ao nível normal do ano passado, enquanto as indústrias
farmacêutica, química e eletrônica testemunharam um
uso de eletricidade a 90% do
nível normal.

ANP vistoria campos com
acumulações marginais
A ANP está vistoriando
campos com acumulações marginais que estão
sendo avaliados com o
objetivo de incluí-los na
Oferta Permanente. O
objetivo é inventariar e
avaliar as condições dos
poços e demais estruturas
existentes.
A primeira fiscalização
foi nos campos terrestres
com acumulações marginais de Barra do Ipiranga, Jacupemba, Mariricu
Oeste, Nativo Oeste, Rio
Barra Seca, Rio Ibiribas,
Rio Itaúnas Leste e Rio
São Mateus Oeste, localizados na Bacia do Espírito Santo.
Com essas vistorias, a
ANP atende a uma demanda do mercado. Elas
passarão a ser realizadas

Aviso aos associados da APÓS-FURNAS - Associação dos Aposentados de Furnas, que a Assembleia Geral Ordinária, devidamente convocada para 31/03/2020 por Edital em 02/03/2020 na página 06 do Jornal
Monitor Mercantil, foi cancelada, sine die, em razão da pandemia Coronavírus (COVID-19), as recomendações do Ministério de Saúde e o alto
risco de exposição. Ressaltamos que a associação em sua maioria é
composta de aposentados e pensionistas, pessoas idosas, do grupo mais
suscetíveis ao novo coronavírus.
Henrique P. Trigueiro - Diretor Presidente
RIOCOOPSIND – Cooperativa dos Taxistas Autônomos
do Município do Rio de Janeiro Ltda
CNPJ nº 39.122.395/0001-30 - NIRE: 33.4.0000411-6
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
RIOCOOPSIND – Cooperativa dos Taxistas Autônomos do Município do Rio
de Janeiro Ltda, devidamente inscrita no CNPJ nº 39.122.395/0001-30, com
sede situada na Rua Sinimbu, nº 232, São Cristóvão representada neste ato
por seu Diretor Presidente, Sr. RICARDO VERARDI RODRIGUEZ, no uso
de suas atribuições Estatutárias convocar seus 78 cooperados no gozo de
seus direitos sociais para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária que
será realizada em 28/03/2019, na Rua Ana Neri, 1540, Rocha, Rio de Janeiro, sendo que às 08:00 horas em 1ª convocação com a presença mínima
de 2/3 dos cooperados, em 2ª convocação às 09:00 horas, com a presença
mínima da metade +01 dos cooperados e em 3ª convocação às 10:00 horas
com a presença mínima de 10 cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Prestação de contas da RIOCOOPSIND Táxi – ano base
2019. 2. Prestação de contas do Fav Coop – ano base 2019. 3. Deliberação
sobre Ajuda de Custo dos Diretores; 4. Eleição para Conselho de Administração – Mandato de 01/04/2020 a 31/03/2022. 5. Eleição para Conselho
de Ética e Disciplina e Suplentes – Mandato 2020 /2021. 6. Eleição para
Conselho Fiscal e Suplentes – Mandato 2020 / 2021. 7. Eleição para Gestor
e Suplentes do Fav Coop – Mandato 2020 / 2021.
Rio de Janeiro, 13 de Março de 2020.
Ricardo Verardi Rodriguez
DIRETOR PRESIDENTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – COOPDESC RIO – COOPERATIVA DE
CONSUMO DE BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO RIO DE JANEIRO
– CONVOCAÇÃO DE AGO – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – A
Diretora Presidente da COOPDESC RIO – COOPERATIVA DE CONSUMO
DE BANCARIOS E EX-BANCARIOS DO RIO DE JANEIRO, registrada
na JUCERJA sob o NIRE 33.4.0005589-6 e inscrita no CNPJ sob o Nº.
28.519.458/0001-70, Sra. Vera Lucia Barroso de Moura, no exercício das
suas atribuições, convoca os cooperados para participarem da AGO –
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 28/03/2020, em sua
sede social situada na Rua Maria Freitas, 73, Sala 301, Madureira, Rio
de Janeiro – RJ, CEP: 21351-010, em primeira convocação às 08:00 h
com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do total de seu quadro de
cooperados; em segunda convocação às 09:00 h com a presença mínima
de metade mais um de seu quadro de cooperados, e em terceira e última
convocação às 10:00 h com a presença mínima de 10 (dez) cooperados.
Na data da presente convocação a cooperativa possui no seu quadro
social 20 (vinte) cooperados. A Ordem do Dia da AGO é a seguinte: 1)
Apresentação da Prestação de Contas relativa ao exercício de 2019
conforme itens abaixo: a) Apresentação do Relatório de Gestão da Diretoria:
b) Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou
Perdas do Exercício; c) Apresentação do Parecer do Conselho Fiscal sobre
a Prestação de Contas composta do Relatório de Gestão da Diretoria,
Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas do Exercício de
2019. 2) Deliberação da Assembleia sobre a Prestação de Contas composta
do Relatório de Gestão da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração
de Sobras ou Perdas do Exercício de 2019; 3) Deliberação da Assembleia
sobre a Destinação/Rateio de Sobras ou Perdas do Exercício de 2019; 4)
Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato de 1 (hum) ano
– 2020/2021; 5) Registro da Entrada e Saída de cooperados; 6) Demais
Assuntos de Interesse Social. Rio de Janeiro – RJ, 18 de março de 2020 –
Vera Lucia Barroso de Moura – Diretora Presidente

periodicamente, conforme forem sendo disponibilizadas novas áreas
com acumulações marginais que possam vir
a ser disponibilizadas
na Oferta Permanente.
Para 2020, haverá, pelo
menos, mais duas outras
atividades neste modelo, visando atrair novos
investimentos em desenvolvimento e produção,
aperfeiçoando, inclusive, as informações constantes do Sumário das
Áreas, permitindo que
as empresas que se interessarem em adquiri-los,
possam ter uma visão
melhor do que está sendo ofertado.
Em cumprimento ao
disposto na Resolução
CNPE nº 17/17, essas áre-

as serão analisadas quanto à viabilidade ambiental
pelos órgãos ambientais
competentes e acordadas
em uma Manifestação
Conjunta, antes de sua
inclusão na Oferta Permanente.
Oferta Permanente
O processo de Oferta Permanente de áreas
para exploração e produção de petróleo e gás
natural, prevê a oferta
contínua de campos devolvidos (ou em processo
de devolução), de blocos
exploratórios ofertados
em rodadas anteriores
e não arrematados e
dos blocos devolvidos à
Agência.

ENERGISA NOVA FRIBURGO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
- COMPANHIA FECHADA CNPJ/ME: 33.249.046/0001-06
NIRE: 33.3.001.4585-1

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de março de
2020. 1. Data, Hora e Local: Realizada às 14:30 horas do dia 12 de março
de 2020, na Avenida Euterpe Friburguense, nº 111, Cidade de Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Dispensada
na forma do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença da
única acionista da Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia S.A.
(“Companhia”) representando a totalidade do capital social, conforme se
verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. 3. Mesa: Os
trabalhos foram presididos pelo Sr. Mauricio Perez Botelho e secretariados
pelo Sr. Guilherme Fiuza Muniz. 4. Ordem do Dia: Deliberar a respeito das
seguintes matérias: (i) retificação e ratificação da ata da assembleia geral
extraordinária da Companhia realizada em 17 de fevereiro de 2020, às 9:00
(“AGE”), que deliberou, dentre outras matérias, acerca da realização da
1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em 2 (duas)
séries, da Companhia, no valor de R$41.300.000,00 (quarenta e um milhões e trezentos mil reais) (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente),
as quais serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476,
de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta Restrita”), de forma
que seja alterada a Periodicidade de Pagamento da Remuneração das Debêntures constante do item 5.2, inciso XVIII, da AGE; e (ii) ratificar todos os
demais termos, condições e características da Emissão e da Oferta Restrita, conforme já aprovados por meio da AGE. 5. Deliberações: Pelo único
acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, foram
tomadas as seguintes deliberações: 5.1. Autorizar a lavratura da ata a que
se refere esta Assembleia em forma de sumário, bem como sua publicação
com omissão as assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art.
130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 5.2. Autorizar a retificação da Periodicidade de Pagamento da Remuneração das Debêntures, de forma que o item
5.2, inciso XVIII, da AGE passará a vigorar com a seguinte nova redação:
“XVIII. Periodicidade de Pagamento da Remuneração. Ressalvadas as
hipóteses de liquidação antecipada das Debêntures em razão do resgate
antecipado ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das
Debêntures, os valores relativos à Remuneração serão pagos pela Emissora aos Debenturistas da seguinte forma: (i) em relação às Debêntures da
Primeira Série, semestralmente, a partir da Data de Emissão, sendo, portanto, o primeiro pagamento devido 6 (seis) meses após a Data de Emissão
(inclusive) e o último pagamento na Data de Vencimento da Primeira Série,
conforme cronograma a ser previsto na Escritura de Emissão (cada uma
dessas datas, uma “Data de Pagamento da Remuneração da Primeira Série”)”; e (ii) em relação às Debêntures da Segunda Série, semestralmente, a
partir da Data de Emissão, sendo, portanto, o primeiro pagamento devido 6
(seis) meses após a Data de Emissão (inclusive) e o último pagamento na
Data de Vencimento da Segunda Série, conforme cronograma a ser previsto na Escritura de Emissão (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento da Remuneração da Segunda Série” e, em conjunto com a Data de
Pagamento da Remuneração da Primeira Série, uma ““Data de Pagamento
da Remuneração”).” 5.3. Autorizar a ratificação de todos os demais termos,
condições e características da Emissão e da Oferta Restrita, conforme já
aprovados por meio da AGE. 6. Encerramento: Não havendo mais nada a
ser tratado, o Presidente deu a reunião por encerrada, sendo lavrada a presente ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada
pelo acionista presente. Acionista: Energisa S.A., representada por seus Diretores Mauricio Perez Botelho e Ricardo Perez Botelho. A presente é cópia
fiel do original lavrado em livro próprio. Guilherme Fiuza Muniz - Secretário.
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Balanços Patrimoniais em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Ativo
Nota
2019
2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
840
436
Títulos e valores mobiliários
4
71.547
46.530
Contas a receber
5
2.465
1.393
Contas a receber - partes relacionadas
5 e 17
16.921
35.774
Outras contas a receber
649
290
Despesas antecipadas
8.276
3.399
Impostos e contribuições a recuperar
6
21.925
29.965
Total do ativo circulante
122.623 117.787
Não circulante
Depósitos em conta reserva
4
12.608
–
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
8
516.624 481.198
Despesas antecipadas
2.759
–
Depósitos judiciais
7
494
94
Impostos e contribuições a recuperar
6
78.629
65.663
Direito de uso de ativos
15
44.240
–
Imobilizado
9
1.414.850 1.264.152
Intangível
10
160.865 156.522
Total do ativo não circulante
2.231.069 1.967.629
Total do ativo
2.353.692 2.085.416
Passivo e patrimônio líquido
Nota
2019
2018
Circulante
Fornecedores
16.331
9.107
Contas a pagar
5.637
8.506
Contas a pagar - partes relacionadas
17
16.629
9.271
Financiamentos
13
8.341
20.987
Impostos e contribuições a recolher
11
3.472
5.608
Encargos e provisões trabalhistas
12
12.436
11.516
Adiantamento de clientes
14
4.999
2.613
Arrendamento
15
627
–
Total do passivo circulante
68.472
67.608
Não Circulante
Financiamentos
13
1.197.215 957.561
Arrendamento
15
44.618
–
Contingências
16
604
219
Total do passivo não circulante
1.242.437 957.780
Patrimônio líquido
18
Capital social subscrito
2.064.914 2.244.014
Capital a integralizar
– (239.000)
Contribuição adicional de capital
760
760
Prejuízos acumulados
(1.022.891) (945.746)
Total do patrimônio líquido
1.042.783 1.060.028
Total do passivo e patrimônio líquido
2.353.692 2.085.416
Notas explicativas às demonstrações financeiras (Valores expressos em
milhares de reais (R$) exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: A Logum Logística S/A (“Sociedade” ou “Logum”) com
sede no Rio de Janeiro - RJ, foi constituída em 01/03/2011 e possui como atuais
Acionistas as seguintes empresas: Petróleo Brasileiro S.A.; Raízen Energia S.A.;
Copersucar S.A. e Uniduto Logística S.A. A Logum oferece soluções no transporte
multimodal de combustíveis, em especial de Etanol, aos seus Clientes. Atua na operação de um sistema dutoviário de transporte e oferta de serviços complementares
para viabilizar a operação, tais como rodoviários (coleta ou entrega), expedição
dutoviária ou o apoio a Cabotagem. Em 15/08/2013 foi iniciada a operação comercial de transporte e armazenagem de etanol, referente ao 1º trecho construído,
que liga os municípios de Ribeirão Preto à Paulínia. A construção do 2º trecho que
liga os municípios de Uberaba à Ribeirão Preto foi concluída em outubro de 2014.
Em 01/04/2015, foi publicada a Autorização de Operação pela Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, que autoriza a Logum Logística
S.A. a operar comercialmente o Terminal Terrestre de Uberaba (TTUBE). Segue
abaixo o mapa dos trechos atualmente operados pela Sociedade:

Os trechos acima mencionados estão em fase operacional e geraram EBITDA (lucro
antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) positivo em 31/12/2019 e
2018, apesar de não estarem operando em sua capacidade plena de transporte. A
Administração calcula o resultado de EBITDA e concilia com os registros contábeis
conforme segue:
2019
2018
Receita operacional líquida (nota 19)
186.480
170.079
Custo dos serviços prestados (nota 20)
(172.674) (177.950)
Depreciação e amortização (nota 9 e 10)
72.530
72.470
Despesas gerais e administrativas (nota 21)
(35.404)
(32.710)
EBITDA
50.932
31.889
Tendo em vista que o projeto da Sociedade é dividido em fases, a receita projetada
depende da construção de novos trechos para equilibrar a margem esperada para
o negócio. A atual fase iniciada em março de 2019 é denominada “Projeto Fase I”
e permitirá à Logum equilibrar a capacidade de entrada e saída de etanol em seu
sistema de distribuição. Encontram-se em construção os trechos Guararema-Suzano, Suzano-Guarulhos e Guarulhos-São Caetano do Sul, totalizando uma extensão de aproximadamente 92 km de dutos, além da construção do Terminal Terrestre de Guarulhos com a capacidade de armazenagem de 45 mil m³ de etanol e da
Estação de Bombeamento de Guararema. Essas obras encerraram o ano de 2019
com um avanço físico de aproximadamente 30%. Em 2020 será iniciada a construção do trecho Guararema-São José dos Campos, além da obra de ampliação
da capacidade do duto pertencente à Petrobrás, chamado de “RP 18”, através da
colocação de Bombas, válvulas e geradores adicionais. Aspectos Regulatórios:
Em abril de 2014 a Sociedade obteve junto ao CONFAZ a publicação dos Protocolos ICMS nº 2 e 5, que concedeu tratamento tributário diferenciado na prestação
de serviço de transporte e na armazenagem de Etanol Hidratado Combustível - EHC
e Etanol Anidro Combustível - EAC no sistema dutoviário, viabilizando as operações
interestaduais pela Sociedade junto aos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul
(adesão apenas ao Protocolo ICMS nº 2 - etanol hidratado), Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo. Em julho de 2016 o Mato Grosso do Sul, promoveu a adesão
ao Protocolo ICMS 5/2014, viabilizando as operações com etanol anidro com origem
nesse estado pela Logum. Em Maio de 2017 a Sociedade obteve junto ao CONFAZ
a publicação dos protocolos ICMS nº 15 e 16 com a extensão do tratamento tributário diferenciado para as operações realizadas entre terminais do operador dutoviário não interligados fisicamente ao sistema dutoviário, através do modal aquaviário, possibilitando a operação de cabotagem pela Sociedade, além da adesão
do estado da Bahia. Em abril de 2018 a Logum obteve junto ao CONFAZ a publicação dos protocolos ICMS nº 25 e 26 obtendo a adesão do estado do Maranhão,
viabilizando as operações de transporte e armazenagem interestaduais através do
modal aquaviário, possibilitando a operação de cabotagem pela Sociedade com
destino ao Maranhão. Em março de 2019 foi publicado o Decreto estadual de São
Paulo nº 64.163 concedendo suspensão e diferimento do ICMS aplicado às operações com bens destinados à integração ao ativo imobilizado, adquiridos pela
Sociedade com destinação à ampliação, modernização ou implantação de sistema
dutoviário. Em julho de 2019 a Sociedade obteve junto ao CONFAZ a publicação
dos protocolos ICMS nº 38 e 39 obtendo a adesão dos estados do Pará e Mato
Grosso, viabilizando as operações de transporte e armazenagem interestaduais
com esses estados. Em dezembro de 2019 foi publicado o Decreto estadual de
Minas Gerais nº 47.780 concedendo diferimento do lançamento do ICMS nas
aquisições de etanol a ser utilizado na operacionalização de transporte dutoviário
a título de lastro, realizadas pela Sociedade, com prazo de vigência até 31/12/2020.
Aspectos Comerciais e Operacionais: Atualmente, a Logum possui 04 (quatro)
contratos de volumes firmes de longo prazo (“Ship or Pay”) com clientes “carregadores”. Estes somam um volume firme de aproximadamente 42 milhões de metros
cúbicos ao longo dos 15 anos de vigência. A assinatura desses contratos traz estabilidade na apropriação de boa parte das receitas projetadas à medida que os
trechos sejam entregues, confirmando a perspectiva esperada pela Sociedade em
suas projeções econômico-financeiras. A condição fundamental para a obtenção
dos contratos mencionados no parágrafo anterior, foi a celebração, junto ao sistema
Transpetro, dos contratos CDC e O&M, aditados de tempos em tempos. Estes, são
necessários para dar conformidade a todas as condições comerciais e operacionais
estabelecidas com os carregadores, uma vez que a Sociedade subcontrata parte
da infraestrutura administrada pela Transpetro. Os ativos já construídos e em
construção foram financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, conforme descrito na Nota Explicativa nº 13. 2. Base de
preparação: a. Declaração de conformidade com relação às normas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC: As demonstrações financeiras foram
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. Em 12/03/2020, o
Conselho de Administração da Sociedade autorizou a divulgação destas demonstrações financeiras. b. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram
preparadas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos
financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas
contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das
contraprestações pagas em troca de ativos. c. Moeda funcional e moeda de
apresentação: As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, que é
a moeda funcional e de apresentação da Sociedade. Todas as informações financeiras apresentadas em Reais foram arredondadas para o milhar mais próximo,
exceto quando indicado de outra forma. d. Uso de estimativas e julgamentos: A
preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam
a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são
revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre premissas e estimativas que poderão resultar em ajustes dentro do exercício financeiro
estão incluídas nas seguintes notas explicativas: Nota Explicativa nº 5 - Contas a
Receber; Nota Explicativa nº 8 - Imposto de renda e contribuição social diferidos;
Nota Explicativa nº 9 e 10 - Imobilizado e Intangível; Nota Explicativa nº 16 Contingências; Nota Explicativa nº 23 - Instrumentos Financeiros e Gerenciamento de Risco. 3. Principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas em
detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos
apresentados nessas demonstrações contábeis, exceto pela adoção, a partir de
01/01/2019, dos requerimentos contidos no pronunciamento IFRS 16 / CPC 06 Operações de Arrendamento Mercantil. a. IFRS 9 Financial Instruments (CPC 48
- Instrumentos Financeiros): (i) Classificação e mensuração de ativos financeiros: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensu-
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Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018
(Em milhares de reais)
Nota
2019
2018
Receitas operacionais líquidas
19
186.480 170.079
Custos dos serviços prestados
20 (103.881) (107.624)
Depreciação e amortização
20
(68.793) (70.326)
Lucro (prejuízo) bruto
13.806
(7.871)
Despesas operacionais
Gerais e administrativas
21
(31.667) (30.517)
Depreciação e amortização adminstrativa
(3.737) (2.193)
Tributárias
(898)
(364)
Total despesas operacionais
(36.302) (33.074)
Outras receitas e despesas
Resultado na alienação de imobilizado
–
(693)
Outras despesas
(3.492) (1.900)
Outras receitas
5
578
Total outras receitas e despesas
(3.487) (2.015)
Prejuízo antes do resultado financeiro
(25.983) (42.960)
Receitas financeiras
22
3.801
1.558
Despesas financeiras
22
(90.390) (101.941)
Resultado financeiro
(86.589) (100.383)
Prejuízo do período antes do IR e da CS
(112.571) (143.343)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
8
35.426
46.256
Prejuízo do exercício
(77.145) (97.087)
Prejuízo do período por ação do capital social Básico e Diluído em R$
(0,01)
(0,01)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos resultados abrangentes Exercícios findos em
31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
2019
2018
Prejuízo do exercício
(77.145) (97.087)
Outros resultados abrangentes
–
–
Resultado abrangente
(77.145) (97.087))
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Capital Social
Contribuição Prejuízos
A inteadicional acumulaSubscrito gralizar
Total de capital
dos
Total
Saldos em
31/12/2017 2.129.614 (239.000) 1.890.614
760 (848.659) 1.042.715
Prejuízo do
exercício
–
–
–
–
(97.087) (97.087)
Subscrição
do Capital
114.400
– 114.400
–
–
114.400
Saldos em
31/12/2018 2.244.014 (239.000) 2.005.014
760 (945.746) 1.060.028
Prejuízo do
exercício
–
–
–
–
(77.145) (77.145)
Redução de
capital
(239.000) 239.000
–
–
–
–
Aumento de
capital
59.900
–
59.900
–
–
59.900
Saldos em
31/12/2019 2.064.914
– 2.064.914
760 (1.022.891) 1.042.783
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
rado: a custo amortizado; valor justo por meio de outros resultados abrangentes instrumento de dívida e instrumento patrimonial; ou valor justo por meio do
resultado. A classificação dos ativos financeiros segundo o IFRS 9 / CPC 48 é
geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais. (ii) Modificação de
fluxo de caixa contratual de ativos e passivos financeiros: Os saldos contábeis
de ativos ou passivos financeiros mensurados a custo amortizado cujos termos
contratuais não foram modificados substancialmente refletem o valor presente dos
seus fluxos de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original.
A diferença entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da modificação não substancial dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente anterior
a tal modificação é reconhecida como ganho ou perda no resultado do período.
(iii) Perda no valor recuperável dos ativos financeiros (Impairment): A companhia adota o modelo de perda de crédito esperada para avaliação de impairment,
aplicando-se aos ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado. As provisões
para perdas são mensuradas em uma das seguintes bases: • Perdas de crédito
esperadas para 12 meses: estas são perdas de crédito que resultam de possíveis
eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço; e • Perdas
de crédito esperadas para a vida inteira: estas são perdas de crédito que resultam
de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um
instrumento financeiro. b. IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
(CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente): A Sociedade determinou quando
(ou a que medida) e por quais montantes de receitas de contratos com clientes
devem ser reconhecidas de acordo com o modelo composto pelas cinco etapas a
seguir: i) identificação do contrato com o cliente; ii) identificação das obrigações de
desempenho; iii) determinação do preço da transação; iv) alocação do preço às
obrigações de desempenho; v) reconhecimento quando (ou enquanto) a obrigação
de desempenho é satisfeita. Uma obrigação de desempenho é considerada satisfeita quando (ou à medida que) o cliente obtém o controle sobre o bem ou serviço
prometido. c. IFRS 16 Leases (CPC 06 - Arrendamentos): Após realizar uma
avaliação de todos os contratos de serviços relevantes, os principais tipos de contratos que, de acordo com a avaliação da administração, enquadram-se no escopo
da IFRS 16 são: subarrendamentos de terrenos, compartilhamento de faixas de
domínio de dutos e locação de salas comerciais. A Sociedade reconheceu, para
estes contratos, novos ativos e passivos para seus arrendamentos operacionais.
A natureza das despesas relacionadas a esses arrendamentos mudou, em relação
ao período anterior, visto que a Sociedade passou a reconhecer um custo de depreciação de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento. A Sociedade anteriormente reconhecia uma despesa linear de arrendamento operacional durante o prazo do arrendamento, e reconhecia ativos e
passivos na medida em que havia uma diferença temporal entre os pagamentos
efetivos de arrendamentos e as despesas reconhecidas. A Sociedade reconheceu
obrigações adicionais de arrendamento de R$ 45.700 em 01/01/2019 e, em contrapartida, direitos de uso no ativo não circulante. d. Ativo imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo
histórico de aquisição ou construção, que inclui os custos de empréstimos capitalizados, deduzidos de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (“impairment”) acumuladas. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de
um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. (ii) Capitalização de
custos: O custo de ativos construídos pela própria Sociedade inclui o custo de
materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no
local, custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis e demais condições necessárias para que esses sejam capazes de operar de forma pretendida pela administração. (iii) Depreciação: A depreciação é calculada pelo método linear às taxas
que consideram o tempo de vida útil-econômica estimado dos bens, conforme divulgado nas notas explicativas 9 e 10. A depreciação é reconhecida no resultado.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a
cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. e. Ativo intangível: Registrado ao custo de aquisição, sendo que a amortização será calculada considerando o prazo estimado em que os benefícios correspondentes dos ativos intangíveis forem auferidos e começará a ser realizada no momento em que o ativo a que
esteja vinculado, entre em operação. As seguintes considerações foram avaliadas
pela Administração para o devido registro contábil dos gastos incorridos como intangível: • Viabilidade técnica para concluir o ativo intangível de forma que ele seja
disponibilizado para uso ou venda. • Intenção de concluir o ativo intangível e de
usá-lo ou vendê-lo. • Capacidade para usar ou vender o ativo intangível. • Forma
como o ativo intangível deve gerar benefício econômico futuro. • Disponibilidade
de recursos técnicos, financeiros e outros recursos adequados para concluir seu
desenvolvimento e usar ou vender o ativo intangível. • Capacidade de mensurar
com segurança os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante seu desenvolvimento. Redução ao valor recuperável (“impairment”): Os valores contábeis dos
ativos imobilizado e intangível são revistos anualmente para apurar se há indicação
de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável
do ativo é determinado. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida caso o valor contábil do ativo exceda seu valor recuperável estimado. Perdas
de valor são reconhecidas no resultado. Após a avaliação da administração não
houve perda no valor recuperável dos valores contábeis do ativo imobilizado e do
ativo intangível da Sociedade em 31/12/2019 e 2018. f. Demonstração de Fluxo
de Caixa: As demonstrações de fluxo de caixa foram preparadas e apresentadas
de acordo com o Pronunciamento Técnico IAS 07 / CPC 03 (R2). Os juros pagos
são classificados como fluxos de caixa das atividades de financiamento. g. Imposto de renda e contribuição social: O Imposto de Renda e a Contribuição Social
do exercício são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240.000 para imposto de
renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido,
e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição
social, limitada a 30% do lucro real. Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na
extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis,
contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados
com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros,
ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes. O imposto de
renda e a contribuição social diferidos são calculados e registrados com base nas
alíquotas efetivas vigentes na data de elaboração das demonstrações contábeis,
e levam em consideração as perspectivas de lucro tributável futuros efetuadas por
sua Administração. h. Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas
financeiras abrangem variações monetárias sobre ativos e juros sobre aplicações
financeiras. As despesas financeiras abrangem multa, juros e custos com financiamentos e juros de mora, bem como comissões sobre fianças bancárias conforme
divulgado na nota explicativa 22. i. Outras normas e interpretações: As novas
normas ou normas alteradas a seguir aplicáveis para o exercício de 2019 não tiveram impacto significativo nas demonstrações financeiras da Sociedade: • ICPC 21
/ IFRIC 22 Transações em moeda estrangeira e adiantamento. • ICPC 22 / IFRIC
23 - Incerteza sobre Tratamentos de Imposto de Renda.
2019
2018
4. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e bancos
840
436
Aplicações financeiras (i)
71.547
46.530
Depósitos em conta reserva (ii)
12.608
0
84.995
46.966
Total
(i) Em 31/12/2019 e 2018, a Sociedade possuía investimentos em títulos para
negociação representados por Certificado de Depósito Bancário (CDB) e debêntures em instituições financeiras de grande porte, apresentados no ativo
circulante considerando a expectativa de realização ainda no circulante por
conta dos desembolsos com a construção dos ativos e/ou pagamentos ligados a
operação. A negociação com as instituições financeiras permite o resgate diário
dessas aplicações. (ii) Aplicação garantidora dos empréstimos de longo prazo
contraídos junto ao BNDES. De acordo com o contrato de Cessão Fiduciária de
Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, a Logum deverá manter
devidamente preenchida a conta reserva até o final da liquidação do contrato
de financiamento, cujo prazo conclui-se em 15 de Dezembro de 2042.
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Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2019
2018
Prejuízo do exercício
(77.145) (97.087)
Ajustes:
Depreciação e amortização
72.530 72.470
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(35.426) (46.256)
Comissões e fianças bancárias
2.126 13.369
Juros da dívida
81.071 102.195
Custos com financiamento
1.687
7.097
Provisões para contingências
1.214
(255)
Outros
(1)
758
Prejuízo ajustado
46.056 52.291
Variações nos ativos e passivos:
Impostos e contribuições a recuperar
(4.926)
9.521
Despesas antecipadas
(7.636)
(106)
Contas a receber
(1.072) (1.259)
Contas a receber - partes relacionadas
18.853 (24.082)
Outras contas a receber
(359)
(2)
Depósitos judiciais
(400)
(32)
Fornecedores
6.395
7.416
Contas a pagar
(4.995) (9.000)
Partes relacionadas
7.358
4.805
Impostos e contribuições a recolher
(2.136) (1.911)
Débitos vinculados a folha de pagamentos
920
2.875
Adiantamentos de clientes
2.386
(5.671)
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais
60.443 34.845
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aplicação títulos e valores mobiliários
(328.708) (16.355)
Resgate de títulos e valores mobiliários
291.083
–
Pagamentos de passivos de arrendamento
(455)
–
No imobilizado
(211.724)
(775)
No intangível
(9.312) (9.642)
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos (259.116) (26.772)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Integralização de capital pelos acionistas
59.900 114.400
Adição com financiamentos
1.166.077 (17.758)
Pagamentos de financiamentos - principal
(959.860)
–
Pagamentos de financiamentos - juros
(67.040) (104.358)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos 199.077
(7.716)
Variação líquida nas disponibilidades do exercício
404
357
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
436
79
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
840
436
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Valor adicionado
2019
2018
Receita na prestação de serviços
220.300 211.995
Outras receitas
2.490
622
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos serviços prestados
(94.273) (93.940)
Serviços de terceiros e outros
(13.856) (11.040)
Retenções
Depreciação e amortização
(72.530) (72.519)
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras - inclui variações monetárias
4.450
1.558
Valor adicionado a distribuir
46.581
36.676
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Remuneração direta
20.937
21.528
FGTS
1.793
1.272
Benefícios
3.738
3.571
26.468
26.371
Tributos
Federais
16.596
21.171
Estaduais
24.407
24.331
Municipais
642
592
41.645
46.094
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
85.832 102.195
Aluguéis
638
5.613
Outras
4.569
(254)
91.039
107.554
Remuneração de capitais próprios
Prejuízo do exercício
(112.572) (143.343)
Valor adicionado distribuído
46.581
36.676
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
5. Contas a receber: Os saldos do contas a receber com terceiros e partes
relacionadas encontram-se assim distribuídos:
2019
2018
Guarani S.A.
–
439
Grupo Odebrecht S.A.
1.096
595
Companhia Energética São José
–
124
Usina Vertente Ltda
–
150
Agro Energia
716
–
BP Bioenergia
639
–
Outros
576
85
(–) PCE
(562) (a)
–
Total terceiros
2.465
1.393
(a) Após avaliação da Diretoria, provisionou-se 25% do montante vencido a mais
de 180 dias do grupo Atvos (R$ 2.248) como PCE.
2019
2018
Copersucar S.A.
3.509 3.524
Petrobras Distribuidora S/A
4.440 4.340
Petróleo Brasileiro S/A
– 22.000 (b)
Grupo Raízen Combustíveis S.A.
7.975 5.204
Brenco Companhia Brasileira
–
706
Coop. Prod. Cana Açúcar
997
–
Total partes relacionadas
16.921 35.774
Total contas a receber
19.386 37.167
(b) O montante a receber da Petróleo Brasileiro S/A refere-se ao acordo extrajudicial,
realizado entre as companhias, para encerramento de pendências relativas a gastos
adicionais incorridos pela Logum, na obtenção das garantias sobre o Empréstimo
Ponte. Este valor foi liquidado em 2019. A composição dos saldos de contas a
receber segregados por prazo de vencimento, encontra-se demonstrado a seguir:
2019
2018
A Vencer
14.476
30.696
Vencidas, mas não incluídas na provisão:
De 01 à 30 dias
1.524
6.342
De 31 à 60 dias
747
127
De 61 à 180 dias
986
2
Acima de 180 dias
2.216
–
Vencidas e incluídas na provisão:
Acima de 180 dias
(562)
–
Total
19.386
37.167
A provisão para perdas de créditos esperada é reconhecida reduzindo o montante
a receber da prestação de serviços e estabelecida por referência a experiência
do passado inadimplente e uma análise da atual situação financeira da contraparte, além da análise e avaliação conservadora da Diretoria.
6. Impostos e contribuições a recuperar
2019
2018
Imposto de renda retido na fonte (a)
683
345
COFINS a recuperar (b)
15.947 22.915
ICMS a recuperar (b)
1.731
1.629
PIS a recuperar (b)
375
4.975
Outros
3.189
101
Circulante
21.925 29.965
COFINS a recuperar (b)
64.422 53.920
PIS a recuperar (b)
14.207 11.743
Não Circulante
78.629 65.663
(a) Referem-se, substancialmente, à retenção na fonte de imposto de renda
referente aos rendimentos das aplicações financeiras, os quais são compensados com os tributos federais a recolher mencionados na Nota Explicativa nº
11. (b) Referem-se, substancialmente, a tributos sobre a aquisição de ativo
imobilizado que deverão ser compensados com os tributos incidentes sobre
a receita a ser gerada. Os créditos passaram a ser registrados em agosto de
2013 e abril de 2015, que foram os meses da entrada em operação dos trechos
construídos pela Sociedade, conforme mencionado na Nota Explicativa nº 1.
7. Depósitos judiciais: A Sociedade efetuou depósitos judiciais no ano de 2019
relativos ao auto de infração ambiental lavrado pelo Estado de Minas Gerais e
processo de natureza trabalhista cobrados pelos funcionários da empresa Viena
Empreendimentos LTDA., empresa esta contratada pela Logum, responsável pela
análise de projetos da Fase I. O saldo desta conta alcançou em 2019 R$ 494 (R$ 94
em 2018). 8. Imposto de renda e contribuição social diferidos: O imposto de
renda e contribuição social diferidos foram constituídos com base em estudos
elaborados pela Administração, decorrentes da evolução do projeto. Estes estudos
indicam a expectativa de geração de lucro tributável no futuro, baseado em função
dos volumes firmes contratados e expectativa de vendas futuras no regime SPOT,
vide Nota Explicativa nº 1. O cálculo pode ser demonstrado como segue:
2019
2018
Gastos pré-operacionais lançados no resultado
de exercícios anteriores
(131.803) (131.803)
Prejuízo fiscal
(1.458.959) (1.347.387)
Amortização de gastos pré-operacionais
84.574
71.394
Outros
(13.294)
(7.491)
Base de cálculo
(1.519.482) (1.415.287)
Alíquota fiscal combinada
34%
34%
Imposto de renda e contribuição social diferidos, ativo (516.624) (481.198)
A Sociedade realiza anualmente análises técnicas de viabilidade econômica
do projeto. As análises realizadas indicam recuperação total, nos exercícios
subsequentes, do saldo de ativo fiscal diferido reconhecido, e correspondem
às melhores expectativas da Administração sobre a geração de lucro tributável
futuro. A expectativa de amortização dos tributos diferidos ativos está disposta
abaixo:
Saldo Inicial em 31/12/2019
516.624
2020
0
2021
0
2022
1.151
2023
5.370
2024
1.851
2025
20.643
2026
0
2027
24.719
2028
57.125
2029
87.337
2030
127.117
2031
134.702
2032
56.609
Amortização Total
516.624
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9. Imobilizado

LOGUM LOGÍSTICA S.A.
Trecho em operação (**)
Dutos
(Construção e
TerMontagem) minais (***) Outros
948.390
269.668 117.413
–
–
–
–
–
–
–
–
–
948.390
269.668 117.413
23
7
3
–
–
–
–
–
762
948.414
269.675 118.178

CNPJ nº 09.584.935/0001-37

Bens instalação
Máquinas
Instalae Equipações Veículos mentos
33.899
120
88.069
103
–
15
–
–
–
–
–
–
34.002
120
88.084
732
–
49
–
–
–
–
–
–
34.734
120
88.133

Bende
de
feito- comu- escririas nicação tório
2.569
206
918
–
202
63
(83)
(85)
–
–
–
–
2.486
323
981
–
111
57
–
–
–
–
–
–
2.486
434 1.038

Ativo em construção
de
Obras
Produto para EncarAdiantaprocessaem
Produto “Lastro” em
gos
Mate- mento para
mento de bens de
para
poder de Finanriais e
fornecedados terceiros “Lastro” (*) terceiros (*) ceiros serviços
dores Outros
Total
19.669
47
83.344
–
–
5.101
1.811
838 1.576.308
313
–
–
–
4
–
13
775
–
–
(580)
–
–
(2)
(11)
–
(761)
–
–
(33.113)
33.113
–
–
–
–
–
19.982
47
49.651
33.113
–
5.103
1.800
851 1.576.322
828
–
62.835
– 5.073
71.977
63.795 11.241 216.797
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
38.893
(38.893) (762)
–
20.810
47
112.486
33.113 5.073 115.973
26.702 11.330 1.793.120

Custo
Terreno
Em 31/12/2017
4.246
Adição
62
Baixas
–
–
Transferências
Em 31/12/2018
4.308
Adição
66
Baixas
–
–
Transferências
Em 31/12/2019
4.374
Depreciação
Em 31/12/2017
–
(141.189)
(42.214) (14.325) (10.215)
(56) (22.439) (1.728)
(125) (401)
(13.132)
–
–
–
–
–
–
– (245.824)
Depreciação no exercício
–
(37.448)
(11.131) (4.846)
(2.995)
(24)
(6.392) (266)
(44)
(95)
(3.107)
–
–
–
–
–
–
–
(66.348)
–
–
–
–
–
–
–
–
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3
Baixas
Em 31/12/2018
–
(178.637)
(53.345) (19.171) (13.210)
(80) (28.831) (1.994)
(166) (496)
(16.239)
–
–
–
–
–
–
– (312.169)
Depreciação no período
–
(37.449)
(11.131) (5.609)
(3.097)
–
(6.165) (296)
(40) (118)
(2.196)
–
–
–
–
–
–
–
(66.101)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Baixas
Em 31/12/2019
–
(216.086)
(64.476) (24.780) (16.307)
(80) (34.996) (2.290)
(206) (614)
(18.435)
–
–
–
–
–
–
– (378.270)
Valor residual contábil
Em 31/12/2018
4.308
769.753
216.323 98.242
20.792
40
59.253
491
157
485
3.743
47
49.651
33.113
–
5.103
1.800
851 1.264.152
4.374
732.328
205.199 93.398
18.427
40
53.137
196
228
424
2.375
47
112.486
33.113 5.073 115.973
26.702 11.330 1.414.850
Em 31/12/2019
Taxas anuais de depreciação
4% 4% a 6,66%
4% 4% a 10% 4% a 20% 4% a 20%
20%
10%
10%
10%
10%
(*) Referente a aquisição de 76.104,03 m³ de etanol, sendo 70.102,50 m³ de hidratado e 6.001,53 m³ de anidro, necessários para a operação, sendo utilizado para preencher parte dos dutos entre Ribeirão Preto e Paulínia e também parte
dos tanques nos respectivos terminais. (**) Referente a transferência de 29.878,00 m³ de etanol, sendo 24.878,00 m³ de hidratado e 5.000,00 m³ de anidro, conforme Instrumento Particular de Mútuo de Etanol, celebrado entre a Logum
Logística S/A e Petrobras Transporte S/A (Transpetro) sendo utilizado exclusivamente para o lastreamento do sistema TRANSPETRO, nos termos e obrigações estabelecidas no Contrato de Transporte de Etanol, para fins de transporte
dutoviário de etanol. (***) Valores relativos 1º trecho construído, que liga os municípios de Ribeirão Preto à Paulínia e entrou em operação em 16/08/2013 e 2º trecho construído que liga os municípios de Uberaba à Ribeirão Preto, que
entraram em operação em 01/04/2015.(****) TTRP = Terminal Terrestre de Ribeirão Preto e TTUBE = Terminal terrestre de Uberaba.
10. Intangível
19. Receitas operacionais líquidas
2019
2018
Intangíveis em Desenvolvimento
Intangíveis em Operação
Receitas de serviços prestados
DesenvolDesenvolServiços de transporte
211.501 196.895
vimento
Geren- EncarSoftware
vimento
Geren- EncarServiços de armazenagem
5.043
4.867
do projeto Licencia- ciamengos
em de- do projeto Licencia- ciamengos
Serviços de transbordo
5.070
5.078
conceitual
mento
to do Finansenvolvi- conceitual
mento
to do FinanServiços de transporte rodoviário
1.203
5.155
Custo
e básico ambiental projeto ceiros Outros Software
mento
e básico ambiental projeto ceiros Outros
Total
Outras
6
40
Em 31/12/2017
46.539
26.429
3.071
126 (4.282) 18.003
655
60.534
6.898
2.154 15.192 3.221 178.540
222.823 212.035
Aquisição
1.428
6.668
–
350
–
1.196
–
–
–
–
– 9.642 Deduções sobre faturamento
Baixa
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
ICMS
(24.408) (24.331)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Transferência
COFINS
(9.531) (14.097)
Em 31/12/2018
47.967
33.097
3.071
126 (3.932) 18.003
1.851
60.534
6.898
2.154 15.192 3.221 188.182
PIS
(1.897) (3.061)
Aquisição
328
1.672
–
– 5.060
–
2.252
–
–
–
–
– 9.312
ISS
(473)
(467)
Baixa
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Descontos e abatimentos
(34)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Transferência
(36.343) (41.956)
Em 31/12/2019
48.295
34.769
3.071
126 1.128
18.003
4.103
60.534
6.898
2.154 15.192 3.221 197.494 Receita Líquida
186.480 170.079
Amortização
Todos os valores que compõem as receitas líquidas integram a base para o
Em 31/12/2017
–
–
–
–
– (12.769)
–
(9.208)
(1.088)
(20) (2.075) (379) (25.539) cálculo de imposto de renda e contribuição social.
Amortização no exercício
–
–
–
–
–
(2.591)
–
(2.446)
(300)
(6)
(680)
(98) (6.121) 20. Custos dos serviços prestados
2019
2018
Baixa
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– Depreciação e amortização
(68.793) (70.326)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– O&M (a)
Transferência
(8.852)
(9.955)
Em 31/12/2018
–
–
–
–
– (15.360)
–
(11.654)
(1.388)
(26) (2.755) (477) (31.660) Subcontratação transporte dutoviário (CDC) (b)
(63.047) (67.595)
Amortização no período
–
–
–
–
–
(1.439)
–
(2.446)
(300)
(6)
(680)
(98) (4.969) Folha de pagamento e encargos
(9.308)
(8.981)
Baixa
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– Seguros
(3.022)
(3.662)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– Compartilhamento de faixa (c)
Transferência
–
(3.158)
Em 31/12/2019
–
–
–
–
– (16.799)
–
(14.100)
(1.688)
(32) (3.435) (575) (36.629) Subarrendamento de terreno (c)
–
(1.126)
Valor residual contábil
Energia elétrica
(2.425)
(1.756)
Em 31/12/2018
47.967
33.097
3.071
126 (3.932)
2.643
1.851
48.880
5.510
2.128 12.437 2.744 156.522 Custo de Transbordo
(2.963)
(2.830)
48.295
34.769
3.071
126 1.128
1.204
4.103
46.434
5.210
2.122 11.757 2.646 160.865 Manutenção Reparo Equipamentos
Em 31/12/2019
(2.135)
(2.305)
Taxa anual de amortização
20%
5%
5%
5%
5%
5%
(6.029)
(6.256)
Outros custos
Total
(172.674) (177.950)
11. Impostos e contribuições a recolher
2019
2018 contratos com os clientes, aportes de acionistas, indenizações de seguradoras (a) Os custos com O&M referem-se a operação e manutenção do Terminal
etc.),
em
favor
do
BNDES,
como
garantia
de
pagamento.
Como
covenants
a
ICMS
1.806
4.612
Terrestre de Ribeirão Preto e duto que liga os municípios de Ribeirão Preto à
ISS retido de terceiros
438
15 Logum deve fazer a manutenção de uma Conta Reserva equivalente a três Paulínia, além do Terminal Terrestre de Uberaba e duto que liga os municípios
meses
do
serviço
da
dívida.
Um
percentual
das
receitas
totais
(em
2019,
20%)
Imposto de renda retido sobre a folha de pagamento
405
415
de Uberaba e Ribeirão Preto. (b) Os custos de Subcontratação Transporte
Imposto de renda retido de terceiros
141
106 deve transitar pela conta garantia. Outros detalhes sobre os Subcréditos do Dutoviário (CDC - Contrato de Disponibilidade de Capacidade) referem-se ao
FLP
estão
na
tabela
abaixo:
PIS, COFINS e Contribuição social (retidos e próprio)
1
0
contrato firmado com a Petrobras Transporte - Transpetro, para prestação do
Parcelas de serviço de transporte e armazenagem nos pontos de recepção e entrega nos
INSS retido terceiros
342
247
Subcréditos
Prazo
Carência**
Amortização
Outros
339
213
terminais pós Paulínia. (c) Os custos de Compartilhamento de Faixa referem-se
A1 e A2* 2019 - 2035 Principal: até julho de 2021 171 parcelas mensais utilização da faixa de domínio onde está situado o duto que liga os municípios
Total
3.472
5.608
Juros
e
Principal:
até
julho
12. Encargos e provisões trabalhistas
2019
2018
de Ribeirão Preto à Paulínia. Em 2019, com o início da aplicação das normas
B1 e B2 2019 - 2042
de 2021
257 parcelas mensais contábeis previstas pelo IFRS 16 / CPC 06, as despesas referentes a estes
Provisão para bônus (a)
8.365
8.570
Juros
e
Principal:
até
julho
Provisão de férias, 13º salário e encargos
2.347
2.429
contratos passaram a impactar o resultado pela amortização dos intangíveis
C1 e C2 2019 - 2042
de 2022
245 parcelas mensais de direito de uso, representados na linha de Depreciação e amortização, assim
INSS sobre a folha de pagamento
376
365
*
A
Logum
pagará
os
juros
do
subcrédito
A1
e
A2
trimestralmente
até
jul/21,
FGTS
79
138
como, pela atualização monetária do passivo correspondente, demonstrado
Outros
1.269
14 sempre nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. ** Ao final da carência, os na nota 22.
pagamentos
de
principal
e
juros
serão
mensais.
Total encargos e provisões trabalhistas
12.436 11.516
2019
2018
21. Despesas gerais e administrativas
(a) A participação dos empregados nos lucros ou resultados, conforme disposto Em março de 2019, foi liberada pelo BNDES parcela do Financiamento de Folha de pagamento e encargos
(20.977) (21.264)
Longo
Prazo
para
a
quitação
integral
do
Empréstimo
Ponte.
Em
março
também
na legislação em vigor, pode ocorrer baseada em programas espontâneos manAssessoria e consultoria de engenharia
(1.518)
(2.042)
tidos pelas empresas ou em acordos com os empregados ou com as entidades teve o início dos desembolsos referentes a construção dos novos trechos, no Despesas de ocupação
(545)
(893)
sindicais. Dessa forma, no período findo em 31/12/2019, a Sociedade mantinha valor de R$ 71.600. Novos desembolsos foram feitos junto ao BNDES con- Serviços de auditoria, contabilidade e honorários
provisionado o saldo de R$ 8.365 (8.570 em 2018), a título de bonificação para forme cronograma físico-financeiro da obra, sendo: R$ 76.200 em out/19; e advocatícios
(1.575)
(1.718)
R$ 69.000 em dez/19. A abertura dos desembolsos realizados em 2019 pelo
os seus empregados.
Viagens e estadias
(709)
(391)
BNDES encontram-se distribuídos conforme quadro abaixo:
Venci(205)
–
Contratado
Utilizado Despesas com comunicação
mento Encargos 31/12/2019 31/12/2018 Subcréditos (valores em R$ mil)
13. Financiamentos
(80)
(119)
Subcrédito A1
671.782
671.782 Locação de utensílios e equipamentos
No país:
(892)
(640)
Subcrédito A2
287.907
287.907 Conservação e manutenção
Banco Nacional de Desen(295)
(19)
Subcrédito B1
455.309
148.805 Publicidade
volvimento Econômico e
(600)
(687)
195.132
63.774 Suporte Técnico Sistemas
Social - BNDES
15/12/2042 TLP+2,15%* 1.218.795
980.676 Subcrédito B2
(1.058)
(1.089)
140.396
2.906 Hospedagem Acesso TI
(–) Custos a apropriar
(13.239)
(2.128) Subcrédito C1
–
(131)
60.170
1.246 Seguros
1.205.556
978.548 Subcrédito C2
1.810.696 1.176.420 Provisão para contingências
(1.214)
–
Passivo circulante (i)
8.341
20.987 Total
(562)
–
Passivo não circulante (i)
1.197.215
957.561 14. Adiantamento de clientes: Adiantamento de clientes representa o trans- Provisão PCE
(2.193)
(3.737)
* Taxa média do financiamento. (i) Totais do passivo circulante e não circulante porte pago e não utilizado decorrente da modalidade de contrato com cláusula Depreciação e amortização administrativa
ship-or-pay. Essa modalidade ocorre quando não é alcançada a quantidade Outras despesas
(1.163)
(1.798)
líquidos de custos de captação.
mínima estabelecida em contrato para a efetivação do transporte ora contra- Total
(35.404) (32.710)
Movimentação do financiamento
tado.
Em
31
de
dezembro
de
2019
a
companhia
possuía
como
adiantamento
22. Resultado financeiro, líquido
2019
2018
Saldo em
CaptaJuros
Amorti- Saldo em
31/12/2018
ções incorridos
zações 31/12/2019 de clientes o valor de R$ 4.999 (R$ 2.613 em 2018). A realização desses Receitas financeiras
valores
para
receita
se
dá
à
medida
em
que
o
cliente
efetua
o
transporte
do
Rendimentos das aplicações financeiras
2.975
1.347
Principal da dívida 959.689 1.178.875
27.922 (959.860) 1.206.626
455
30
Juros da dívida
20.987
–
58.222
(67.040)
12.169 volume já pago conforme critério definido no contrato ou após a prescrição do Variações monetárias
prazo
para
carregamento
do
volume
mínimo
pendente.
15.
Arrendamento:
A
Outras receitas financeiras
371
181
Custos a apropriar
(2.128) (12.798)
1.687
–
(13.239)
Sociedade
avaliou
informações
detalhadas
dos
contratos
onde
poderia
haver
3.801
1.558
Total receitas financeiras
Total
978.548 1.166.077
87.831 (1.026.900) 1.205.556
a. Moeda nacional - BNDES: Em 27/12/2018, a Sociedade assinou com o operação de arrendamento de um ativo identificável, inclusive aqueles elabo- Despesas financeiras
rados
em
forma
de
prestação
de
serviços
e
constatou
que
os
indicados
abaixo
Despesas com juros de financiamentos
(81.485) (102.195)
BNDES um novo contrato de financiamento, convertendo, dessa forma, a
(2.126) (20.467)
dívida para o longo prazo. Esse Financiamento de Longo Prazo (FLP) tem o possuem esta caracteristica: - Compartilhamento de faixa Uberaba - Paulínia; Comissões e fianças bancárias
Subarrendamento
Filial
Guararema;
Subarrendamento
Filial
Guarulhos;
Custos com financiamentos
(1.741)
–
valor contratado de R$ 1.811.000, utilizado para quitar o empréstimo ponte e
Subarrendamento
Área
de
passagem
do
duto
Uberaba;
Subarrendamento
Despesas com juros de arrendamento
(4.346)
–
financiar a construção de novos trechos de operação da Fase I. Os subcréditos
Terminal
de
Ribeirão
Preto;
Contrato
de
locação
Duque
de
Caxias;
Contrato
deste financiamento estão divididos da seguinte forma: Subcrédito A, utilizado
Recuperação de despesas financeiras
–
22.760
de
locação
Sede
Rio
de
Janeiro.
A
Sociedade
utilizou
a
taxa
de
10%
a.a
para
para quitar o Empréstimo Ponte com o BNDES. • Subcrédito A1: no valor de
Outras despesas financeiras
(692)
(2.039)
R$ 671.782; • Subcrédito A2: no valor de R$ 287.907; Subcrédito B, destinado levar a valor presente os fluxos de pagamentos dos contratos classificados Total despesas financeiras
(90.390) (101.941)
como
arrendamentos.
A
posição
ativa
e
passiva
das
operações
da
companhia
a investimentos relativos à implantação de poliduto para transporte de etanol e
(86.589) (100.383)
Total
derivados com extensão aproximada de 92 km entre São Caetano do Sul/SP e que contém arrendamentos mercantil, em dezembro de 2019 estão expostas Os juros de financiamento associados ao 1º e 2º trecho foram capitalizados
conforme
quadro
a
seguir:
Guararema/SP, além de terminal em Guarulhos/SP e demais investimentos no
até o início das operações comerciais (agosto de 2013 e abril de 2015 respecDireito de uso de ativos
projeto utilizados para financiar novos trechos de operação. • Subcrédito B1: no
tivamente), e após estes períodos os juros da dívida vêm sendo apropriados
CompartilhaSala
valor de R$ 455.309; • Subcrédito B2: no valor de R$ 195.132; Subcrédito C,
no resultado da Companhia, com pagamentos apenas a partir de outubro de
mento
de
faixa
Terrenos
comercial
Total
destinado a investimentos relativos à implantação de poliduto para transporte
2016. Com a assinatura do contrato de financiamento de longo prazo junto ao
Em
31/12/2018
–
–
–
–
de etanol e derivados com extensão aproximada de 36 km entre Guararema/
BNDES (nota 13), a companhia iniciou a construção da Fase I da operação e,
32.807
11.814
1.079 45.700 em consequência, um novo período de capitalização de juros. 23. Instrumentos
SP e São José dos Campos/SP, além de ampliação de capacidade (Revamp) Adoção inicial IFRS 16 / CPC 06
Amortização
(619)
(224)
(617)
(1.460)
no duto RP18 da Petrobras. • Subcrédito C1: no valor de R$ 140.396; • Subfinanceiros e gerenciamento de riscos: A Sociedade mantém operações com
32.188
11.590
462 44.240 instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é efetuada por
crédito C2: no valor de R$ 60.170. A taxa de juros dos subcréditos A1; B1; C1 Em 31 de dezembro de 2019
Passivos
de
arrendamentos
corresponde à taxa composta (i) pela variação acumulada do Índice Nacional de
meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar sua
mercantis
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo IBGE, calculado de forma
liquidez e rentabilidade. A política de controle consiste em acompanhamento
CompartilhaSala
pro-rata temporis, (ii) pela taxa de juros prefixada de 2,98 % ao ano e (iii) pelo
permanente das condições contratadas versus condições vigentes no mermento
de
faixa
Terrenos
comercial
Total
spread do BNDES de 2,40 % ao ano. Esses subcréditos correspondem a 70%
cado. Em 31/12/2019 e 2018, a Sociedade não possuía nenhum instrumento
Em
31/12/2018
–
–
–
–
da linha de crédito do FLP e são cobertos por garantias corporativas dos sócios
financeiro derivativo para mitigar os riscos associados aos seus instrumentos
Adoção
inicial
IFRS
16
/
CPC
06
32.807
11.814
1.079
45.700
Copersucar e Raízen. A taxa de juros dos subcréditos A2; B2; C2 corresponde
financeiros e durante os exercícios também não efetuou aplicações de caráter
3.138
1.130
77 4.345 especulativo ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados estão condizenà taxa composta (i) pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Juros apropriados
Pagamentos
(3.252)
(1.144)
(404)
(4.800)
Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo IBGE, calculado de forma pro-rata
tes com as políticas e estratégias definidas pela Administração da Sociedade.
32.693
11.800
752 45.245 Os instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado se aproximam
temporis, (ii) pela taxa de juros prefixada de 2,98 % ao ano e (iii) pelo spread Em 31/12/2019
do BNDES de 1,55 % ao ano. Esses correspondem a 30% da linha de crédito 16. Contingências: A Sociedade é parte envolvida em processos de natureza do valor justo desses instrumentos financeiros, devido à suas características
do FLP e são cobertos por fianças bancárias emitidas pelo sócio Petrobras. trabalhista no valor total de R$ 604 (R$ 219 em 31/12/2018), referentes a di- específicas e/ou naturezas de curto prazo dos mesmos. Todas as operações
Além das garantias prestadas pelos acionistas, a Logum assinou 3 contratos ferença de piso salarial cobrados pelos funcionários da empresa JR & Santos com instrumentos financeiros estão reconhecidas e estão demonstradas abaixo
de garantias com o BNDES, descritos abaixo: • Penhor de Ações da Logum: Serviços Ltda. ME, empresa esta contratada pelo Consórcio Etanol responsável em 31/12/2019 e 2018:
cada acionista institui, em favor do BNDES, penhor da totalidade das ações de pela construção dos terminais e dutos do 1º e 2º trecho. A Administração da
2019
2018
emissão da Logum e quaisquer ações ordinárias ou preferenciais que venham Sociedade, baseada na legislação pertinente e na opinião de seus consultores
Valor
Valor
Valor
Valor
a ser adquiridas por cada acionista no futuro, bem como todos os dividendos, jurídicos, classifica esse risco de perda como provável. Está em curso ação
contábil
justo contábil
justo
lucros, rendimentos, direitos, juros sobre capital próprio, distribuições e demais ordinária ajuizada pela Sociedade, que tem por objeto a anulação de sentença Caixa e equivalentes de caixa
840
840
436
436
valores a serem recebidos ou de qualquer outra forma a serem distribuídos a condenatória proferida no âmbito de procedimento arbitral instaurado pela Pe- Títulos e valores mobiliários
71.547
71.547
46.530
46.530
cada acionista mediante permuta, venda ou qualquer outra forma de alienação trobras Transportes S.A. (“Transpetro”) e encerrada em 2019. A Sociedade e Contas a receber
2.465
2.465
798
798
de suas respectivas ações. • Alienação Fiduciária do Lastro de Etanol: para seus assessores legais entendem que a decisão proferida naquela arbitragem
16.921
16.921
36.369
36.369
assegurar o pagamento de quaisquer obrigações decorrentes do FLP, tais como contém vícios insanáveis que permitem o seu enquadramento nas hipóteses de Clientes - Partes relacionadas
16.331
16.331
9.107
9.107
o principal da dívida, juros, comissões, pena convencional, multas e despesas, nulidade previstas em lei. No atual estágio da ação, em razão do prognóstico de Fornecedores
1.205.556 1.205.556 978.548 978.548
a Logum se obrigou a constituir em garantia, em favor do BNDES, a propriedade consultores externos e em virtude do fato de a Sociedade haver apresentado Financiamentos
5.637
5.637
8.506
8.506
fiduciária do lastro de etanol de titularidade da Logum. • Cessão Fiduciária de ao Juízo competente apólice de seguro em valor suficiente para suportar o Contas a pagar
10.629
10.629
9.271
9.271
Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças: esse contrato constitui e ônus de eventual decisão desfavorável do prognóstico de consultores externos, Contas a Pagar - Partes relacionadas
As operações da Sociedade estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descriregula a cessão fiduciária e a vinculação dos recebíveis da Logum (receitas de nenhuma provisão foi constituída.
tos: • Risco de crédito; • Risco de liquidez; • Risco de mercado (juros, volume e
câmbio). a. Risco de crédito: Decorre da possibilidade de a Sociedade sofrer
17. Transações com partes relacionadas
perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes ou de instituições
31/12/2019
31/12/2018
financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. No que
Ativo
Ativo Não
Ativo
Ativo Não
tange às instituições financeiras, a Sociedade somente realiza operação
Circulante Circulante
Circulante Circulante
Contas a
Direitos de ResulPassivo Passivo Não Contas a
ResulPassivo Passivo Não com instituições financeiras de baixo risco avaliadas por agências de rating.
receber uso de ativos
tado Circulante Circulante
receber Intangível
tado Circulante Circulante A exposição da Sociedade ao risco de crédito de clientes é influenciada,
Copersucar S.A.
4.506
– 48.663
–
–
3.524
– 45.967
–
– principalmente, pelas características individuais de cada cliente. O risco de
Grupo Petrobras S.A
4.440
43.691 (20.789)
17.255
44.618
26.340
– (23.407)
9.270
– crédito é diminuído em função de a Sociedade realizar a análise de crédito e
Grupo Raízen Combustíveis S.A.
7.975
– 92.129
1
–
5.204
– 83.993
1
– operar substancialmente com partes relacionadas. O valor contábil dos ativos
Brenco Companhia Brasileira
–
–
–
–
–
706
–
2.947
–
– financeiros representa a exposição máxima do crédito. b. Risco de liquidez:
16.921
43.691 120.003
17.256
44.618
35.774
– 109.500
9.271
– Risco de liquidez é o risco em que a Sociedade irá encontrar dificuldades em
honrar com as obrigações associadas com seus passivos financeiros, que são
A Sociedade possui transações com empresas do Grupo Raízen Combustíveis vos: A remuneração dos diretores e das demais pessoas chave da Administra- liquidados com pagamentos à vista, ou com outro ativo financeiro. A abordagem
S/A, Petrobras S.A., e Copersucar S.A., referentes aos contratos de transporte ção durante o período findo em dezembro de 2019 foi de R$ 13.963, incluindo da Sociedade na administração da liquidez é de garantir, o máximo possível,
e armazenamento de etanol para os trechos mencionados na Nota Explicati- benefícios e encargos (R$ 6.567 em 31/12/2018, não considerava benefícios que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao
va 1. Em 27/12/2018, o Grupo Odebrecht S.A. transferiu a totalidade de suas e encargos). 18. Patrimônio líquido: Em 31/12/2019 e 2018, a quantidade vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáações aos demais acionistas, por este motivo, deixou de figurar como uma de ações do capital social, subscrito e integralizado, estava assim distribuída: veis ou com risco de prejudicar a reputação da Sociedade. A Administração da
parte relacionada da companhia. A Brenco Companhia Brasileira é vinculada
Sociedade, em 27/12/2018, assinou a conversão do financiamento obtido com o
2019
2018
ao Grupo Odebrecht, por este motivo, consta no quadro de 2018. A Socieda- Acionistas
Quantidade
%
Quantidade
% BNDES em dívida de longo prazo, veja maiores detalhes na nota explicativa 13.
de possui também transações com a Transpetro e Petrobras, referentes aos Petróleo Brasileiro S.A. c. Risco de mercado: Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de
Contratos de prestação do serviço de transporte e armazenagem nos pontos
Petrobras
4.084.321.462 30,00 4.411.234.924 30,00 Mercado - tais como as taxas de juros, volumes movimentados e câmbio - irão
de recepção e entrega nos terminais Pós-Paulínia, Operação e Manutenção
4.084.321.462 30,00 4.411.234.924 30,00 afetar os ganhos da Sociedade ou o valor de seus instrumentos financeiros.
e Subarrendamento do Terreno para o Terminal Terrestre de Ribeirão Preto, Raízen Energia S.A.
Copersucar
S.A.
4.084.321.462 30,00 4.411.234.924 30,00 O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é administrar e controlar as
Uberaba, Guararema e Guarulhos, e Compartilhamento de Faixa entre o Trecho
exposições a esses riscos, dentro de parâmetros aceitáveis e coerente com
Uniduto
Logística
S.A.
1.361.440.489
10,00 1.470.411.642 10,00 as diretrizes da Administração da Sociedade. c.1 Risco de taxas de juros:
de Uberaba à Paulínia. Devido ao início da aplicação das normas contábeis
Total
13.614.404.875
100,00
14.704.116.414
100,00
previstas pelo IFRS 16 / CPC 06, conforme nota explicativa 15, os contratos
Decorre da possibilidade da Sociedade sofrer ganhos ou perdas decorrentes de
referentes ao Compartilhamento de Faixa e Subarrendamento de Terrenos Em 17/04/2019 e 05 de junho de 2019, o Conselho de Administração da So- oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros.
ciedade
deliberou
pelos
aumentos
de
capital
social,
no
valor
de
R$
27.900
e
passaram a impactar o resultado pela amortização dos intangíveis de direito de
Análise de sensibilidade: A seguinte análise de sensibilidade foi realizada para
uso, representados na linha de Depreciação e amortização, assim como, pela R$ 32.000, respectivamente. Estes aportes de capital foram realizados em os instrumentos financeiros com risco de juros variáveis, considerando que o
atualização monetária do passivo correspondente. Remuneração de executi- 17/05/2019 e 12/07/2019, respectivamente.
cenário provável é a atualização dos financiamentos até as suas respectivas
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LOGUM LOGÍSTICA S.A.
datas de vencimento, pelas mesmas taxas de juros contratados (vide Nota
Explicativa nº 13), e que os cenários possível e remoto consideram a variação
desse risco de 25% e 50%, respectivamente.
Cenários
Em 31/12/2019
Provável Possível Remoto
Financiamentos expostos à variação da TLP 1.218.795 1.221.8383 1.224.880
c.2 Risco de volume: Decorre da possibilidade da não realização dos volumes de etanol a serem movimentados pela Sociedade que foram baseados
nas projeções das consultorias independentes contratadas pela Sociedade.
c.3 Risco de câmbio: Não há exposição para a Sociedade em 31/12/2019, pois
não há saldo em aberto em moeda estrangeira. 24. Cobertura de seguros:
A Sociedade adota a política de contratar cobertura de seguros para riscos de
perda e contaminação de carga, ambientais, de incêndio, de explosão, de danos
elétricos e responsabilidade civil por montantes considerados suficientes para
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.
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As principais coberturas de seguros em vigor em 31/12/2019 contratadas pela
Sociedade são:
Seguros da Operação
Coberturas até (R$ mil)
Transporte
35.000
Riscos Operacionais
438.577
Responsabilidade Civil
30.000
Responsabilidade Civil (Directors & Officers)
20.000
Riscos Ambientais
50.000
25. Eventos subsequentes: Em reunião do Conselho de Administração
realizada em 14/02/2020, foi deliberado o aumento de capital da sociedade
em R$ 9.000, mediante a emissão de 112.500 de novas ações ordinárias da
Sociedade nominativas e sem valor nominal que em 20 de fevereiro foram
integralizados pelos acionistas da Sociedade. Em janeiro/2020 foram publicados, pela Receita Federal Brasileira, os Atos Declaratórios Executivos para
habilitação da Logum no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento

da Infraestrutura (REIDI), instituído pela Lei nº 11.488/2007 e regulamentado
pela Instrução Normativa RFB n.º 1.911/2019, conforme abaixo descrito: • Dutovia Guararema - Suzano: ADE/RFB nº 03 de 16/01/2020 e Portaria MME
nº 402/2019, de 23/10/2019; • Dutovia Guarulhos - S.C. do Sul: ADE/RFB nº 05
de 03/02/2020 e Portaria MME nº 401/2019, de 23/10/2019; • Dutovia Suzano
- Guarulhos: ADE/RFB nº 06 de 03/02/2020 e Portaria MME nº 400/2019, de
23/10/2019; • Terminal Guarulhos: ADE/RFB nº 07 de 03/02/2020 e Portaria
MME nº 399/2019, de 23/10/2019. Desta forma, quaisquer serviços tomados
ou produtos adquiridos para os trechos da obra acima poderão ser faturados
com suspensão do PIS e da COFINS - trazendo ganho econômico para a
Companhia. O benefício no REIDI poderá ser usufruído no período de 05 anos.
Wagner Biasoli - Diretor Presidente.
Pedro Sá - Diretor Financeiro
Contador responsável: BPO Innova RJ Serviços Contábeis S/S
CRC/RJ-006512/O-5.
José Carlos Ramalhete Dias - Contador CRC RJ - 111.345/O-1.
Parecer do Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Logum Logística S.A. (“Logum” ou “Companhia”), de acordo com o disposto no art. 163, da Lei n° 6.404/76, examinou as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31
de dezembro de 2019, inclusive o Balanço Patrimonial e as Demonstrações do Resultado, acompanhadas de Notas Explicativas, Relatório da Administração e Relatório dos Auditores Independentes. Com base nas informações e esclarecimentos apresentados pelos representantes da Companhia, assim como pelos Auditores Independentes, este Conselho Fiscal, por unanimidade de seus membros e sem ressalvas, opina favoravelmente quanto ao encaminhamento das
Demonstrações Financeiras da Logum referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 aos acionistas da Companhia, nos termos em que se encontram, para deliberação em Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 12 de março de
2020. Vanessa Siqueira Samejima - Conselheira Titular. Eduardo Abrahão de Souza - Conselheiro Titular. Paulo Moses Thompson Motta - Conselheiro Suplente.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras. Ao Conselho de Administração e aos
Acionistas da Logum Logística S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Logum
Logística S.A. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 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 adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Logum Logística S.A. em 31/12/2019, 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 do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação
à Sociedade, 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. Outros assuntos - Demonstração do valor adicionado: A demonstração do valor adicionado
(DVA) referente ao exercício findo em 31/12/2019, elaborada sob a responsabilidade da administração da Sociedade, cuja
apresentação não é requerida às sociedades anônimas de capital fechado, foi submetida a procedimentos de auditoria
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Sociedade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada com as demais demonstrações financeiras 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 nesse Pronunciamento Técnico e é
consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 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 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 da Sociedade 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 Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma

alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade 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
demonstrações 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 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 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 entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. • 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 Sociedade. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Sociedade 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 os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 12 de março de 2020. KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 F-RJ.
Bernardo Moreira Peixoto Neto - Contador CRC RJ-064887/O-8.

CALENDÁRIO FISCAL
20 A 31 DE MARÇO/2020
DIA

ESPECIFICAÇÃO

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.
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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 2.15835/2001 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.
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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.
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.
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.
Fonte: Coad
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APURAR.
CHECAR.
RECHECAR.
INFORMAR.

Combater
a desinformação,
para combater
o Cor0navírus.
Notícias falsas se espalham
pelas redes sociais como
um vírus, contaminando
todos que acreditam nelas.
Proteja-se. Duvide do que
circula pelas redes sociais.
Jornalismo profissional é o melhor
antídoto contra a desinformação.
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Energisa Comercializadora de Energia Ltda.
CNPJ nº 07.685.694/0001-97

Relatório da Administração
A Administração da Energisa Comercializadora de Energia Ltda. (“Energisa Comercializadora” ou “Companhia”) outubro e o fechamento de contratos de compra de longo prazo a preços defensivos contribuíram para uma melhora
apresenta os fatos e eventos marcantes do quarto trimestre de 2019 (“4T19”) e dos doze meses de 2019 (12M19), significativa na marcação a mercado do portfólio, aumentando a expectativa de ganhos futuros para a Unidade de
acompanhados das Demonstrações Financeiras correspondentes, preparadas de acordo com os Padrões Internacionais Negócio.
de Demonstrações Financeiras (International Financial Reporting Standards – IFRS). Essas demonstrações foram
Trimestre
Exercício
revisadas e aprovadas pelos sócios quotistas em 12 de março de 2020. A empresa, criada em outubro de 2005, atua Descrição
na área de comercialização de energia elétrica no ambiente de contratação livre, negociando energia e prestando Valores em GWh
4T19
4T18
Var. %
2019
2018
Var. %
serviços tanto para os projetos próprios do Grupo Energisa, quanto para projetos de terceiros. A empresa também
Vendas
a
consumidores
livres
(ECO)
1.298
1.202
7,9%
4.672
4.751
-1,7%
atua como braço de apoio comercial do Grupo Energisa na área de geração de energia. ECO faturou cerca de 530
A Administração.
MW médios em 2019, 1,7% a menos do que o verificado em 2018. Em contrapartida, o aumento do giro a partir de
BALANÇO SOCIAL ANUAL - 2019 (Em milhares de reais)
1 - Base de Cálculo
Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)
2 - Indicadores Sociais Internos

Valor

Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e saúde no trabalho
Educação
Cultura
Capacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores sociais internos

202
859
116
217
0
7
0
11
51
835
55
2.353

3 - Indicadores Sociais Externos

Valor

Educação
Cultura
Saúde e saneamento
Esporte
Combate à fome e segurança alimentar
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores sociais externos
4 - Indicadores Ambientais

4
503
0
0
0
18
525
19.484
20.009
Valor

Investimentos relacionados com a produção/
operação da empresa
Investimentos em programas e/ou projetos
externos
Total dos investimentos em meio ambiente
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
5 - Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Nº de portadores(as) de deficiência ou
necessidades especiais

2019
819.814
54.819
4.145
% sobre % sobre
FPB
RL
4,87%
0,02%
20,72%
0,10%
2,80%
0,01%
5,24%
0,03%
0,00%
0,00%
0,17%
0,00%
0,00%
0,00%
0,27%
0,00%
1,23%
0,01%
20,14%
0,10%
1,33%
0,01%
56,77%
0,28%
% sobre % sobre
RO
RL
0,01%
0,00%
0,92%
0,06%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,03%
0,00%
0,96%
0,06%
35,54%
2,38%
36,50%
2,44%
% sobre % sobre
RO
RL

Valor
191
786
149
228
0
11
0
11
32
387
44
1.839
Valor
46
447
0
0
0
74
567
13.641
14.208
Valor

2018
935.839
27.235
3.472
% sobre
FPB
5,50%
22,64%
4,29%
6,57%
0,00%
0,32%
0,00%
0,32%
0,92%
11,15%
1,27%
52,98%
% sobre
RO
0,17%
1,64%
0,00%
0,00%
0,00%
0,27%
2,08%
50,09%
52,17%
% sobre
RO

% sobre
RL
0,02%
0,08%
0,02%
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,04%
0,01%
0,18%
% sobre
RL
0,00%
0,05%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,06%
1,45%
1,51%
% sobre
RL

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

0
0,00%
0,00%
( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%
( ) cumpre de 51 a 75%
(x ) cumpre de 76 a 100%
2019
20
10
0
4
1
13
40,00%
4
20,00%

0
0,00%
0,00%
( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%
( ) cumpre de 51 a 75%
(x ) cumpre de 76 a 100%
2018
17
0
2
3
0
12
50,00%
1
0,00%

0

0

6 - Informações relevantes quanto ao
exercício da cidadania empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração
na empresa
Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos
pela empresa foram definidos por:
Os padrões de segurança e salubridade no
ambiente de trabalho foram definidos por:
Quanto à liberdade sindical, ao direito de
negociação coletiva e à representação interna
dos(as) trabalhadores(as), a empresa:
A previdência privada contempla:

A participação dos lucros ou resultados
contempla:
Na seleção dos fornecedores, os mesmos
padrões éticos e de responsabilidade social e
ambiental adotados pela empresa:
Quanto à participação de empregados(as) em
programas de trabalho voluntário, a empresa:
Número total de reclamações e críticas de
consumidores(as):
% de reclamações e críticas atendidas ou
solucionadas:
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):
Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
7 - Outras Informações
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
7.3 - Programa de Pesquisa e Desenvolvimento
Total dos investimentos sociais (7.1 a 7.3)

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

2019

2018 Passivo
Circulante
Fornecedores
Circulante
Encargos de dívidas
Empréstimos e financiamentos
Caixa e equivalentes de caixa
4.1
20.173
34.564
Distribuição de lucros - quotistas
Aplicações financeiras no mercado
Impostos e contribuições sociais
aberto e recursos vinculados
4.2
9.383
5.147
Obrigações estimadas
Instrumentos Financeiros Derivativos
Clientes
5 115.706 105.331
Benefícios pós-emprego
Tributos a recuperar
6
3.634
2.059
Adiantamentos recebidos de clientes
Arrendamentos operacionais
Instrumentos Financeiros Derivativos
24
86.111
Outras contas a pagar
12.573
654 Total do circulante
Outros créditos
7
Total do circulante
247.580 147.755 Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Não circulante
Adiantamentos recebidos de clientes
Impostos e contribuições sociais
Realizável a longo prazo
Impostos e contribuições sociais diferidos
Benefícios pós-emprego
Aplicações financeiras no mercado aberto
Instrumentos Financeiros Derivativos
e recursos vinculados
4.2
5.663
5.508
Arrendamentos operacionais
Tributos a recuperar
6
1.274
Outras contas a pagar
17.029 Total do não circulante
Instrumentos Financeiros Derivativos
24 253.760
Patrimônio líquido
260.697
22.537
Capital social
Reservas de capital
Imobilizado
10
190
200
Reserva especial de dividendos
378
3
Intangível
11
Dividendos adicionais propostos
Outros resultados abrangentes
261.265
22.740
Total do não circulante
Total do patrimônio líquido
508.845 170.495 Total do passivo e patrimônio líquido
Total do ativo
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Ativo

Nota

2019

12
13
13
17.3
15

99.933
69
42.481
9.025
2.765
310
56.008
57
1.108
6
1.835
213.597

24
25
4.2
14

13
4.2
15
8
25
24
14

24.190
11.319
22
22.394
115
204.799
58
79
262.976

17.1
17.2
17.3
17.4
17.5

5.119
54
27.075
24
32.272
508.845

2019

Metas 2020

52,73

16,34

0
( )
(
)
(X)
todos (as)
direção
e
direção gerências empregados(as)
(X)
( )
( )
direção todos(as)
e gerên- emprega- todos(as)
+ Cipa
cias
dos(as)
(
X
)
( )
( )
segue as incentiva
não se normas
da e segue a
envolve
OIT
OIT
(X)
(
)
( )
todos(as)
direção e empregadireção gerências
dos(as)
(X)
( )
( )
todos(as)
direção
e
direção gerências empregados(as)
( )
não são ( ) são ( X ) são
conside- sugeridos exigidos
rados
( )
(X)
( )
não se
organiza e
apóia
envolve
incentiva

0
( )
(
)
(X)
todos(as)
direção
e
direção gerências empregados(as)
(X)
( )
( )
direção todos(as)
e gerên- emprega- todos(as)
+ Cipa
cias
dos(as)
(
X
)
( )
( )
segue as incentivará
não se normas
da e seguirá
envolverá
OIT
a OIT
(X)
(
)
( )
todos(as)
direção
e
direção gerências empregados(as)
(X)
( )
( )
todos(as)
direção
e
direção gerências empregados(as)

na
no
na
empresa P rocon
Justi ça
na
no
na
empresa Procon
Justiça
%
%
%
Em 2019: 65.080
31% governo
7% colaboradores(as)
14% acionistas
7% terceiros
41% retido
2019

( ) não ( ) serão ( X ) são
serão con- sugeridos
exigidos
siderados
( )
(X)
( )
não se
organiza e
apoiará
envolverá
incentiva
na
no
na
empresa
P rocon
Justi ça
na
no
na
empresa
Procon
Justiça
%
%
%
Em 2018: 42.954
34 % governo
8% colaboradores(as)
42 % acionistas
16 % terceiros
0 % retido
2018

-

-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31
2018 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)
Nota
2019
2018
Receita operacional líquida
18 819.814 935.839
85.924
Custo com energia elétrica vendida
19 (819.604) (911.003)
18
Custo de operação e do serviço prestado
a terceiros elétrica vendida
19
(34)
(17)
4.471 Lucro bruto
176
24.819
3.009
Despesas com vendas
19
(354)
(397)
371
Despesas gerais e administrativas
19
(8.175)
(7.124)
760
Outras receitas
20
64.514
13.003
63 Resultado antes das receitas (despesas)
1.276 financeiras
56.161
30.301
Receitas financeiras
21
3.000
4.005
1.792
Despesas financeiras
21
(4.342)
(7.071)
97.684 Despesas financeiras líquidas
(1.342)
(3.066)
54.819
27.235
40.973 Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social corrente
8
24
(4.856)
7.178
Imposto de renda e contribuição social diferido
8 (18.743)
(4.496)
12
36.100
17.883
3.614 Lucro líquido do exercício
22
7,05
3,49
228 Lucro líquido básico por quota - R$
2.293 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
37 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais)
54.335
Nota
2019
2018
5.119 Lucro líquido do exercício
17.3
36.100
17.883
40 Itens que não serão reclassificados para
- a demonstração do resultado
13.412
119
(97)
17.5
(95) Outros resultados abrangentes
18.476 Total de outros resultados abrangentes
36.219
17.786
do exercício, líquido de impostos
170.495
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais)
Capital Reservas
Distribuição adicional de Reserva especial de
Lucros Outros resultados
social de capital lucros propostos aos quotistas distribuição de lucros acumulados
abrangentes
Total
5.119
12.710
2 17.831
(12.710)
- (12.710)
17.2
40
40
17.4
17.883
- 17.883

Nota

Saldos em 01 de dezembro de 2018
Distribuição de lucros, pagos conf. ata de reunião dos sócios quotistas realizada e 30 de abril de 2018
Programa de remuneração variável (ILP)
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido do exercício:
Distribuição de lucros
17.4
Distribuição de lucros adicionais propostos
17.4
Outros resultados abrangentes, líquidos de tributos
Ganho e perda atuarial - benefícios pós emprego
17.5
Tributos incidentes sobre ganho e perda atuarial - benefícios pós emprego
17.5
Saldos em 31 de dezembro de 2018
5.119
40
Distribuição de lucros, pagos conforme ata de reunião da administração realizada em 28 de março de 2019.
Programa de remuneração variável (ILP)
17.2
14
Lucro líquido do exercício
17.4
Destinação do lucro líquido do exercício:
Distribuição de lucros
17.4
Reserva especial de distribuição de lucros
17.3
Outros resultados abrangentes, líquidos de tributos
Ganho e perda atuarial - benefícios pós emprego
17.5
Tributos incidentes sobre ganho e perda atuarial - benefícios pós emprego
17.5
Saldos em 31 de dezembro de 2019
5.119
54
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

-

13.412

-

(4.471)
(13.412)

(4.471)
-

13.412
(13.412)
-

-

36.100

-

27.075

(9.025)
(27.075)

-

(9.025)
-

-

27.075

-

181
(62)
24

181
(62)
32.272

(147)
(147)
50
50
(95) 18.476
- (13.412)
14
- 36.100

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 (Em milhares de reais)
Nota
Atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) do exercício
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
Despesas com juros, variações monetárias - líquidas
Depreciação e amortização
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa
Marcação a mercado dos contratos de comercialização de energia
Marcação a mercado da dívida
Marcação a mercado de derivativos
Instrumentos financeiros derivativos
Pagamento baseado em ações
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante
(Aumento) de clientes
Diminuição de impostos a recuperar
(Aumento) diminuição de outros créditos
Variações nas contas do passivo circulante e não circulante
Aumento de fornecedores
(Diminuição) de tributos e contribuições sociais
Imposto de renda e contribuição social pagos

2019

2018

(Diminuição) Aumento de obrigações estimadas
36.100
17.883
Aumento de adiantamento de clientes
8
18.719
9.352
(Diminuição) aumento de outras contas a pagar
2.493
7.329 Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
19
44
35 Atividades de investimentos
19
351
(13.003)
Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados
20
(64.514)
143
Aplicações no imobilizado e intangível
21
(443)
205
Caixa líquido (consumido) gerado nas atividades de investimentos
21
443
(194)
Atividades de financiamento
24
(436)
(5.587)
Novos empréstimos e financiamentos obtidos
9
14
40
Pagamentos de empréstimos - principal
Pagamentos de empréstimos - juros
(10.726)
(3.749)
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos
6
(2.849)
819
Pagamento arrendamento mercantil
7
(11.919)
13.148 Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento
Variação líquida do caixa
14.009
11.224
Caixa e equivalentes de caixa iniciais
1.798
(11.581)
Caixa e equivalentes de caixa finais
(2.033)
(3.810) Variação líquida do caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nota

10 e 11
13

2019
(61)
3.973
(17.736)
(32.773)

2018
(1.435)
3.155
(15.286)
8.688

(3.138)
(343)
(3.481)

20.671
(31)
20.640

25.000
(2.549)
(581)
(7)
21.863
(14.391)
34.564
20.173
(14.391)

40.000
(38.876)
(3.188)
(7.944)
(10.008)
19.320
15.244
34.564
19.320
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - DVA PARA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - (Em milhares de reais)
Nota
Geração do valor adicionado:
Receitas de revenda de energia elétrica
Outras receitas
Provisão para perdas esperadas de créditos
de liquidação duvidosa
(-) Insumos adquiridos de terceiros
Custo da energia elétrica vendida
Materiais e serviços de terceiros
Outros custos operacionais

18
20
19
19
19

2019

2018

903.085 1.031.184
64.528
13.003
(351)

(143)

902.021 1.002.005
2.637
2.465
626
698
905.284 1.005.168
61.978
38.876
44
35
61.934
38.841

Nota
Distribuição do valor adicionado:
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de capital de terceiros
Juros
Aluguéis
Remuneração de capitais próprios
Lucros distribuídos
Lucros distribuídos adicionais propostos

Valor adicionado bruto
Depreciação e Amortização
19
Valor adicionado recebido em transferência
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
3.146
4.113
Valor adicionado total a distribuir
65.080
42.954
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

17.4
17.4

2019

2018

3.516
524
253

2.857
499
211

20.064
224
55

13.989
382
56

4.342
2

7.071
6

9.025
27.075
65.080

4.471
13.412
42.954

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado ao contrário)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Energisa Comercializadora de Energia Ltda., (“Empresa” ou “Comercializadora”) empresa integrante do GRUPO ENERGISA. A sociedade tem por objetivo a comercialização atacadista e varejista de energia elétrica e a prestação
de serviços e consultoria em temas ligados a atividade de comercialização de
energia elétrica. A Empresa possui sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.
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”) e as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards
Board – IASB e, quando aplicáveis, as regulamentações do órgão regulador,
a Agência Nacional de Energisa Elétrica - ANEEL. Adicionalmente, a Administração considerou as orientações emanadas da Orientação 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 Empresa. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 12 de março de 2020. 2.2. Moeda funcional e base
de mensuração: As demonstrações financeiras são apresentadas em Real,
que é a moeda funcional da Empresa. As demonstrações financeiras foram
preparadas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos quando requeridos nas
normas, conforme detalhado na nota explicativa nº 24. 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 o uso
julgamentos, estimativas e premissas que afetam os valores reportados de
ativos e passivos, receitas e despesas. Os resultados reais de determinadas
transações, quando de sua efetiva realização em exercícios subsequentes,
podem diferir dessas estimativas. As revisões com relação as estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que são revisadas e nos exercícios
futuros afetados. As principais estimativas e julgamentos relacionados às demonstrações financeiras referem-se ao registro dos efeitos decorrentes de: I.
Nota explicativa 5 - Clientes e Provisão para perdas esperadas de crédito de
liquidação duvidosa; II. Nota explicativa 8 - Créditos tributários; III. Nota explicativa 10 - Imobilizado; IV. Nota explicativa 11 - Intangível; V. Nota explicativa
14 – Arrendamentos operacionais; VI. Nota explicativa 16 - Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórias; VII. Nota explicativa 19 - Custo
de energia elétrica comprada para revenda; VIII. Nota explicativa 20 – Outras
receitas operacionais; IX. Nota explicativa 24 – Instrumentos financeiros e
gerenciamento de riscos; e X. Nota explicativa 25 - Benefícios-pós emprego.
3. ADOÇÃO DOS PADRÕES INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE
As principais políticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente
a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.3.1. Principais mudanças nas políticas contábeis:
3.1.1. CPC 06 (R2) Operações de arrendamento mercantil//IFRS 16-Leases: O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e evidenciação de arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos 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
subjacente 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,
uma mudança no prazo do arrendamento ou uma mudança nos pagamentos futuros do arrendamento como resultado da alteração de um índice ou
taxa usada para determinar tais pagamentos). O arrendatário irá reconhecer
o valor do incremento do passivo de arrendamento como um ajuste do ativo
de direito de uso. A Empresa atua como arrendatária em contratos referente
imóveis não residenciais para instalação de suas bases operacionais. Não há
alteração substancial na contabilização do arrendador com base no CPC 06
(R2) em relação à contabilização anterior de acordo com o CPC 06 (R1). Os
arrendadores continuaram 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 Empresa 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) será 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 de cumprir com os acordos contratuais (covenants) de limite máximo de alavancagem em empréstimos descritos na nota
explicativa 13. 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
57
Arrendamentos operacionais
57
Em 31 de dezembro de 2019 os efeitos do CPC 06 (R2) estão apresentados
a seguir:
Saldos
Efeitos
Saldos sem
Balanço patrimonial
2019 CPC 06(R2) efeitos em 2019
Ativo
Ativo circulante
179.497
179.497
Ativo não circulante
84.324
84.324
Imobilizado
190
190
Intangível
378
(61)
317
Direito de uso - imóveis
61
(61)
Ativo Total
264.389
(61)
264.328
Passivo
Passivo circulante
173.589
(5)
173.584
Arrendamentos operacionais
6
(6)
Impostos e contribuições sociais
2.765
1
2.766
Passivo não circulante
58.528
(58)
58.470
Arrendamentos operacionais
58
(58)
Patrimônio Líquido
32.272
2
32.274
Total
264.389
(61)
264.328
Efeitos Saldos sem
Saldos
CPC efeitos em
Demonstração do resultado
em 2019 06(R2)
2019
Receita de venda de bens e/ou serviços
819.814
819.814
Custos dos bens e/ou serviços vendidos
(819.638)
(2)
(819.640)
Amortização e depreciação
(44)
5
(39)
Outras
(632)
(7)
(639)
Resultado bruto
176
(2)
174
Despesas/Receitas operacionais
55.985
55.985
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas
56.161
(2)
56.159
Resultado financeiro
(1.342)
5
(1.337)
Outras despesas financeiras
(377)
5
(372)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
54.819
3
54.822
Imposto de renda e contribuição social
(corrente e diferido)
(18.719)
(1)
(18.720)
Lucro líquido do exercício
36.100
2
36.102
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. A Administração da Companhia conduziu as análises dos tratamentos fiscais utilizando-se
das orientações de consultores e assessores jurídicos externos, a fim de avaliar se a posição adotada é a mais adequada e se há eventuais incertezas envolvendo a contabilização de tributos sobre o lucro. No exercício findo em 31
de dezembro de 2019 não foram identificados impactos relevantes na adoção
desta interpretação. 3.2. Principais práticas contábeis: 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 Empresa 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 conseguinte, 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: 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 resultado. 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 regulamento ou convenção no
mercado são reconhecidas na data da negociação, ou seja, a data em que a
Empresa se comprometeu a comprar ou vender o ativo. Um ativo financeiro
não é mais reconhecido quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa
do ativo expiram, ou quando a Empresa 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 acumulados (instrumentos de dívida); ativos financeiros designados
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, 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 Empresa 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 Empresa
avalia ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 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 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
Estes ativos são mensurados ao custo amortizado utilizando o método dos juros efetivo. O custo amortizado é
Ativos financeiros a reduzido por perdas por impairment. A receita de juros,
custo amortizado ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidas no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é registrado no resultado.
ativos são mensurados ao valor justo. O resultado
Ativos financeiros Esses
incluindo juros ou receita de dividendos, é recomensurados a VJR líquido,
nhecido no resultado.
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
Instrumentos
são reconhecidos em ORA. No reconhecimento inicial de
de dívida ao
um investimento em um instrumento patrimonial que não
VJORA
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.
Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a
Instrumentos
menos que o dividendo represente claramente uma repatrimoniais
cuperação de parte do custo do investimento. Outros reao VJORA
sultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são
reclassificados para o resultado.
Avaliação do modelo de negócio: A Empresa 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 informações 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 Administração 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
esperadas 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 transferências 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 Empresa. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo
por meio do resultado. Avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são
somente pagamentos de principal e de juros. Para fins de avaliação dos fluxos
de caixa contratuais, o principal é definido como o valor do 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 administrativos), assim como uma margem de lucro. A Empresa 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
Empresa 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 e financiamentos, arrendamentos operacionais, saldos a
pagar a fornecedores e outras contas a pagar. Reconhecimento 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 designados 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 financeiro. 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 pela Empresa que não
são designados como instrumentos de “hedge” nas relações de “hedge” definidas pelo CPC 48. Derivativos embutidos separados 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 Empresa 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 subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva.
Ganhos e perdas são reconhecidos 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, cancelada 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 diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. Compensação de instrumentos 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 Empresa, 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 financeiros 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 Empresa 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 Empresa 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 Empresa e documenta 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 23, 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” (incluindo 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 relação econômica
entre o item protegido e o instrumento de “hedge”. • O efeito de risco de crédito não influencia as alterações 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 instrumento 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
resultado como outras despesas. A mudança no valor justo do item objeto de
“hedge” atribuível ao risco coberto é registrada 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 resultado. 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 passivo com reconhecimento do ganho ou perda correspondente no resultado c) Clientes – inclui
a venda de energia elétrica a consumidores livres, que estão suportados por
contratos de compra e venda e os montantes não faturados até o encerramento do balanço, contabilizado com base no regime de competência. A provisão
para perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosa é constituída com
base na perda esperada, utilizando uma abordagem simplificada de reconhecimento, em taxas de perdas históricas e probabilidade futura de inadimplência e na melhor expectativa da administração; d) Imobilizado - itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando aplicável. Quando partes de um item do
imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (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 receitas/ 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 componente (nota explicativa nº 9); e) Intangível - os ativos intangíveis
compreendem os gastos incorridos na aquisição de softwares, cuja amortização está sendo realizada pelo prazo de 5 anos e direito de uso CPC 06 (R2).
A amortização de softwares está sendo realizada à taxa de 20% a.a (nota
explicativa nº 10); f) Redução a valor recuperável – Ativo não financeiro: A
Administração da Empresa revisa o valor contábil líquido de seus ativos tangíveis e intangíveis com objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas 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 finalidade de mensurar o montante dessa perda, se houver.
Quando não for possível estimar o montante recuperável de um ativo individualmente, a Empresa 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 existem 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 anteriormente 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 limitada para que o valor contábil do
ativo não exceda o seu valor recuperável, nem o valor contábil que teria sido
determinado, liquido de depreciação, se nenhuma perda do valor recuperável
tivesse sido reconhecida no ativo em exercícios 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 encerramento do exercício, individualmente ou em nível da unidade geradora de caixa, conforme o caso, ou quando as circunstâncias indicarem perda
por desvalorização do valor contábil. • Avaliação do valor em uso: as principais premissas 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 Empresa 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 Empresa, bem
como com o crescimento histórico das receitas; e (iii) Investimentos de capital – Os investimentos em bens de capital são estimados considerando a
infraestrutura tecnológica necessária para viabilizar a oferta da energia e dos
serviços. As premissas principais são fundamentadas com base em projeções
do mercado, no desempenho histórico da Empresa, nas premissas macroeconômicas são documentadas e aprovadas pela Administração da Empresa. Os
testes de recuperação dos ativos imobilizados e intangíveis da Empresa não
resultaram na necessidade de reconhecimento de perdas para os exercícios
findos em 2019 e 2018, em face de que o valor recuperável excede o seu
valor contábil na data da avaliação; g) Imposto de renda e contribuição
social - compreendem os impostos de renda e contribuição corrente e diferidos. Os tributos correntes são mensurados ao valor esperado a ser pago as
autoridades fiscais, utilizando as alíquotas aplicáveis, enquanto o imposto diferido é contabilizado no resultado a menos que esteja relacionado a itens
registrados em resultados abrangentes no patrimônio líquido. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores de
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ativo e passivo para fins contábeis e os correspondentes valores usados para
fins de tributação. Nas controladas do segmento de geração e transmissão o
imposto de renda e a contribuição social foram calculados pelo regime de tributação do lucro presumido. O imposto de renda foi calculado à alíquota de
15% sobre o lucro tributável, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 mil. A contribuição social foi calculada à alíquota
de 9%. Embora os ativos 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 tributária 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; h) Empréstimos e financiamentos – são demonstrados pelo valor líquido dos custos de transação incorridos e são subsequentemente mensurados ao custo amortizado usando o
método da taxa de juros efetiva; i) Derivativos – a Empresa detém instrumentos financeiros derivativos para proteger riscos relativos a taxa de juros. Os
derivativos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo e os custos de
transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo
valor justo e as alterações são contabilizadas no resultado. Suas características estão demonstradas na nota explicativa nº 23; j) Operações de compra
e venda de energia -a Empresa tem como atividade principal a compra e
venda de energia no ambiente de contratação livre (ACL), além disso, trabalha com a representação e gestão de consumidores livres de energia. Desta
forma, assume compromissos de contratos bilaterais de curto e longo prazo
que compõe seu portfólio. Em decorrência das operações descasadas, a controlada assume posições de sobras ou déficits de energia, que são mensuradas a uma curva de preço futuro de mercado (curva forward). A Empresa tem
flexibilidade para gerenciar os contratos destas carteiras com o objetivo de
obter ganhos por variações nos preços de mercado, considerando as suas
políticas e limites de riscos. A finalidade é gerar lucro por flutuações de preço
no curto prazo ou ganho com margem em operações de longo prazo. Tais
operações de compra e venda de energia são transacionadas em mercado
ativo e atendem a definição de instrumentos financeiros, devido ao fato de que
são liquidadas em energia, e prontamente conversíveis em dinheiro. Tais contratos são contabilizados como derivativos segundo o IFRS 9/CPC 48 e são
reconhecidos nas demonstrações financeiras pelo valor justo, na data em que
o derivativo é celebrado, e é reavaliado a valor justo na data do balanço. O
valor justo dos derivativos é estimado com base na metodologia de nível 2,
com utilização de cotações de preços publicadas em mercados ativos que
considera: (i) preços estabelecidos nas operações de compra e venda recentes; (ii) margem de risco no fornecimento; e (iii) preço de mercado projetado
no período de disponibilidade. Sempre que o valor justo no reconhecimento
inicial para esses contratos diferir do preço da transação, um ganho ou perda
será reconhecido. A Empresa não efetuou transações de caráter especulativo
em instrumentos derivativos no exercício; k) Benefícios pós-emprego - A
Empresa possui plano de contribuição definida a empregados que inclui planos de suplementação de aposentadoria e pensões na modalidade CD, prêmio de aposentadoria e plano de saúde. A obrigação líquida da Empresa
quanto aos planos de contribuição 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 benefícios 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 no patrimônio líquido; e l) Demonstração do valor adicionado – 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 Empresa e
sua distribuição durante determinado período e é apresentada conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte suplementar às demonstrações financeiras.
4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA, APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO
MERCADO ABERTO E RECURSOS VINCULADOS
4.1. Caixa e equivalente de caixa: A carteira de aplicações financeiras é
constituída, principalmente, por Certificado de Depósitos Bancário (CDB’s) e
Operações Compromissadas. A rentabilidade média ponderada da carteira
no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 equivale a 102,5% do CDI
(102,50% do CDI em 2018).
2019
2018
Caixa e depósitos bancários à vista
845
479
Aplicações financeiras de liquidez imediata
19.328
34.085
Compromissada (1)
19.328
34.085
Total caixa e equivalentes de caixa
20.173
34.564
(1) Operações compromissadas em debêntures – São operações de venda de
títulos com compromisso de recompra assumido pelo vendedor, concomitante ao compromisso de revenda assumido pelo comprador. Essas operações
possuem liquidez imediata e são remuneradas a 102,5% do CDI.
4.2. Aplicações no mercado aberto e recursos vinculados: A carteira de
aplicações financeiras é formada, principalmente, 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, debêntures, CDB´s, entre outros. A rentabilidade
média ponderada da carteira no exercício findo em 31 de dezembro de 2019
equivale a 98,1% do CDI (100,20% do CDI em 2018).
2019
2018
Avaliadas ao valor justo por meio do resultado
15.046
10.655
Certificado de Depósito Bancário Garantias
Comerciais (CDB) (1)
12.427
8.454
Certificado de Depósito Bancário (CDB)
2.619
Fundo de Investimento Exclusivos (2)
2.201
Títulos Públicos
1.405
Letra Financeira do Tesouro (LFT)
488
Letra Financeira (LF)
146
Letra Financeira Subordinada (LTN)
47
Nota do Tesouro Nacional (NTNB)
115
Total de aplicações no mercado aberto
e recursos vinculados (3)
15.046
10.655
Circulante
9.383
5.147
Não circulante
5.663
5.508
(1)
Certificado de Depósito Bancário (CDB) - Garantias Comerciais - São aplicações referentes aos recursos vinculados as garantias comerciais de clientes, conforme contrato de venda de energia. Os recursos do mesmo montante
foram reconhecidos em contrapartida na rubrica do passivo circulante e são
remunerados de 99,0% a 100,0% (99,0% a 100,0% em 2018) e média ponderada 98,1% (99,9% em 2018) do CDI. (2) Fundo de investimentos exclusivos,
inclui aplicações em Títulos Públicos, LFT, LF, LTN e NTNB são remuneradas
101,5% do CDI Fundo FI Energisa e 101,3% do CDI Fundo Zona da Mata em
2018. (3) Inclui R$12.427 (R$8.454 em 2018) referente a recursos vinculados a
garantias comerciais, cuja contrapartida encontra-se registrada na rubrica de
adiantamento de clientes no passivo circulante e não circulante.
5. CLIENTES
2019
2018
Clientes – Mercado Livre
97.900
89.681
Suprimento Energia (1)
19.945
17.538
Clientes – Prestação de Serviço
771
671
(-) Provisão para perdas esperadas de
crédito de liquidação duvidosa (PPECLD)
(2.910) (2.559)
Total – circulante
115.706 105.331
(1)
O saldo de suprimento de energia – moeda nacional em 31 de dezembro
de 2019, refere-se ao registro dos valores da comercialização de energia no
âmbito da CCEE no montante de R$19.945 (R$17.538 em 2018), deduzido
das liquidações parciais ocorridas até 31 de dezembro de 2019. Esses saldos
foram apurados com base em cálculos preparados e divulgados pela CCEE.
A composição desses valores, incluindo os saldos registrados na rubrica “fornecedores”, no passivo circulante de R$4.016 (R$3.996 em 2018), referente à
aquisição de energia elétrica conforme demonstrados a seguir:
Composição dos créditos da CCEE
2019
2018
Créditos a vencer
19.945
17.538
Subtotal créditos CCEE
19.945
17.538
(-) Aquisições de energia na CCEE
(4.016)
(3.996)
Total créditos CCEE
15.929
13.542
As transações ocorridas na CCEE são liquidadas após 45 dias do mês de
competência.
Segue demonstração do saldo por idade de vencimento:
2019
2018
A vencer
114.396
104.676
Vencidos até 30 dias
1.052
46
Vencidos entre 31 a 90 dias
1
24
Vencidos entre 181 e 360 dias
1
585
Vencidos acima de 360 dias
2.432
2.559
Total – circulante
117.882
107.890
As contas a receber são garantidas por instrumentos de fiança e seus vencimentos são em média no oitavo dia útil após o faturamento. A provisão está
reconhecida em valor considerado suficiente pela administração, para cobrir
as perdas esperadas na realização de créditos, cuja recuperação é considerada improvável, considerando: • Análise criteriosa efetuada pela Administração do saldo a receber considerados de difícil recebimento, considerando a
experiência da administração em relação às perdas efetivas com os clientes,
a existência de garantias reais, a renegociação do débito e à situação do devedor, se em concordata e/ou falência. • Clientes com faturas vencidas acima
de 360 dias.
2019
2018
Saldo inicial – circulante – 2018 e 2017
2.559
2.416
Provisões constituídas no exercício
351
143
Saldo final – circulante – 2019 e 2018
2.910
2.559
Alocação:
Contas a receber
2.910
2.559

6. TRIBUTOS A RECUPERAR
2019
2018
Contribuição Social sobre o Lucro – CSSL
1.042
496
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
2.886 1.190
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
162
141
Contribuição ao PIS e a COFINS
719
133
Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS
78
78
Outros
21
21
Total
4.908 2.059
Circulante
3.634 2.059
Não Circulante
1.274
Referem-se a créditos tributários e/ou recolhimentos de impostos a maior, que
serão recuperados ou compensados com apurações de tributos no futuro, de
acordo com a forma prevista na legislação tributária vigente aplicável.
7. OUTROS CRÉDITOS
2019
2018
Adiantamento a fornecedores de energia
11.575
28
Adiantamento a empregados
95
75
Outros
903
553
Total – Circulante
12.573
656
8. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DESPESA DE IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
O IRPJ e a CSLL diferidos são calculados sobre as diferenças entre os saldos
dos ativos e passivos das Demonstrações Financeiras e as correspondentes
bases fiscais utilizadas no cálculo do IRPJ e da CSLL correntes. A probabilidade 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 sobre prejuízos fiscais
2.498
Contribuição social sobre base negativa
923
Ativo - Diferenças temporárias
Imposto de Renda
785
837
Contribuição Social s/ o Lucro Líquido
282
301
Total – não circulante
4.488
1.138
Passivo - Diferenças temporárias
Imposto de Renda
(19.766) (3.494)
Contribuição Social s/o Lucro Líquido
(7.116) (1.258)
Total – não circulante
(26.882) (4.752)
Total Líquido – Passivo não circulante
(22.394) (3.614)
2019
2018
Base de IRPJ + Base de IRPJ +
cálculo CSSL cálculo CSSL
Prejuízos fiscais
9.990
2.498
Base negativa da CSLL
10.255
923
Provisão para perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa (PPECLD)
2.910
989
2.559
870
Marcação a mercado da dívida
3
1
446
152
Provisão de ajuste atuarial
172
58
291
99
Outras adições temporárias
54
19
52
18
Marcação a mercado – derivativo
(79.064) (26.882) (13.976) (4.753)
Total Passivo não circulante
(55.680) (22.394) (10.628) (3.614)
Os valores de imposto de renda e contribuição social que afetaram o resultado
do exercício, bem como a compensação dos créditos tributários registrados,
são demonstrados como segue:
2019
2018
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
54.819 27.235
Alíquota fiscal combinada
34%
34%
Despesa de imposto de renda e da contribuição
social, calculados às alíquotas fiscais combinados (18.638) (9.260)
Ajustes:
Despesas indedutíveis
(49)
(145)
Outras exclusões
(32)
53
Despesas de imposto de renda e contribuição social (18.719) (9.352)
Alíquota efetiva
(34,15%) (34,34%)
9. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A Empresa 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 Minas – Distribuidora de Energia S/A (EMG),
Energisa Borborema – Distribuidora de Energia S/A (EBO), Energisa Sergipe Distribuidora de Energia S/A (ESE), Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de
Energia S/A (ENF), Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S/A (ERO),
atual denominação social da Centrais Elétricas de Rondônia S/A, Energisa Acre – Distribuidora de Energia S/A (EAC), atual denominação social da
Companhia de Eletricidade do Acre, 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, Parque Eólico Sobradinho, além das participações nas
sociedades Energisa Transmissão de Energia S/A, Denerge Desenvolvimento Energético S.A., e Energisa Participações Minoritárias, 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
Energisa S/A e da 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 S/A (CTCE),
QMRA Participações S/A e a Energisa Participações Minoritárias S/A. Transações com partes relacionadas efetuadas durante o exercício pela Empresa:
ForneceCompra
Serviços
dores a
de energia contratados
pagar
Energisa S/A(1)
814
128
Energisa Geração - Usina Maurício S/A
314
30
2019
314
814
158
2018
761
178
(1) Os serviços contratados junto à Controladora Energisa S/A referem-se a
serviços administrativos, suportados por contratos que foram submetidos à
aprovação da ANEEL. Os custos são referenciados ao modelo de empresa de
referência utilizado pela área regulatória da ANEEL.
Remuneração dos administradores:
2019
2018
Remuneração Anual (1)
2.187
2.076
Remuneração da Diretoria
694
1.224
Outros Benefícios (2)
241
385
(1)
Limite global da remuneração anual dos administradores para o exercício
de 2019 foi aprovado em reunião de sócios realizada em 26 de abril de 2019.
(2)
Inclui, encargos sociais, benefícios de previdência privada, seguro saúde e
seguro de vida.
A maior e a menor remuneração atribuídas a dirigentes, relativas ao mês
de dezembro de 2019, foram de R$48 e R$15 (R$45 e R$14 em 2018) respectivamente. A remuneração média em 2019 foi de R$31 (R$30 em 2018).
Programa de Remuneração Variável (ILP): A Empresa 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;
e (iv) o estímulo de resultados sustentáveis e atingimento de metas empresariais, com compartilhamento da criação de valor. O benefício é direcionado
aos executivos da Empresa a ser pago em Units da Controladora Energisa
S/A, até o limite previsto de 0,5% do capital social da Controladora Energisa
S/A, na data de aprovação do Plano, que será 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 Empresa.
O plano foi aprovado pela Controladora Energisa S/A em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária de 25 de abril de 2018 e o regulamento foi aprovado
em reunião do Conselho da Administração em 10 de maio de 2018. Atualmente, a Empresa 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 com limite previsto de até
6.438 units 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 com limite de pagamento previsto de até 2.010 units 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 dezembro
de 2019. A quantidade de ações com direito prescrito no exercício foram de
3.899 a um preço médio de R$ 27,65. Em atendimento ao IFRS 2/CPC 10, a
Companhia e suas controladas apuaram 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
(1)
Total de opções de ações outorgadas
6.438
2.010
Prazo de carência
3 anos
3 anos
(2)
Taxa de juros livre de risco
8,2%
7,7%
Volatilidade (3)
25,61%
23,98%
Valor justo na data da outorga
R$27,65
R$31,82
(1)
Inclui redução de 3.899, referente prescrição de opções de ações outorgadas. (2) Para 1º programa taxa de juros = 8,2% (projeção da DI com prazo de
vencimento equivalente ao fim da carência do Programa – DI1J2021). Para
2º programa taxa de juros = 7,7% (projeção da DI com prazo de vencimento
equivalente ao fim da carência do Programa – DI1J2022. (3) 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 Total Shareholder Return (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 Empresa, divulgadas acima, não há
preço de exercício ou limite para exercício associados. No exercício findo em
31 de dezembro de 2019 foram reconhecidos R$14 (R$40 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 em 31 de dezembro de 2019 foi
de R$54 (R$40 em 2018).
10. IMOBILIZADO
Por natureza, os valores dos ativos imobilizados estão compostos da seguinte
forma:
Taxa média
TransDede depre- Saldos Adi- ferên- pre- Saldos
ciação (%) 2018 ção cias ciação 2019
EM SERVIÇO
Máquinas e equipamentos
14,80%
99
32
131
Veículos
14,29%
125
125
29
29
Móveis e utensílios
6,25%
Total em Serviço
253
32
285
Depreciação
Máquinas e equipamentos
(32)
- (18)
(50)
Veículos
(46)
- (18)
(64)
Móveis e utensílios
(6)
(2)
(8)
Total Depreciação
(84)
- (38) (122)
Subtotal Imobilizado
169
32 (38)
163
EM CURSO
31 28
(32)
27
Total
200 28
- (38)
190
Taxa média de Saldos Adi- Depre- Saldos
depreciação (%)
2017 ção ciação 2018
EM SERVIÇO
Máquinas e equipamentos
14,20%
99
99
Veículos
14,29%
125
125
Móveis e utensílios
6,25%
29
29
Total em Serviço
253
253
Depreciação
Máquinas e equipamentos
(18)
(14)
(32)
Veículos
(28)
(18)
(46)
Móveis e utensílios
(4)
(2)
(6)
Total Depreciação
(50)
(34)
(84)
Subtotal Imobilizado
203
(34)
169
EM CURSO
- 31
31
Total
203 31
(34)
200
11. INTANGÍVEL
Taxa média
Adoção
de amorti- Saldos Inicial CPC Adi- Amorti- Saldo
zação (%) 2018
06 (R2) ção zação (1) 2019
Em Serviço
Software
20%
164
- 164
Amortização Acumulada
(161)
(1) (162)
Em Curso
- 315
- 315
Subtotal
3
- 315
(1) 317
(2)
Direito de Uso – Imóveis
Custo
57
9
66
Amortização Acumulada
(5)
(5)
Subtotal
57
9
(5)
61
Total
3
57 324
(6) 378
Taxa média de
Saldos
Saldos
amortização (%)
2017 Amortização
2018
Em Serviço
20%
Software
164
164
Amortização Acumulada
(160)
(1)
(161)
Subtotal
4
(1)
3
Em Curso
Total
4
(1)
3
(1)
Do total de amortização/depreciação de R$6, R$5 refere-se à amortização
do direito de uso referente a adoção do CPC 06 (R2) a partir de 01 de janeiro
de 2019. (2) 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.
12. FORNECEDORES
2019
2018
Compra de energia elétrica (1)
95.790
81.720
CCEE
4.016
3.996
Fornecedores - Materiais e Serviços
127
208
Total – circulante
99.933
85.924
(1)
Refere-se a aquisições de energia elétrica comercializada a consumidores
livres. O prazo médio de liquidação desses passivos é de 25 dias. Esses compromissos estão garantidos por cartas de fiança.
13. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DE DÍVIDAS
A movimentação dos empréstimos e financiamentos está demonstrada a
seguir:
Encargos,
Maratualização cação
Paga- monetária, Merca- Saldos
Saldos Captamento cambial e do da
em
em 2018
ção de Juros
Custos Dívida 2019
Mensurados ao valor justo
Moeda Estrangeira
Dólar
40.545 25.000 (2.549)
3.741
- 66.737
Marcação a mercado 446
(443)
3
Total ao valor
justo
40.991 25.000 (2.549)
3.741
(443) 66.740
Circulante
18
42.550
Não circulante
40.973
24.190
Encargos,
atualiza- MarPaga- Paga- ção mo- cação
mento mento netária, Merca- Saldos
Saldos Capta- de Prinde cambial do da
em
em 2017
ção
cipal Juros e Custos Dívida 2018
Mensurados ao valor justo
Moeda Estrangeira
Dólar
33.861 40.000 (38.876) (3.188)
8.748
- 40.545
Marcação a
mercado
241
205
446
Total ao valor
justo
34.102 40.000 (38.876) (3.188)
8.748
205 40.991
Circulante
34.102
18
Não circulante
40.973

A composição da carteira de empréstimos e financiamentos e as principais condições contratuais podem ser encontradas no detalhamento abaixo:
Total
Encargos
Periodicidade Taxa efetiva
Empresa / Operação
2019
2018 Financeiros Anuais
Vencimento
Amortização
de juros Garantias (*)
Energisa Comercializadora
SANTANDER – 4131 (1 e 2)
42.208
40.545 4,5883% a.a. (Pré)
jun/20
Final
8,61%
A
BBM Loan - 4131 (2)
24.529
- Libor + 0,56% a.a.
set/22
Final
6,91%
A
Marcação à Mercado de Dívida (3)
3
446
Total em Moeda Estrangeira
66.740
40.991
Total Energisa Comercializadora
66.740
40.991
(*)
A= Aval Energisa.
(1)
Condições de covenants - O contrato possui cláusulas restritivas que em
geral, requerem a manutenção de certos índices financeiros em determinados ou igual a 2,5 (dois inteiros e cinquenta centésimos) até a respectiva data de
níveis. Essas garantias são estruturadas a partir de indicadores estabeleci- vencimento dos contratos. O descumprimento desses níveis pode implicar em
dos pela Energisa S/A., sendo os principais listados abaixo:  Endividamento vencimento antecipado das dívidas (vide nota explicativa nº 23 – Instrumentos
Líquido dividido pelo EBITDA, sendo menor ou igual a 4,5 (quatro inteiros e financeiros e gerenciamento de riscos). Em 31 de dezembro de 2019, as exicinquenta centésimos) com relação às demonstrações financeiras relativas gências contratuais foram cumpridas. (2) Os contratos de financiamentos posao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 (inclusive), 4,25 (qua- suem proteção de swap cambial e instrumentos financeiros derivativos (vide
tro inteiros e vinte e cinco centésimos) com relação às demonstrações finan- nota explicativa nº 23 – Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos).
ceiras relativas aos períodos encerrados entre 31 de março de 2020 e 31 (3)
Estas operações estão sendo mensuradas ao valor justo por meio do rede dezembro de 2020 (inclusive), passando para 4,0 (quatro inteiros) com
relação às demonstrações financeiras relativas aos exercício encerrados a sultado, de acordo com os métodos da contabilidade de “hedge” de valor justo
partir de 31 de março de 2021 (inclusive) até a respectiva data de vencimento ou pela designação como “Fair Value Option” (vide nota explicativa nº 23 –
dos Contratos.  EBITDA dividido pelo Resultado Financeiro, sendo maior Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos).
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O indicador utilizado para a atualização de empréstimos e financiamentos
teve as seguintes variações percentuais no exercício:
Moeda/indicadores
2019
2018
US$ x R$
4,02%
17,13%
Libor
2,33%
2,34%
Os financiamentos classificados no passivo não circulante têm seus vencimentos assim programados:
Total
2022
24.190
Total
24.190
A Empresa tem como prática contábil alocar o pagamento de juros na atividade de financiamento na demonstração do fluxo de caixa.
14. 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 informações 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 atendimento ao ofício, 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
conTaxa
Adoção
AmorSaldo
tratual efetiva Inicial em
tizaem
(anos) a.a. (%) 01/01/2019 Adição
ção Juros 2019
Imóveis
7
8,89
57
9
(7)
5
64
Total
64
Circulante
6
Não circulante
58
Em 31 de dezembro de 2019, os valores de arrendamento operacional, classificados no passivo não circulante, têm seus vencimentos assim programados:
2019
2021
6
2022
5
2023
5
2024
5
Após 2024
37
Total
58
15. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2019 2018
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (1) 2.546 2.768
Encargos Sociais
140
96
Contribuições ao PIS e a COFINS
88
Imposto Sobre Serviços - ISS
6
Imposto de Renda Retido na Fonte a recolher – IRRF
85
49
Outros
10
20
Total
2.787 3.021
Circulante
2.765 3.009
Não circulante
22
12
(1)
Refere-se a ICMS próprio sobre comercialização de energia a consumidores livres sediados no Estado do Rio de Janeiro e ICMS ST (substituição
tributária) cobrado dos consumidores livres estabelecidos em outras UF’s, a
ser recolhido pela Empresa para os Estados onde se localizam os estabelecimentos dos clientes, conforme legislação.
16. PROVISÕES POSSÍVEIS 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 Possíveis: A Empresa possui processos de naturezas
cíveis e fiscais, em andamento cuja probabilidade de êxito foi estimada como
possível pela Administração e pelos consultores jurídicos e, consequentemente não requer a constituição de provisão nas demonstrações financeiras.
Cíveis Fiscais
2019
2018
Saldo inicial – 2018 2017
3.419
503
3.922
3.751
Atualização Monetária
97
31
128
171
Saldos finais –2019 e 2018
3.516
534
4.050
3.922
O processo cível discute indenização por danos morais e o processo fiscal
sobre ICMS relativo a operações realizadas com energia elétrica sujeitas ao
regime normal de tributação.
17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
17.1. Capital social: O capital social, subscrito e integralizado, é de R$5.119
(R$5.119 em 2018) e está representado por 5.119.000 (5.119.000 em 2018)
quotas com valor nominal de R$1,00. 17.2. Reserva de Capital: Em 31 de
dezembro de 2019 o montante de R$14 (R$40 em 2018) refere-se ao Programa Remuneração Variável implementado de concessão de ações, denominada Incentivo de Longo Prazo (ILP), vide nota explicativa nº 8. 17.3. Reserva
Especial de distribuição de lucros: A parcela destinada a reserva especial
de distribuição de lucros propostos do lucro líquido ajustado, apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 no montante de R$27.075 serão destinados a reversa especial de acordo com os termos do Art. 202 §§ 4º e 5º da Lei
nº 6.404/76, que se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes,
deverão ser pagos assim que a situação financeira da Empresa permitir. 17.4.
Distribuição dos lucros: O contrato social da Empresa prevê que a destinação do resultado do exercício seguirá as normas da lei das sociedades por ação.
2019
2018
Lucro líquido do exercício
36.100
17.883
Lucro líquido ajustado
36.100
17.883
Distribuição obrigatória de lucros 25%
(9.025)
(4.471)
Distribuição de lucros adicionais propostos
R$2,62004298 em 2018 por quota
(13.412)
Reserva especial de distribuição de lucro
(27.075)
R$5,28911897 por quota
Total dos lucros distribuídos
36.100
(17.883)
% sobre o lucro líquido ajustado
100%
100%
17.5. Outros resultados abrangentes: Refere-se a contabilização do plano
de benefício pós emprego 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
(95)
2
Ganho e perda atuarial – benefícios pós emprego
139
(147)
Tributos sobre ganho e perda atuarial –
benefícios pós emprego
(20)
50)
Saldo final – 2019 e 2018
24
(95)
18 . RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2019
2018
Venda de energia elétrica – Mercado Livre
892.358
1.024.982
Suprimento Energia
9.638
5.083
Serviços prestados
1.089
1.119
Total receita operacional bruta
903.085
1.031.184
Deduções à receita operacional
ICMS
(221)
(382)
PIS
(14.805)
(16.929)
Cofins
(68.191)
(77.978)
ISS
(54)
(56)
Total das deduções à receita operacional
(83.271)
(95.345)
Receita operacional líquida
819.814
935.839
19. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Os custos e despesas operacionais especificados na demonstração do resultado do exercício possuem as seguintes composições por natureza de gastos:
DesTotal
Custos
Des- pesas
com Cus- pesas Gerais
Energia tos de com e AdmiElétrica ope- ven- nistratiNatureza dos Gastos
Vendida ração
das
vas
2019
2018
Energia Elétrica
comprada para revenda 819.604
- 819.604 911.003
Pessoal e administradores
(1) 4.739 4.738 4.020
Benefícios pós-emprego
29
1
116
146
132
Incentivo a Longo prazo (ILP)
14
14
40
Material
18
18
16
Serviços de terceiro
3
3 2.614 2.620 2.449
Depreciação e amortização
2
42
44
35
Provisão para perdas
esperadas de crédito
de liquidação duvidosa
(PPECLD)
351
351
143
Outras
632
632
703
819.604
34
354 8.175 828.167 918.541
20. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Marcação a mercado dos contratos de comercialização de energia: A Empresa opera no Ambiente de Contratação Livre (“ACL”) e firmou contratos de
compra e venda de energia bilateralmente com as contrapartes. Estas transações resultaram em ganho e perda com o excedente de energia para a
Empresa, que foi reconhecido pelo seu valor justo. A realização do valor justo,
por meio da liquidação física dos contratos de venda e compra de energia,
no montante líquido de R$64.514 (R$13.003 em 2018), foi reconhecida no

resultado, conforme demonstrado abaixo:
2019
2018
Marcação a mercado dos contratos de vendas
comercialização de energia
67.734
15.296
Marcação a mercado dos contratos de compras
comercialização de energia
(3.350)
(2.293)
Outros
130
Total
64.514
13.003
O resultado real dos instrumentos financeiros (contratos futuros), podem variar substancialmente, uma vez que as marcações desses contratos foram
feitas considerando a data-base 31 de dezembro de 2019.
21. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
2019
2018
Receita de aplicações financeiras
1.253
1.419
Juros Selic s/impostos a recuperar
75
81
Tributos S/receita financeira
(146)
(108)
Atualização financeira CCEE
1.164
1.787
Outras receitas financeiras
654
826
Total receita financeira
3.000
4.005
Encargos de dívidas – juros
(2.544)
(2.190)
Variação monetária e cambial
(1.197)
(6.558)
Marcação mercado de dívidas
443
(204)
Marcação mercado derivativos
(443)
194
Instrumentos financeiros derivativos
436
5.587
Imposto sobre operações financeiras - IOF
(31)
(5)
Despesas Bancárias
(629)
(2.351)
Outras despesas financeiras
(377)
(1.544)
Total despesa financeira
(4.342)
(7.071)
Despesas financeiras líquidas
(1.342)
(3.066)
22. LUCRO POR QUOTA
O lucro básico por quota no valor de R$7,05 (R$3,49 em 2018) foi calculado
com base no resultado do exercício e a respectiva quantidade de quotas.
2019
2018
Lucro líquido do exercício
36.100
17.883
Média ponderada das quotas/mil
5.119
5.119
Lucro básico por quota - R$
7,05
3,49
23. COBERTURA DE SEGUROS
A política de Seguros da Empresa baseia-se na contratação de seguros com
coberturas bem dimensionadas, consideradas suficientes para cobrir prejuízos causados por eventuais sinistros em seu patrimônio, bem como por reparações em que sejam civilmente responsáveis 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:
Data de
Importância Prêmio Anual
Ramos
Vencimento Segurada
2019 2018
Até 1.110/
Auto – Frota
23/10/2020
veículo
2
2
Vida em Grupo e Acidentes
Pessoais (*)
31/01/2020
4.152
9
12
Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O)
01/03/2020
75.000
6
12
17
26
(*) Importância Segurada relativa ao mês de dezembro de 2019 e prêmio anualizado. A renovação da apólice para o exercício de 2020 encontra-se em
processo.
24. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCO
Hierarquia de valor justo: Os diferentes níveis foram definidos como a seguir: • Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e 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 - Premissas, para o ativo ou
passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não
observáveis). Abaixo, são comparados os valores contábeis, valor justo e níveis hierárquicos dos principais ativos e passivos de instrumentos financeiros:
2019
2018
Ní- Contá- Valor Contá- Valor
vel
bil
justo
bil
justo
Ativos
Custo amortizado
Caixa e equivalente de caixa
20.173 20.173 34.564 34.564
Clientes
115.706 115.706 105.331 105.331
135.879 135.879 139.895 139.895
Valor justo por meio do resultado
Aplicações financeiras no mercado
aberto e recursos vinculados
2 15.046 15.046 10.655 10.655
Instrumentos financeiros derivativos 2 2.490 2.490 1.733 1.733
Instrumentos financeiros derivativos
– Contratos futuros de energia
2 337.381 337.381 15.296 15.296
354.917 354.917 27.684 27.684
2019
2018
Ní- Contá- Valor Contá- Valor
vel
bil
justo
bil
justo
Passivos
Custo amortizado
Fornecedores
99.933 99.933 85.924 85.924
Empréstimos e Financiamentos
66.740 66.740 40.991 40.991
Arrendamentos operacionais
64
64
166.737 166.737 126.915 126.915
Taxa média de juros
efetiva ponderada (%) meses
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
5,71%
Instrumentos Financeiros Derivativos
(1)
Instrumentos Financeiros Derivativos - Outros
Total
(1) A cobertura de exposições na carteira da Empresa dependerá da liquidez
do mercado no momento em que tal decisão foi tomada. Para que a gestão
de tal risco seja realizada de modo a evitar esse tipo de exposição, considera-se o limite máximo de exposição em volume (MWh) para cada produto do
portfólio, considerando sua liquidez no mercado para a compra ou venda,
desde que não exerça impacto significativo no preço de mercado. Risco de
solvência: Tal risco ocorre em função do desequilíbrio entre ativos negociáveis e passivos exigíveis, além de descasamentos entre as datas de pagamentos e recebimentos que venham a afetar a disponibilidade do caixa da
Empresa. A gestão do risco de solvência é realizada com base em reportes
e projeções diários do fluxo de caixa da Empresa, visando a manutenção
de uma reserva mínima, levando em consideração potenciais variações nas
curvas de mercado, bem como eventuais retenções financeiras. A Empresa
mantém níveis de liquidez adequados para garantir que possa cumprir com
suas obrigações presentes e futuras, e aproveitar oportunidades comerciais
à medida que surgirem. Riscos de contraparte: São riscos originados no relacionamento da Empresa com suas contrapartes. No caso de um vendedor
não entregar energia, ou de um comprador não honrar seus compromissos
com a Empresa, esta pode vir a perceber impactos financeiros. A utilização
de uma classificação de crédito para as contrapartes é uma ferramenta importante no gerenciamento desse tipo de riscos, essa é baseada tanto em
agências de crédito quanto em métricas desenvolvidas internamente, além
da exigência de garantias de acordo com a classificação e capacidade de
liquidez da contraparte. A Empresa restringe sua exposição a riscos de crédito
associados aos bancos, efetuando seus aportes de recursos em instituições
financeiras de primeira linha. Com relação às contrapartes, a Empresa restringe sua exposição a riscos de crédito pela análise criteriosa, considerando o
ambiente econômico atual e vínculo de liquidação no CCEE. Riscos legais e
regulatórios: São riscos relacionados à criação ou mudança de regras e legislação vigentes no setor elétrico, podendo mesmo ser enquadrados como não
gerenciáveis. A mitigação, porém, é possível, através do acompanhamento e
antecipação de alterações, através de contatos profissionais, participação em
grupos técnicos de entidades e associações, acompanhamento das notícias
do setor e de sites de interesse, como os da ANEEL, MME, CCEE, EPE, entre
outros, e entendimento de seus impactos nos negócios da Empresa. Riscos
de operação do sistema: Riscos originados de alterações na política operativa
do Sistema Interligado Nacional como, por exemplo, geração térmica fora da
ordem de mérito, alterações de capacidades de intercâmbios entre subsistemas etc. Tais riscos podem resultar em alterações de preços sensíveis ao
negócio da Empresa. Sua mitigação é feita através do acompanhamento de
dados operativos e reportes sobre as condições operativas definidas e praticadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), bem como via
contato com os principais agentes do mercado. Riscos operacionais: A capacidade da Empresa de atuar conforme expectativas de seus clientes, de reter
e atrair novos clientes, de gerenciar devidamente seus processos, de sua
infraestrutura tecnológica influi no negócio da Empresa, e os riscos decorrentes de cada ponto listado devem ser conhecidos, monitorados e mitigados
pela Empresa. Riscos estratégicos: A capacidade da empresa de atuar em
conformidade com seu perfil de risco e sua estratégia, de reagir à atuação da
concorrência, da manutenção de sua imagem, e ainda a própria definição da
estratégia de negócio são fatores vitais ao negócio da Empresa, e devem ser
conhecidos, monitorados e controlados por todos seus colaboradores conforme a área de atuação de cada um. Risco de crédito: A Administração avalia
que os riscos das aplicações financeiras de suas disponibilidades são reduzidos, em função de não haver concentração e as operações serem realizadas
com bancos de reconhecida solidez e percepção de risco aderente à “Política
de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado Financeiro”. Os créditos com
clientes, não trazem riscos, pois são garantidos por carta de fiança. Risco de
mercado: taxa de juros e de câmbio: O empréstimo e financiamento em
moeda estrangeira, apresentados na nota explicativa nº 12, é composto de
financiamentos obtidos junto ao Santander. A taxa de juros é definida por este
agente, 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. A Empresa está atenta às oportunidades para renovação destes instrumentos de proteção, de forma a estruturar
operações que representem a continuidade destes mecanismos existentes
de proteção, podendo, eventualmente, adotar outros mecanismos que conju-

2019
2018
Ní- Contá- Valor Contá- Valor
vel
bil
justo
bil
justo
Valor justo por meio do resultado
Instrumentos financeiros derivativos
Instrumentos financeiros derivativos
–Contratos futuros de energia

2

813

813

760

760

2 259.994 259.994 2.293 2.293
260.807 260.807 3.053 3.053
Derivativos: O valor justo estimado de ativos e passivos financeiros foi determinado por meio de informações disponíveis no mercado e por metodologias
apropriadas de avaliação. A Empresa tem como política o gerenciamento dos
riscos, evitando assumir posições relevantes expostas a flutuações de valor justo. Nesse sentido, buscam operar instrumentos 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. Fair Value Option: A Empresa optou pela designação formal de novas operações de dívidas contratadas no segundo semestre de 2016, para as
quais a Empresa 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 Empresa. Durante o exercício, o valor contábil das dívidas designadas
como “Fair Value Option” foi impactado como perda em R$443 e (R$205 em
2018) como ganho e reconhecido como resultado financeiro no mesmo momento em que o valor justo de “swap” de taxa de juros era reconhecido no
resultado. • Administração financeira de risco: O Conselho de Administração tem responsabilidade geral pelo estabelecimento e supervisão do modelo
de administração de risco da Empresa. Assim, fixou limites de atuação com
montantes e indicadores preestabelecidos na “Política de Gestão de Riscos
decorrentes do Mercado Financeiro” (disponível na web site da Controladora)
e no regimento interno da diretoria da Empresa. A diretoria tem como prática
reportar mensalmente a performance orçamentária e os fatores de riscos que
envolvem a empresa. A política de gestão de risco visa identificar, analisar
e monitorar riscos enfrentados, para estabelecer limites e mesmo 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. A Empresa 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 impactos nos resultados. Este trabalho
permite definir estratégias de contratação e reposicionamento, visando menores riscos e melhor resultado financeiro. A política de gestão de riscos visa
ainda: • Permitir transparência em relação à gestão de riscos, através de sua
adequada avaliação, mensuração e reporte pronto de eventuais exposições
de risco contratuais; • Assegurar que a Empresa tenha a clara e integral compreensão de sua posição geral e seus riscos associados; • Assegurar que sistemas, pessoal e relatórios necessários sejam disponibilizados e implantados,
a fim de permitir não só a correta gestão dos riscos, como também os devidos
reportes aos seus sócios, colaboradores e público externo; • Assegurar que
os retornos obtidos e almejados estejam alinhados com os riscos assumidos
e com a estrutura de retorno da Empresa; • Limitar as perdas em potencial até
certo valor, dentro das tolerâncias estabelecidas pelos sócios da empresa; •
Promover a responsabilidade na execução das transações comerciais; • Estabelecer uma divisão de responsabilidades claramente definida; e • Promover
a conformidade com as melhores práticas comerciais. Forma de avaliação
de riscos: A avaliação de riscos é realizada de modo dinâmico, buscando
constante evolução e alinhada ao planejamento estratégico da Empresa. Ela
atua com o objetivo de se obter a melhor relação entre os riscos assumidos
e o retorno esperado, definindo limites financeiros de exposição a risco para
cada tipo de transação comercial realizada. Para a quantificação dos riscos
nas operações comerciais, a Empresa utiliza métricas e indicadores como Valor em Risco (VaR), Intervalo Médio Real (ATR), testes de stress, liquidez dos
produtos, dentre outros. As métricas de risco devem ser capazes de identificar
mudanças importantes no portfólio de contratos da Empresa dentro de período e intervalo de confiança previamente definidos. Não há regras específicas
para a determinação deste intervalo, e sua variação depende da aversão a
risco de quem o adota. As métricas e controles de risco são revistas periodicamente, a fim de mantê-los em conformidade para a identificação e mitigação
de riscos aos quais a Empresa está exposta na realização de seus negócios.
Os riscos mais significativos são: Risco de liquidez: A Administração, através
do fluxo de caixa projetado, programa suas obrigações que geram passivos
financeiros ao fluxo de recebimentos de seus recebíveis ou de fontes de financiamentos de forma a garantir o máximo possível à liquidez, para cumprir
com suas obrigações, evitando inadimplências que prejudiquem o andamento
das operações da empresa. O saldo do passivo financeiro – fornecedores no
montante de R$99.933 (R$85.924 em 2018) tem seu prazo médio de liquidação em até 25 dias. 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:
Até 6
meses
99.933
44.186
(2.305)
141.814

De 6 a 12
meses
399
277
(28.074)
(27.398)

De 1 a 3
anos
24.434
351
(8.546)
16.239

De 3 a 5
anos
(12.972)
(12.972)

Mais de 5
anos
Total
- 99.933
- 69.019
- (1.677)
(27.794) (77.387)
(27.794) 89.888

guem, de forma prudente, risco e custo. O resultado da Empresa é suscetível
a variações, em função dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio sobre as
operações de vendas de opções vinculadas aos swaps dos passivos atrelados a moedas estrangeiras, principalmente ao dólar norte-americano. A taxa
de câmbio do dólar norte-americano encerrou o exercício em 2019 com alta
de 3,85% sobre 31 de dezembro 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 Empresa, em 2019, de R$66.740 (R$40.991
em 2018), R$66.740 (R$40.991 em 2018), estão representados em dólares,
conforme nota explicativa nº 12. As operações que possuem proteção cambial
e os respectivos instrumentos financeiros utilizados estão detalhados abaixo.
Os empréstimos em moedas estrangeiras têm vencimento de curto e longo
prazo (último vencimento em setembro de 2022) e custo máximo de 4,5883%
ao ano mais variação cambial. Em 31 de dezembro de 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 circulante
2.490
654
Ativo não circulante
77.387
17.029
Passivo circulante
462
760
Passivo não circulante
351
2.293
Não se trata de valores materializados, pois refletem os valores da reversão
dos derivativos na data de apuração, o que não corresponde ao objetivo de
proteção das operações de “hedge” e não reflete a expectativa da Administração. A Empresa possui proteção contra efeitos adversos sobre os financiamentos atrelados a variação cambial, conforme mencionados acima. Seguem
os detalhes:
Custo Financeiro
(% a.a.)
Notional
Ponta
Ponta
VenciDesigOperação
(USD)
Ativa
Passiva
mento
nação
Resolução 4131 - 10.459
VC +
CDI +
Fair Value
22/06/2020
Santander
5,53%
1,35%
Option
(LIBOR
+
Resolução 4131 CDI +
Fair Value
6.081
0,56%) x
Bocom BBM
0,59% 19/09/2022 Option
133,33%
De acordo com o CPC 40, apresentam-se abaixo os valores dos instrumentos
financeiros derivativos da Empresa, cujos valores não foram contabilizados
como “fair value hedge”:
Valor de
referência
Valor justo
Fair Value Option 2019 2018
Descrição
2019
2018
Dívida designada
Estrangeira - (66.732) (40.973)
65.000 40.000 Moeda
para “Fair Value
USD e LIBOR
Option”
Posição Ativa
Moeda Estrangeira 66.732 40.973
USD e LIBOR
Swap Cambial
65.000 40.000 Posição Passiva
(Derivativo)
Taxa de Juros CDI (65.055) (40.000)
1.677
973
Posição Líquida Swap
Posição Líquida
(65.055) (40.000)
Dívida + Swap
O valor justo dos derivativos efetuados em 2019 foi apurado com base nas cotações de mercado para contratos com condições similares. Suas variações
estão diretamente associadas às variações dos saldos das dívidas relacionadas na nota explicativa nº 12 e ao bom desempenho dos mecanismos de
proteção utilizados, descritos acima. A Empresa não tem por objetivo liquidar
esses contratos antes dos seus vencimentos, bem como possui 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 finan-
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ceiros. A Marcação a Mercado (MM) das operações da Empresa foi calculada
utilizando metodologia 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 mercado. 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, as volatilidades implícitas de dólar também foram obtidas na BMF. Análise de Sensibilidade: A Empresa realizou análise
de sensibilidade dos principais riscos aos quais os instrumentos financeiros
e derivativos estão expostos, conforme demonstrado: 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):
Cenário II Cenário III
Cenário I (Deterio- (DeterioExpo(Prová- ração de ração de
Operação
sição Risco
vel) (*)
25%)
50%)
Dívida Moeda Local –
Taxa de Juros
(65.000)
(63.360) (79.634) (95.907)
Variação Dívida
1.640 (14.634) (30.907)
Swap de Juros
Posição Ativa
Instrumentos Financeiros
Derivativos – Pré
66.732
65.092
81.366
97.639
Variação – Taxa de Juros
- Alta
(1.640)
14.634
30.907
Posição Passiva
US$
Instrumentos Financeiros
Derivativos – CDI
(65.055)
(65.055) (65.055) (65.055)
Variação - CDI + TJLP
Subtotal
1.677
37
16.311
32.584
Total Líquido
(63.323)
(63.323) (63.323) (63.323)
(*) 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$63.323, que
serve para mostrar a efetividade da mitigação das variações cambiais adversas das dívidas existentes. Neste sentido, quanto maior a deterioração do
câmbio (variável de risco considerada), maiores serão os resultados positivos
dos swaps. Por outro lado, com os cenários de deterioração do real frente ao
dólar, de 25% e 50%, o valor presente seria negativo de R$63.323 em ambos
os casos. b) Variação das taxas de juros: Considerando que o cenário de
exposição dos instrumentos financeiros indexados às taxas de juros de 2019
seja mantido e que os respectivos indexadores anuais acumulados sejam
(CDI = 5,96% ao ano) e caso ocorram oscilações nos índices de acordo com
os três cenários definidos, o resultado financeiro líquido seria impactado em:
Cenário II Cenário III
Cenário I (Deterio- (DeterioExposição
(Prová- ração de ração de
Instrumentos
(R$ mil) Risco
vel) (1)
25%)
50%)
Instrumentos
financeiros ativos:
Aplicações financeiras
no mercado aberto e
recursos vinculados
34.374 Alta CDI
1.437
1.796
2.156
Instrumentos
financeiros passivos:
Swap
(65.055) Alta CDI
(2.719)
(3.399)
(4.079)
Subtotal (2)
(65.055)
(2.719)
(3.399)
(4.079)
Total - (Perdas)
(30.681)
(1.282)
(1.603)
(1.923)
(1) 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. (2) Não incluem as demais operações pré-fixadas
no valor de R$1.685.
c) Variação da curva de preço de energia: A tabela abaixo demonstra a sensibilidade a eventuais mudanças no patamar de 25% e 50% indicando a deterioração na situação financeira da Empresa mediante o incremento na Curva
Forward, sobre a parcela dos contratos futuros de compra e venda de energia
elétrica afetada, após o impacto da marcação a mercado. Mantendo-se todas
as outras variáveis constantes, o lucro antes dos tributos é afetado pelos contratos futuros de compra e venda de energia elétrica sujeitos a volatilidade da
curva futura de energia, conforme demonstrado abaixo:
Cenário II Cenário III
Cenário I (Deterio- (DeterioExposição
(Prová- ração de ração de
Instrumentos
(R$ mil) Risco
vel)
25%)
50%)
Instrumentos financeiros:
Contratos futuros de
energia - Compra
(259.994) Alta
18.541
23.176
28.812
Contratos futuros de
PLD
energia – Venda
337.381
(22.291) (27.864) (33.437)
Total Líquido – Cenário
Alta PLD
77.387
(3.750)
(4.688)
(5.625)
Cenário II Cenário III
Cenário I (Deterio- (DeterioExposição
(Prová- ração de ração de
Instrumentos
(R$ mil) Risco
vel)
25%)
50%)
Instrumentos financeiros:
Contratos futuros de
energia - Compra
(259.994)
(18.805) (23.506) (28.208)
Contratos futuros de
Baixa
energia – Venda
337.381 PLD
19.615
24.519
29.423
Total Líquido – Cenário
Baixa PLD
77.387
810
1.013
1.215
Total
(2.940)
(3.675)
(4.410)
25. BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO
Plano de suplementação de aposentadoria e pensões: O plano de benefícios Energisa CD, por ser de modalidade contribuição definida puro, tem seus
benefícios de riscos totalmente terceirizados com seguradora. Em 31 de dezembro de 2019 o plano possuía 6 (5 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. A Empresa reconheceu
como despesa referente aos planos o montante de R$147 (R$117 em 2018).
Prêmio aposentadoria: A Empresa 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), quando 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$52 (R$63 em 2018) e encontra-se provisionado na rubrica de Benefícios a
empregados – plano de pensão no passivo circulante R$42 (R$31 em 2018)
e no não circulante R$10 (R$22 em 2018). A seguir está demonstrada a movimentação do passivo atuarial:
Reconciliação
2019
2018
Posição líquida em 2018 e 2017
63
62
Benefícios pagos
Juros sobre obrigação atuarial
6
6
Curso do serviço corrente
25
34
(Ganho) perda atuarial sobre a obrigação atuarial
(42)
(39)
Posição líquida em 2019 e 2018
52
63
Circulante
42
31
Não Circulante
10
22
Demonstração das despesas para os exercícios de 2020, segundo critérios
2020
do CPC33 (IAS 19):
Custo do serviço corrente
39
Juros sobre as obrigações atuariais
3
Valor das obrigações calculadas no final do ano
42
Plano de saúde: A Empresa mantém benefício pós emprego e Assistência
Médico-Hospitalar para os empregados ativos, aposentados e pensionistas
e seus dependentes legais. As contribuições mensais da Empresa 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 ativos, aposentados, pensionistas e ex-funcionários são reajustadas pela Variação dos Custos Médicos e Hospitalares
-VCMH. A saldo atuarial do plano de benefício pós-emprego (Despesas de
Assistência Médico-Hospitalar) em 2019 é de R$121 (R$228 em 2018), tendo
sido apurado no exercício de 2019 o montante de R$32 (R$42 em 2018) dos
quais R$11 (R$33 em 2018) foi registrado na rubrica entidade de previdência
privada – despesa de pessoal, R$21 (R$9 em 2018) em outras despesas
financeiras na demonstração de resultado exercício. Além de, R$106 (R$122
em 2018) referente aos ganhos e perdas atuarias contabilizados em outros resultados abrangentes, líquidos de impostos no patrimônio líquido. A Empresa
participa do custeio de planos de saúde a seus empregados, administrados
por operadoras reguladas pela ANS (Sul América). No caso de rescisão e ou
aposentadoria, os empregados podem permanecer no plano conforme legislação, desde que assumam a totalidade do custeio. No exercício de 2019 as
despesas com o plano de saúde foram de R$228 (R$252 em 2018). Inclui
R$11 referente a cálculo atuarial do plano de benefício pós emprego.
2019
2018
Valor presente das obrigações no início do ano
228
Custo do serviço corrente bruto (com juros)
11
33
Juros sobre obrigação atuarial
21
9
Perdas (ganhos) atuarial sobre a obrigação atuarial
(139)
186
Valor das obrigações calculadas no final do ano
121
228
Circulante
14
32
Não circulante
107
196
Demonstração das despesas para os exercícios de 2020, segundo critérios
do CPC33 (IAS 19):
2020
Custo do serviço corrente (com juros)
5
Juros sobre as obrigações atuariais
9
Valor das obrigações calculadas no final do ano
14
26. COMPROMISSOS
A Empresa possui os seguintes compromissos relacionados a contratos de
longo prazo com a venda de energia:
Contrato de venda energia
Vigência
2020
2021
2022
2023 Após 2023
2020 a 2054
715.562
239.385
150.475
94.942
143.776
A Empresa possui compromissos relacionados a contratos de longo prazo
com a compra de energia para revenda, como segue:
Contrato de compra energia
Vigência
2020
2021
2022
2023 Após 2023
2020 a 2054
624.357
221.458
118.831
134.529
479.221
Os valores relativos aos contratos de compra de energia, com vigência de 8
a 30 anos, representam o volume contratado pelo preço médio corrente findo
do exercício de 2019 e foram homologados pela ANEEL.
27. EVENTO SUBSEQUENTE
27.1. 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 econômicas
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.
DIRETORIA EXECUTIVA
Mauricio Perez Botelho - Administrador
Alexandre Nogueira Ferreira - Administrador
Geraldo César Mota - Administrador
Cristian Theodoro Nogueira - Administrador
Vicente Côrtes de Carvalho - Contador - CRC-MG 042523/O-7 “S” RJ

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Quotistas e Administradores da Energisa Comercializadora de Energia nião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Adminis- go da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
tração e o Balanço Social e não expressamos qualquer forma de conclusão de relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada
Ltda. Rio de Janeiro - RJ.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Energisa Comercia- auditoria sobre esses relatórios. Em conexão com a auditoria das demonstra- por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
lizadora de Energia Ltda. (“Empresa”), que compreendem o balanço patrimo- ções financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administra- resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada
nial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resulta- ção e o Balanço Social e, ao fazê-lo, considerar se esses relatórios estão, de e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
do, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos forma relevante, inconsistentes com as demonstrações financeiras ou com distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir- falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos ennossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam mos que há distorção relevante no Relatório da Administração e/ou no Balan- tendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejaradequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ço Social, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não,
financeira da Empresa em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela ela- com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles interacordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas inter- boração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo nos da Empresa. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas
nacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas in- e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida ternacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accoun- pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administrade acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas ting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou ção, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na se- como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
ção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das de- livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
monstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Empresa de erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é res- de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Pro- ponsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
fissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Fe- divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui- respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação
deral de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstra- em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obti- ções financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
da é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assun- ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não
tos: Demonstração do valor adicionado: A demonstração do valor adicio- evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação
nado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elabo- Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
rada sob a responsabilidade da administração da Empresa, e apresentada elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor divulgações e se as demonstrações financeiras representam as corresponcomo informação suplementar, foi submetida a procedimentos de auditoria pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em con- apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela goverEmpresa. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstra- junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por
ção está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segu- nança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos
conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de acordo com os crité- rança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusirios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de ve as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente teValor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As nham sido identificadas durante nossos trabalhos.
foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele- Rio de Janeiro, 12 de março de 2020.
critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro ERNST & YOUNG
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outras informações de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas Auditores Independentes S.S.
que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria CRC - 2SP015199/O-6
A administração da Empresa é responsável por essas outras informações que realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, Pia Leocádia de Avellar Peralta
compreendem o Relatório da Administração e o Balanço Social. Nossa opi- exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao lon- Contadora CRC - 1RJ 101.080/O-0
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BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 09.274.998/0001-97
Relatório da Administração
A Administração da Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (“Brasnorte” ou conhecido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, não representa um
“Companhia”) tem a satisfação de submeter à apreciação dos senhores acio- fluxo de caixa para os exercícios apresentados e não deve ser considerado
nistas o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras acompa- como um lucro líquido alternativo, tampouco é indicador de desempenho. O
nhadas das notas explicativas e do respectivo relatório do auditor independen- EBITDA apresentado é utilizado pela Companhia para medir o seu próprio
desempenho.
te relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.
Governança Corporativa
A Companhia
A partir de 30 de agosto de 2019 a Brasnorte passou a ser uma controlada da No intuito de fornecer informações aos seus acionistas com agilidade, qualidade e transparência, a Companhia possui um Conselho de Administração,
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”).
Desempenho financeiro - R$ mil
2019
2018 constituído desde o início de suas atividades, que é composto por membros
Receita operacional líquida
28.550
26.579 efetivos e suplentes representantes de seus acionistas, com o objetivo de esEBITDA
22.736
20.536 tabelecer as diretrizes fundamentais para a Companhia, verificar e acompaMargem EBITDA
79,64%
77,26% nhar sua execução.
A Taesa realiza atividades de “back-office” para atividades administrativas da
Reconciliação do EBITDA
Lucro do exercício
18.236
16.934 Brasnorte e implanta na concessão os mesmos princípios de Governança CorResultado financeiro
(642)
(411) porativa e Qualidade, comuns a todas as concessões em que o Grupo Taesa
Depreciação acumulada
1
1 administra.
Imposto de renda e contribuição social
5.141
4.012 Política de Qualidade
EBITDA
22.736
20.536 A Brasnorte, respaldada pela Alta Administração, manifesta seu compromisso
EBITDA - é o lucro líquido antes dos impostos, das despesas financeiras lí- com a qualidade, declarando como diretrizes globais da Companhia o complequidas e das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é re- to atendimento dos requisitos do cliente, o comprometimento com a melhoria
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
Nota
2019
2018
explicativa
explicativa
2019
2018
Passivos
Ativos
Passivos Circulantes
Ativos Circulantes
Fornecedores
899
680
Caixa e equivalentes de caixa
4
153
157 Taxas
regulamentares
546
472
Títulos e valores mobiliários
5
16.371
9.566 Impostos e contribuições sociais
1.549
876
Contas a receber de concessionárias e
Dividendos a pagar
9
7.270 6.501
permissionárias
2.769
2.982 Outras contas a pagar
787
784
Ativo de contrato de concessão
6
24.479 23.522 Total dos Passivos Circulantes
11.051 9.313
Impostos e contribuições sociais
1.076
703 Passivos Não Circulantes
10
216
216
577
510 Provisões para riscos fiscais e cíveis
Outras contas a receber
7
25.499 25.227
45.425 37.440 Impostos e contribuições sociais diferidos
Total dos Ativos Circulantes
Tributos diferidos
8
23.187 23.751
Ativos Não Circulantes
1.146 1.607
Depósitos judiciais
456
422 Outras contas a pagar
Total dos Passivos Não Circulantes
50.048 50.801
Contas a receber de concessionárias e
61.099 60.114
permissionárias
180
180 Total dos Passivos
Patrimônio Líquido
Ativo de contrato de concessão
6
242.898 252.975 Capital social
191.052 191.052
Imobilizado
9
10 Reserva de lucros
29.716 33.494
169
134 Dividendos adicionais propostos
Outras contas a receber
7.270 6.501
243.712 253.721 Total do Patrimônio Líquido
Total dos Ativos Não Circulantes
11
228.038 231.047
289.137 291.161 Total dos Passivos e do Patrimônio Líquido
Total dos Ativos
289.137 291.161
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração da mutação do patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
Capital
Reservas de lucros
Dividendos
Lucros
explicativa
social
Legal Incentivo fiscal Especial adicionais propostos acumulados
Total
191.052
5.272
8.100 38.558
5.513
248.495
Saldos em 31 de dezembro de 2017
11
Aprovação dos dividendos adicionais
(5.513)
(5.513)
Adoção inicial do CPC 47
(22.368)
(22.368)
Lucro líquido do exercício
16.934
16.934
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal
847
(847)
Reserva de incentivo fiscal
3.085
(3.085)
Dividendos obrigatórios
(6.501)
(6.501)
Dividendos adicionais propostos
6.501
(6.501)
- (22.368)
22.368
Compensação de (prejuízos) acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2018
11
191.052
6.119
11.185 16.190
6.501
231.047
Adoção inicial do CPC 47
(7.474)
(7.474)
Aprovação dos dividendos adicionais
(6.501)
(6.501)
Lucro líquido do exercício
18.236
18.236
Destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal
912
(912)
Reserva de incentivo fiscal
2.784
(2.784)
Dividendos obrigatórios
(7.270)
(7.270)
Dividendos adicionais propostos
7.270
(7.270)
- (7.474)
7.474
Compensação de (prejuízos) acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2019
11
191.052
7.031
13.969
8.716
7.270
228.038
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)
cada data de relatório e reduzidos à medida que sua realização não seja mais
1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (“Brasnorte” ou “Companhia”) é provável. e) Provisões para riscos trabalhistas e cíveis - A Companhia é parte
uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de em diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas
Janeiro, e tem por objeto social a construção, a implantação, a operação e a para todos os riscos referentes a processos judiciais que representam perdas
manutenção do serviço público de transmissão de energia elétrica da rede prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabibásica do Sistema Elétrico Interligado relativo às linhas de transmissão LT lidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das
Jubá/Jauru e LT Brasnorte/Nova Mutum, ambas de 230 kV, com aproxima- leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e
damente 129 e 273 km, respectivamente, e subestações SE Jubá, de 300 sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessoMVA, e SE Brasnorte, de 100 MVA, ambas de 230/138 KV, entradas de linha res jurídicos externos. 2.5. Informações por segmento: A Companhia atua
e instalações vinculadas a estas, bem como às demais instalações necessá- somente no segmento de transmissão de energia elétrica e realiza atividade
rias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, tele- de disponibilização da rede básica com base no contrato celebrado com o
comunicação, administração e apoio, conforme consta no Edital de Leilão nº ONS, denominado Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - CUST.
004/2007, emitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Em 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
17 de março de 2008, a Companhia assinou com a ANEEL o contrato de 3.1. Reconhecimento de receita: Os concessionários devem registrar e menconcessão nº 003/2008 para exploração das linhas de transmissão LT Jubá/ surar a receita dos serviços que prestam obedecendo aos pronunciamentos
Jauru e LT Brasnorte/Nova Mutum, pelo prazo de 30 anos. A construção da técnicos CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente e CPC 48 - Instrumentos
linha foi iniciada ao longo de 2008 e concluída em setembro de 2009. Em 04 Financeiros, mesmo quando prestados sob um único contrato de concessão.
de fevereiro de 2015, o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS emitiu o As receitas são reconhecidas (i) quando ou conforme a entidade satisfaz as
Termo de Liberação Definitivo. Em 31 de maio de 2019, a Transmissora Alian- obrigações de performance assumidas no contrato com o cliente; (ii) quando
ça de Energia Elétrica S.A. (“Taesa”) adquiriu 49,7115% de participação na for possível identificar os direitos; (iii) quando houver substância comercial e
Brasnorte pertencentes à Centrais Elétricas do Brasil S.A. (“Eletrobrás”). Com for provável que a entidade receberá a contraprestação à qual terá direito. As
a aquisição, a Taesa alcançou a participação de 88,376% sobre capital social receitas da Companhia são classificadas nos seguintes grupos: a) Receita de
da Companhia, visto que já possuía uma participação de 38,6645%. Com a construção - Serviços de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço
aquisição, a Brasnorte deixou de ser uma controlada em conjunto, tornando- e melhorias das instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de
-se uma controlada da Taesa. Em 30 de agosto de 2019, a Taesa adquiriu infraestrutura são reconhecidas conforme os gastos incorridos e calculadas
mais 11,624% de participação na Brasnorte pertencentes à Bipar Energia, Te- acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS e margem de construção ao
lecomunicação e Industria Metalúrgica S.A. (“Bipar”), alcançando os 100% de valor do investimento, uma vez que os projetos embutem margem suficiente
para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos, consideparticipação na Companhia.
rando que boa parte de suas instalações é implementada através de contratos
2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de conformidade: As presentes demonstrações financeiras terceirizados com partes não relacionadas. As variações positivas ou negatiforam elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil vas em relação à margem estimada são alocadas no resultado quando incore foram aprovadas pela Diretoria e pelo Conselho de Administração em 17 ridas. Toda a margem de construção é recebida durante a obra e variações
de março de 2020. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem positivas ou negativas são alocadas imediatamente ao resultado, no momento
aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Compaorientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronuncia- nhia utilizou um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso,
mentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade Poder Concedente). A taxa (WACC ANEEL) para calcular margem de constru- CFC. Todas as informações relevantes das demonstrações financeiras estão ção (e de operação) é definida no momento inicial do projeto e não sofre altesendo evidenciadas, e correspondem às informações utilizadas na gestão da rações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente
Companhia. 2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram e prazo de financiamento. b) Remuneração do ativo de contrato de concessão
preparadas com base no custo histórico, com exceção de determinados instru- - Juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa que melhor reprementos financeiros não derivativos mensurados ao valor justo por meio do re- senta a remuneração dos investimentos da infraestrutura de transmissão
sultado. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações finan- (WACC Aneel), por considerar os riscos e prêmios específicos do negócio. A
ceiras são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia. taxa busca precificar o componente financeiro do ativo de contrato, determinaTodas as informações financeiras apresentadas em reais foram arredondadas do na data de início de cada contrato de concessão. c) Receita de correção
para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.4. Uso monetária do ativo de contrato de concessão - Correção reconhecida a partir
de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras da operacionalização do empreendimento com base no índice de inflação dede acordo com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamen- finido no contrato de concessão. As correções monetárias são calculadas com
tos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e base no Índice Nacional de preços ao Consumidor Amplo - IPCA. d) Receita
os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados de operação e manutenção - Serviços de operação e manutenção das instalareais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisa- ções de transmissão de energia elétrica, que tem início após o término da fase
das de uma maneira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis de construção e que visa a não interrupção da disponibilidade dessas instalasão reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas. As prin- ções. 3.2. Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financipais áreas que envolvem estimativas e premissas são: a) Ativo de contra- ceiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras, que é recoto de concessão - A Companhia efetua análises que envolvem o julgamento nhecida no resultado, por meio do método dos juros efetivos. As despesas fida Administração, substancialmente, no que diz respeito a aplicabilidade da nanceiras abrangem despesas com juros e variações monetárias sobre díviinterpretação de contratos de concessão, determinação e classificação dos das. 3.3. Instrumentos financeiros: a) Ativos financeiros: Classificação e
gastos de implementação da infraestrutura, ampliação, reforços e melhorias mensuração - Os instrumentos financeiros são classificados em três categocomo ativo de contrato de concessão. A Administração da Companhia avalia o rias: mensurados ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resulmomento de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas carac- tados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por meio do resultado (“VJR”).
terísticas econômicas de cada contrato de concessão. O ativo de contrato de A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das
concessão se origina na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação características dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio para a
de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita gestão destes ativos financeiros. A Companhia apresenta seus instrumentos
reconhecida ao longo do tempo do projeto. O ativo de contrato de concessão financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de
é registrado em contrapartida à receita de construção, que é reconhecida com resultado - Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado comprebase nos gastos incorridos. A parcela do ativo de contrato de concessão inde- endem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designizável final é identificada quando a implementação da infraestrutura é finali- nados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos
zada. A taxa aplicada ao ativo de contrato de concessão é o WACC (Weighted financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos financeiAverage Capital Cost), utilizado pela ANEEL, que é a taxa de desconto que ros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do princimelhor representa a estimativa da Companhia para a remuneração financeira pal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultados investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos do. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. • Cuse prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o componente finan- to amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo custo
ceiro do ativo de contrato de construção é estabelecida na data do início de amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contracada contrato de concessão. A taxas de desconto definidas foram aquelas tuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de prinutilizadas nos leilões de cada concessão. Quando o Poder Concedente revisa cipal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é execuou atualiza a receita que a Companhia tem direito a receber, a quantia es- tada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amorcriturada do ativo de contrato de concessão é ajustada para refletir os fluxos tizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por rerevisados, sendo o ajuste reconhecido como receita ou despesa no resultado. dução de valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da apliQuando a concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura, cação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando o
é reconhecida a receita de construção pelo valor justo e os respectivos custos reconhecimento de juros seria imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de
relativos aos serviços de implementação da infraestrutura prestados levando ativos financeiros (impairment) - O modelo de perdas esperadas é aplicado
em consideração que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por
custos de implementação da infraestrutura e encargos. Quando a concessio- meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em
nária presta serviços de operação e manutenção, é reconhecida a receita pelo instrumentos patrimoniais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”)
valor justo, tendo como um dos parâmetros os valores estimados pelo Poder a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos finanConcedente e os respectivos custos, conforme contraprestação dos serviços. ceiros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os
b) Avaliação de instrumentos financeiros - São utilizadas premissas e técni- direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transcas de avaliação que incluem informações que não se baseiam em dados feridos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais
observáveis de mercado para estimar o valor justo de determinados tipos de sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos
instrumentos financeiros, bem como a análise de sensibilidade dessas premis- os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualsas. c) Impostos, contribuições e tributos - Existem incertezas relacionadas à quer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos fiinterpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e à época de nanceiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. b)
resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de longo prazo, diferen- Passivos financeiros: Os passivos financeiros são classificados como VJR
ças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças quando são mantidos para negociação ou designados ao valor justo por meio
nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos) são
impostos, já registradas. São constituídas provisões, quando aplicável, com mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetibase em estimativas para possíveis consequências de auditorias por parte vos. 3.4. Provisões para riscos trabalhistas e cíveis: Uma provisão é recodas autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que atua, baseadas em nhecida, em virtude de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigadiversos fatores, tais como experiência de auditorias fiscais anteriores e inter- ção legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável e é
pretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e provável que um recurso econômico venha a ser exigido para liquidar a obripela autoridade fiscal responsável. d) Imposto de renda e contribuição social gação. A despesa relativa à constituição de qualquer provisão é apresentada
diferidos - São registrados ativos relacionados a impostos diferidos decorren- na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. 3.5. Subventes de diferenças temporárias entre as bases contábeis de ativos e passivos ção e assistência governamentais: As subvenções que visam compensar a
e as bases fiscais considerando a legislação tributária vigente. Os impostos e Companhia por despesas incorridas são reconhecidas no resultado em uma
contribuições diferidos ativos são reconhecidos à medida em que é esperada base sistemática no mesmo período em que as despesas são auferidas, regisa geração de lucro tributável futuro suficiente com base em projeções elabora- trando-se o imposto total no resultado como se devido fosse, em contrapartida
das pela Administração. Essas projeções incluem hipóteses relacionadas ao à receita de subvenção equivalente, a serem demonstrados um deduzido do
desempenho da Companhia e fatores que podem diferir das estimativas atu- outro. Os valores registrados no resultado serão destinados à reserva de inais. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a centivo fiscal no patrimônio líquido. 3.6. Imposto de renda e contribuição

contínua e a excelência no sistema de gestão da qualidade, direcionados à
execução dos serviços de operação e manutenção de linhas de transmissão
de energia elétrica.
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que revisaram, discutiram e concordam com as demonstrações
financeiras da Companhia e com a opinião dos auditores independentes da
Companhia expressa no Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019.
Relacionamento com o Auditor Independente
A Companhia contratou a Ernst&Young Auditores Independentes S.S. (“EY
Brasil”) para prestar serviços de auditoria independente das demonstrações
financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 pelo valor de
R$107 mil.
As políticas da Companhia na contratação de serviços não relacionados à
auditoria externa do seu auditor independente visam assegurar que não haja
conflito de interesses, perda de independência ou objetividade e se substanciam nos princípios que preservam a independência do auditor.
Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de
2019 (Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
Nota
explicativa
2019
2018
Receita operacional líquida
16
28.550 26.579
Pessoal
(2.702) (2.395)
Material
(578)
(533)
Serviços prestados
(1.302) (1.691)
Outros custos operacionais
(90)
(440)
(4.672) (5.059)
Custos dos serviços prestados
17
Lucro Bruto
23.878 21.520
Pessoal
(204)
(327)
Serviços prestados
(888)
(633)
Depreciação
(1)
(1)
(50)
(24)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Despesas operacionais
17
(1.143)
(985)
Lucro antes das receitas (despesas) financeiras,
22.735 20.535
líquidas, e dos impostos
Receitas financeiras
686
396
Outras Receitas (despesas) financeiras, líquidas
(44)
15
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
642
411
23.377 20.946
Lucro antes dos impostos e das contribuições
Imposto de renda e contribuição social correntes
(1.019) (1.122)
1Imposto de renda e contribuição social diferidos
(4.122) (2.890)
(5.141) (4.012)
Imposto de renda e contribuição social
12
Lucro líquido do exercício
18.236 16.934
Lucro por ação
0,09545 0,08863
Lucro por ação ordinária - básico (em R$)
15
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
2019
2018
Lucro líquido do exercício
18.236 16.934
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
18.236 16.934
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
Demonstração do fluxo de caixa para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Nota
explicativa
2019
2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
18.236 16.934
Itens do resultado que não afetam o caixa:
Remuneração do ativo de contrato de
concessão
6 e 16
(22.518) (18.595)
Correção monetária do ativo de contrato de
concessão
6 e 16
3.138 (6.231)
Receita de construção
6 e 16
(8.626) (1.101)
Receita de aplicação financeira
(686)
(396)
Custo de construção
999
Depreciação
17
1
1
Tributos diferidos
16
515
100
5.141
4.012
Imposto de renda e contribuição social
12
(4.799) (4.277)
Variações nos ativos e passivos:
Redução (aumento) do contas a receber de
concessionárias e permissionárias
213
(218)
Baixa do ativo de contrato de concessão líquidos
24.721 23.938
(Aumento) nos impostos e nas contribuições sociais
ativos, líquido dos passivos
(253)
(21)
(Aumento) redução nas outras contas a receber
e depósitos judiciais
(137)
124
Aumento (redução) nos fornecedores
219 (1.459)
Aumento (redução) nas taxas regulamentares
73
(316)
(Redução) aumento nas outras contas a pagar
(454)
275
24.382 22.323
Caixa gerado pelas atividades operacionais
19.583 18.046
(466) (1.015)
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
19.117 17.031
Fluxo de caixa pelas atividades de investimento
(6.119) (5.970)
(Aumento) no saldo de títulos e valores mobiliários
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimento (6.119) (5.970)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de dividendos
9
(13.002) (11.026)
Caixa líquido (aplicado) nas atividades
(13.002) (11.026)
de financiamento
(Redução) aumento líquido no caixa e
(4)
35
equivalentes de caixa
Saldo inicial do caixa e equivalentes de caixa
4
157
122
Saldo final do caixa e equivalentes de caixa
4
153
157
(Redução) aumento líquido no caixa e equivalentes
de caixa
(4)
35
As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.
social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício correntes e
diferidos são calculados com base no lucro real, à alíquota de 15%, acrescida
do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240, para imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o
lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável anual. Os impostos
correntes são os impostos a pagar ou a receber esperados sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício, às taxas de impostos determinadas ou substantivamente determinadas na data de competência das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar de exercícios anteriores. Os
impostos diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins fiscais. Os impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas alíquotas vigentes na data de
apresentação das demonstrações financeiras. Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por
perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e serão reduzidos à medida que sua realização não seja mais provável. 3.7. Lucro por
ação: O lucro por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício
atribuível aos acionistas da Companhia e da média ponderada das ações em
circulação no respectivo exercício. O lucro por ação diluído é calculado considerando o efeito de instrumentos dilutivos, quando aplicável. 3.8. Normas e
interpretações novas e revisadas: 3.8.1. Novas normas aplicadas a partir
de 1º de janeiro de 2019: CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil: A Companhia não possui contratos de arrendamento mercantil, portanto, não houve efeito oriundo da adoção ao CPC 06 (R2) sobre as demonstrações financeiras. ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro: A Interpretação trata da contabilização dos tributos sobre o lucro nos casos em que os tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a aplicação do CPC 32 e não se aplica a tributos fora do âmbito do CPC 32 nem inclui
especificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos fiscais incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: •
Se a entidade considera tratamentos fiscais incertos separadamente; • As suposições que a entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários
pelas autoridades fiscais; • Como a entidade determina o lucro real (prejuízo
fiscal), bases de cálculo, prejuízos fiscais não utilizados, créditos tributários
extemporâneos e alíquotas de imposto; • Como a entidade considera as mudanças de fatos e circunstâncias. A Companhia determina se considera cada
tratamento tributário incerto separadamente ou em conjunto com um ou mais
tratamentos fiscais incertos e considera a abordagem que melhor prevê a resolução da incerteza. A Companhia aplica julgamento significativo na identificação de incertezas sobre tratamentos de imposto de renda e avaliou se a
interpretação teve impacto em suas demonstrações financeiras. A Companhia
determinou, com base em seu estudo de conformidade tributária, que é provável que seus tratamentos fiscais serão aceitos pelas autoridades fiscais. A Interpretação não teve impacto nas demonstrações financeiras da Companhia.
Melhorias anuais - Ciclo 2015-2017: • CPC 32 - Tributos sobre o Lucro: As alterações esclarecem que as consequências do imposto de renda sobre dividendos estão vinculadas mais diretamente a transações ou eventos passados
que geraram lucros distribuíveis do que às distribuições aos titulares. Portanto,
a entidade reconhece as consequências do imposto de renda sobre dividendos no resultado, outros resultados abrangentes ou patrimônio líquido conforme o lugar em que a entidade originalmente reconheceu essas transações ou
eventos passados. A entidade aplicou essas alterações a partir de 1º de janeiro de 2019. Quando a entidade aplica essas alterações pela primeira vez, as
aplica às consequências do imposto de renda sobre dividendos reconhecidas
a partir do início do período comparativo mais antigo. Como a legislação fiscal
aplicável nas jurisdições nas quais a Companhia atua (primariamente no Brasil) não preveem a tributação dos dividendos, essa alteração não trouxe efeito
sobre as demonstrações financeiras. 3.8.2. Norma emitida, mas ainda não
vigente até a data das demonstrações financeiras da Companhia: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até
a data de emissão das demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar estas normas e interpretações
novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. Alterações ao CPC
26 (R1) e IAS 8: Definição de omissão material: Em outubro de 2018, o IASB
emitiu alterações à IAS 1 e IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting
Estimates and Errors, sendo essas alterações refletidas na revisão 14 do
CPC, alterando o CPC 26 (R1) e o CPC 23 para alinhar a definição de “omissão material” ou “divulgação distorcida material” em todas as normas e esclarecer certos aspectos da definição. A nova definição declara que: “a informa-
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ção é material se sua omissão, distorção ou obscurecimento pode influenciar,
razoavelmente, decisões que os principais usuários das demonstrações financeiras de propósito geral fazem com base nessas demonstrações financeiras,
que fornecem informações financeiras sobre relatório específico da entidade.
Não é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo nas
demonstrações financeiras da Companhia.
4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
2019
2018
Caixa e bancos
153
157
Caixa e equivalente de caixa inclui caixa e depósitos bancários à vista e são
operações de alta liquidez, sem restrição de uso, prontamente conversíveis
em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco
de mudança de valor.
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Investimento em cotas de fundos 2019
2018
“Pampulha” - Ativo circulante
16.371
9.566
Taxa de rentabilidade anual acumulada
103,08% do CDI 102,65% do CDI
Fundo de investimento FIC de FI Pampulha - Fundo não exclusivo, administrado e gerido pela BNP PARIBAS Asset Management, que tem característica
de renda fixa e segue a política de aplicações da Companhia. Os recursos
destinados ao fundo de investimento são alocados somente em emissões públicas e privadas de títulos de renda fixa, sujeitos apenas a risco de crédito,
com prazos de liquidez diversificados, aderentes às necessidades dos fluxos
de caixa dos cotistas.
6. ATIVO DE CONTRATO DE CONCESSÃO
CorOureção
tros Remu- mone- Recebi(*) neração
Linha de transmissão
2018
2019
tária mento
Jubá/Jauru e
Brasnorte/Nova Mutum 276.497 (3.779) 22.518 (3.138) (24.721) 267.377
Circulante
23.522
24.479
Não Circulante
252.975
242.898
Adoção
Remu- Correinicial do Adi- nera- ção moLinha de transmissão
2018
CPC 47 ção
ção netária Baixa
Jubá/Jauru e Brasnorte/
Nova Mutum
274.508 1.101 18.595
6.231 (23.938) 276.497
Circulante
23.522
Não Circulante
252.975
(*) refere-se a um complemento da adoção inicial do CPC 47 oriundo dos impactos relacionados ao reforço e a taxa WACC do projeto principal.
• Principais características do contrato de concessão: RAP - A prestação do
serviço público de transmissão ocorrerá mediante o pagamento à transmissora da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação
comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. Faturamento da receita de operação, manutenção e construção - Pela disponibilização das instalações de transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito
ao faturamento anual de operação, manutenção e construção, reajustado e
revisado anualmente. Parcela variável - A receita de operação, manutenção
e construção estará sujeita a desconto, mediante redução em base mensal,
refletindo a condição de disponibilidade das instalações de transmissão, conforme metodologia disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão - CPST. A parcela referente ao desconto anual por indisponibilidade
não poderá ultrapassar 12,5% da receita anual de operação, manutenção e
construção da transmissora, relativa ao período contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência da indisponibilidade, inclusive esse mês. Caso seja
ultrapassado o limite supracitado, a transmissora estará sujeita à penalidade
de multa, aplicada pela ANEEL nos termos da Resolução nº 318, de 6 de outubro de 1998, no valor máximo por infração incorrida de 2% do valor do faturamento anual de operação, manutenção e construção dos últimos 12 meses
anteriores à lavratura do auto de infração. Extinção da concessão e reversão
de bens vinculados - O advento do termo final do contrato de concessão determina, de pleno direito, a extinção da concessão, facultando-se à ANEEL, a seu
exclusivo critério, prorrogar o referido contrato até a assunção de uma nova
transmissora. A extinção da concessão determinará, de pleno direito, a reversão, ao Poder Concedente, dos bens vinculados ao serviço, sendo procedidos

os levantamentos e as avaliações, bem como a determinação do montante da
indenização devida à transmissora, observados os valores e as datas de sua
incorporação ao sistema elétrico. O valor da indenização dos bens reversíveis
será aquele resultante de inventário realizado pela ANEEL ou por preposto
especialmente designado, e seu pagamento será realizado com os recursos
da Reserva Global de Reversão - RGR. A Companhia não é obrigada a remunerar o Poder Concedente pelas concessões das linhas de transmissão de
energia por meio de investimentos adicionais, quando da reversão dos bens
vinculados ao serviço público de energia elétrica. A Administração entende
que a melhor estimativa para o valor de indenização é o valor residual do ativo imobilizado. Renovação - A critério exclusivo da ANEEL e para assegurar
a continuidade e qualidade do serviço público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por, no máximo, igual período, mediante requerimento da
transmissora. Aspectos ambientais - A transmissora deverá construir, operar e
manter as instalações de transmissão, observando a legislação e os requisitos
ambientais aplicáveis, adotando todas as providências necessárias perante o
órgão responsável para obtenção dos licenciamentos, por sua conta e risco,
e cumprir todas as suas exigências. Descumprimento de penalidades - Nos
casos de descumprimento das penalidades impostas por infração, notificação
ou determinação da ANEEL e dos procedimentos de rede, para regularizar a
prestação de serviços poderá ser decretada a caducidade da concessão, na
forma estabelecida na lei e no contrato de concessão, sem prejuízo da apuração das responsabilidades da transmissora perante o Poder Concedente,
a ANEEL, os usuários e terceiros, e das indenizações cabíveis. Alternativamente à declaração de caducidade, a ANEEL poderá propor a desapropriação
do bloco de ações de controle da transmissora e levá-lo a leilão público. O
valor mínimo definido para o leilão será o montante líquido da indenização
que seria devida no caso da caducidade. Aos controladores será transferido, do montante apurado, o valor equivalente às respectivas participações.
Estrutura de formação da RAP - A Companhia é remunerada pela disponibilidade de suas instalações de transmissão, integrantes da Rede Básica e da
Rede Básica de Fronteira, não estando vinculada à carga de energia elétrica
transmitida, mas sim ao valor homologado pela ANEEL quando da outorga do
contrato de concessão. A remuneração pelas Demais Instalações de Transmissão - DIT que não pertencem à Rede Básica é feita por meio de uma tarifa
definida pela ANEEL. • Resoluções homologatórias emitidas pela ANEEL:
Ciclo 2019-2020
Ciclo 2018-2019
Ciclo 2017-2018
Resolução nº 2.565,
Resolução nº 2.408,
Resolução nº 2.258,
de 25/06/2019
de 28/06/2018
de 27/06/2017
Período: de 01/07/2019 Período: de 01/07/2018 Período: de 01/07/2017
a 30/06/2020
a 30/06/2019
a 30/06/2018
Parcela
Parcela
Parcela
RAP de ajuste Total RAP de ajuste Total RAP de ajuste Total
27.559 (774) 26.785 26.213 (838) 25.375 25.801 (1.374) 24.427
• Revisão tarifária - Em junho de 2018, em decorrência da realização da revisão tarifária descrita na cláusula sétima do contrato de concessão assinado
entre a Companhia e a ANEEL, que ocorre a cada 5 (cinco) anos, a Companhia
teve a sua Receita Anual Permitida - RAP reduzida a partir do ciclo 2018-2019,
por meio da Resolução Homologatória 2.405/2018 - ANEEL. Esta redução
na RAP para o ciclo 2018-2019 até o final do contrato de concessão impacta
diretamente no fluxo de recebimento esperado (contas a receber) da Companhia, redução esta que foi registrada diretamente no resultado do período na
rubrica “Receita operacional líquida” no montante aproximado de R$4.290.
7. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DIFERIDOS
2019
2018
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias (a) - Ativo
630
725
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias (b) - Passivo (26.129) (25.952)
Efeito líquido no balanço - IRPJ e CSLL - Passivo
(25.499) (25.227)
Referem-se às diferenças temporárias sobre: (a) provisões de rateio de antecipação; e (b) valores referentes à aplicação do CPC47.
Expectativa de realização do IRPJ e da CSLL
diferidos ativos
2020 2021 2022 Total
Diferenças temporárias
103 263 264 630
8. TRIBUTOS DIFERIDOS
2019 2018
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS (*) - Passivo 23.187 23.751
(*) Valores referentes à aplicação do CPC 47.

9. PARTES RELACIONADAS
I - Outras contas a receber - OCR e Outras contas a pagar - OCP. a) Ativos e receitas:
Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
R
E Classificação contábil, natureza Valor Período de vigência/ Taxa de juros cobrada/
Principais condições
Outras informaF
do contrato e contraparte
original
duração
atualização monetária
de rescisão ou extinção
ções relevantes
Transações entre empresas ligadas
O contrato somente poderá ser
30/11/2010 até a
Juros de mora 12% a.a./ rescindido
x Taxa de conservação R$17
em caso de extinção da
1 OCR
Valor
extinção
da
concessão
multa
2%/
atualização
Não houve
de CCI - EBTE
concessão de qualquer das partes
mensal
de uma das partes.
anual
ou por determinação legal
R
Ativo
Receita
E
Contratos e outras transações
2018
2017
2018
2017
F
Transações entre e empresas ligadas
1 Reembolso de custo de CCI - EBTE
20
13
229
177
b) Passivo e despesas:
Principais informações sobre os contratos e transações com partes relacionadas
R
Período de
Garantias e outras
E Classificação contábil, natureza
Valor
Taxa de juros cobrada/
Principais condições
vigência/
informações
F
do contrato e contraparte
original
atualização
monetária
de
rescisão
ou
extinção
duração
relevantes
Transações com empresa ligada
x Custos operacionais - CCI 1 OCP
Eletronorte (*)

R$8 Valor
mensal

17/11/2009 até Juros de mora 12% a.a./
a extinção da
multa 2%/ atualização
concessão de
anual pelo
uma das partes. IGP-M/mês de referência

O contrato somente poderá ser
rescindido em caso de extinção da
concessão de qualquer das partes
ou por determinação legal.

Não houve

Multa de 2% a.m. / juros
de mora de acordo com
o mercado financeiro/
atualização anual pelo
IGP-M.

O contrato pode ser rescindido a
qualquer tempo, unilateralmente,
mediante prévio aviso de 30 dias
de antecedência, por motivo de
impedimento de funcionamento ou
na hipótese de recuperação judicial
ou falência de uma das partes.

Não houve

Transação com controladora

x Despesas Operacionais2 OCP
“BackOffice” - Taesa

REF

Contratos e outras transações

R$36 Valor 21/05/2018 até
mensal
21/05/2023.

Passivo
2019

1

Compartilhamento de instalações
- Eletronorte (*)
“Back-office” -Taesa

2018
-

13

Custos e
Despesas
2019
2018
57

161

38
30
501
356
38
43
558
517
(*) A Taesa adquiriu a participação da Eletrobrás na Brasnorte em 29 de abril
de 2019 (vide nota explicativa nº 1), desta forma a Eletronorte deixou de ser
uma empresa ligada à Brasnorte.
II - Dividendos a pagar
Dividendos
obrigatórios
Dividendos a pagar
2018 e adicionais Pagamentos 2019
Dividendos a pagar à Taesa
2.513
9.785
(5.028) 7.270
Dividendos a pagar à Eletrobrás 3.233
3.230
(6.463)
Dividendos a pagar à Bipar
755
756
(1.511)
6.501
13.771
(13.002) 7.270
Exercíciode
Data de Órgão de
Datade
competência aprovação aprovação pagamento Valor
Obrigatórios
2018 30/04/2019
AGO 06/06/2019 6.501
Adicionais
propostos
2018 30/04/2019
AGO 06/06/2019 6.501
13.002
III - Remuneração da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal
Proporção da remuneração total
2019
2018
Diretoria (não há remuneração)
Conselho Fiscal (remuneração fixa, condicionada
à participação em reuniões)
100% 100%
Conselho de Administração (não há remuneração)
Valores reconhecidos no resultado Conselho Fiscal
2019
2018
Remuneração (incluindo encargos)
6
12
10. PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS E CÍVEIS
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante
vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das
operações, envolvendo aspectos tributários e cíveis. Com base na opinião
de seus assessores jurídicos externos, a Companhia constituiu provisão para
riscos cíveis, referentes a faixa de servidão, em montantes considerados suficientes para cobrir as perdas estimadas com as ações em curso. A Companhia possui depósitos judiciais relativos a estas ações no valor de R$212.
2019
2018
Cíveis
216
216
Passivos contingentes: Em 31 de dezembro 2019, com base na opinião dos
consultores jurídicos externos, o montante de causas com risco de perda classificados como possível era de R$5.068 (R$ 5.147 em 31 de dezembro de
2018), referentes a causas fiscais, para os quais nenhuma provisão foi constituída. Referem-se basicamente a ações anulatórias que visam desconstituir
autuações fiscais de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS pela entrada de mercadorias no Estado do Mato Grosso, conforme detalhado a seguir: (i) Créditos tributários cobrados por meio do Aviso de Cobrança
da Conta-Corrente Fiscal, lavrado pela Secretaria de Fazenda do Estado do
Mato Grosso, em razão de suposto: (a) não recolhimento do imposto devido
na forma da Resolução nº 007/08; (b) não recolhimento do ICMS garantido
integral; (c) não recolhimento do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota por operações interestaduais; (d) não recolhimento do ICMS substituição tributária transcrita; e (e) não recolhimento do Fundo Partilhado de Investimento Social - FUPIS. A Companhia ajuizou ação anulatória de débito fiscal,
com vistas a declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, que autorize
o Estado de Mato Grosso a realizar a cobrança do crédito em referência. Em
31 de dezembro de 2019 e 2018, o valor do processo era de R$2.180. (ii)
Cancelamento da autuação fiscal nº 936.079 em virtude de suposta: (a) declaração incorreta de informações econômico-fiscais apresentadas por meio de
Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA; (b) emissão de documento
fiscal com valores diferentes nas suas respectivas vias; (c) ausência de recolhimento/recolhimento a menor do ICMS - estimativa por operação devido na
entrada de mercadorias no Estado do Mato Grosso provenientes de outras
Unidades da Federação; (d) ausência de recolhimento/recolhimento a menor
de ICMS - estimativa simplificada devido pela aplicação da carga média tributária apurada para o Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE
em que a empresa se enquadra; e (e) ausência de recolhimento de ICMS
devido por ocasião da entrada, no Estado do Mato Grosso, de mercadorias
provenientes de outras Unidades da Federação. A Companhia ajuizou Ação
Anulatória de Débito Fiscal, com vistas a declarar a inexistência de relação
jurídico-tributária, que autorize o Estado de Mato Grosso a realizar a cobrança
do crédito em referência. Em 31 de dezembro 2019 e 2018, o valor desse
processo era de R$2.341.
2

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital social subscrito
e integralizado era de R$191.052, representado por 191.052.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.
2019
2018
Quantidade de
Capital
Quantidade de Capital
ações ordinárias integrali- ações ordinárias integraliintegralizadas zado (%)
integralizadas zado (%)
Acionistas (*)
Taesa
191.052.000
100,00
73.869.267 38,6645
Eletrobrás
94.974.773 49,7115
Bipar
22.207.960
11,624
Total
191.052.000
100
191.052.000
100
(*) A Taesa adquiriu a participação da Eletrobrás e da Bipar na Brasnorte.
Vide nota explicativa nº 1.
Reserva de lucros: (a) Reserva legal - constituída à razão de 5% do lucro
líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº
6.404/76, até o limite de 20% do capital social, (b) Reserva especial - constituída com base no artigo 202, inciso III, parágrafo 5º da nº Lei 6.404/76 e (c) Reserva de incentivo fiscal - a Companhia goza de incentivos fiscais do imposto
de renda sobre o resultado auferido na exploração da concessão de serviços
públicos de transmissão de energia elétrica no Estado do Mato Grosso. Esse
incentivo, no montante de R$2.784 em 31 de dezembro de 2019 (R$3.085 em
31 de dezembro de 2018), foi concedido pela SUDAM na redução de imposto
de renda, e é registrado contabilmente na rubrica de Reserva de Incentivo
Fiscal. Sua destinação é submetida à aprovação da Assembleia de Acionistas,
considerando as restrições previstas nos respectivos laudos constitutivos e a
legislação fiscal vigente. Remuneração aos acionistas - O estatuto social da
Companhia não estabelece um percentual de dividendos mínimos obrigatórios
aos titulares de ações de qualquer espécie. Dessa forma, conforme o inciso I
do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, o dividendo mínimo obrigatório será de 50%
do lucro líquido, diminuída a importância destinada à reserva legal e ao incentivo fiscal. Adoção inicial CPC 47 - refere-se aos impactos da adoção inicial do
CPC 47 sobre o projeto de reforço da Companhia, no valor de R$2.308, não
reconhecidos no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e
R$5.166 referente a alteração na taxa WACC do projeto principal. A Companhia entende que o impacto não é relevante para reapresentação das demonstrações financeiras de 2018, portanto, o valor foi ajustado no Patrimônio
Líquido no exercício de 2019.
Destinação do lucro do exercício e de lucros acumulados:
2019 2018 (*)
Lucro do exercício
18.236
16.934
(7.474) (22.368)
Adoção inicial do CPC 47 - prejuízos acumulados
10.762
(5.434)
Reserva Legal (5%)
(912)
(847)
Reserva de incentivo fiscal
(2.784)
(3.085)
Dividendos obrigatórios (50%)
(7.270)
(6.501)
Dividendos adicionais propostos
(7.270)
(6.501)
Compensação de prejuízo - reserva especial
7.474
22.368
(*) Ratificada pela AGO de 30 de abril 2019.
12. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (DESPESA)
Correntes - Calculados sobre o lucro líquido com base regime tributário do
lucro real.
2019
2018
Imposto de renda e contribuição social correntes
(1.019)
(1.122)
(4.122)
(2.890)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(5.141)
(4.012)
Incentivo fiscal IRPJ - SUDAM - Em 31 de dezembro de 2019, o Ministério
da Integração Nacional, por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, emitiu os Laudos Constitutivos nº 239/2018 e nº
240/2018 que outorgam à Companhia benefício fiscal relativo à redução de
75% do imposto de renda devido pelas unidades produtivas localizadas nas
áreas de atuação da SUDAM. O benefício é calculado mensalmente sobre o
lucro de exploração referente às linhas Brasnorte/Nova Mutum e Jubá/Jauru,
localizadas integralmente no Estado do Mato Grosso, fazendo parte da área
incentivada pela SUDAM. Os Atos Declaratórios Executivos serão expedidos
pela RFB em até 120 (cento e vinte) dias, contados da apresentação do pedido de reconhecimento do direito à redução de 75% do IRPJ na unidade da
SRF a que está jurisdicionada a pessoa jurídica solicitante (estabelecimento
matriz). Diferidos - Registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis
às diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos e o respectivo valor contábil, incluindo-se entre elas os ajustes decorrentes das Leis nº
11.638/07, nº 11.941/09 e nº 12.973/14.

Conciliação da taxa efetiva de IRPJ e CSLL - Lucro Real
2019 2018
Lucro antes dos impostos
23.377 20.946
Despesa de imposto de renda e contribuição social
(alíquota de 34%)
(7.948) (7.121)
Incentivo fiscal IRPJ - SUDAM
2.784 3.085
Outros
23
24
Despesa de imposto de renda e contribuição social - resultado (5.141) (4.012)
21% 19%
Alíquota efetiva
13. COBERTURA DE SEGUROS
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos aos riscos para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza
de sua atividade. Possui cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para os bens tangíveis atrelados à concessão, exceto para as linhas
de transmissão do projeto, e mantém apenas seguros em relação aos danos
em seus equipamentos acima de R$500, galpões e estoques. Esse fato é
uma consequência de as coberturas compreendidas nas apólices não serem
compatíveis com os riscos efetivos das linhas de transmissão e os prêmios
cobrados no mercado das seguradoras e resseguradoras serem demasiadamente elevados.
Danos
Tipo de
Limite máximo materiais - Prêseguro
Seguradora Vigência de indenização valor em risco mio
ResponsabiliChubb
20/09/19
dade civil geral Seguros do
a
- RCG
Brasil
19/09/20
10.000
1
02/12/19
Risco operacioMapfre
a
nal - RO
Seguros 01/06/21
49.296
75
24/12/19
Seguro veículos
Tokyo
a
100% Tabela 100% Tabela
- frota
Marine
23/12/20
FIPE
FIPE
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Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas
de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e dada a sua natureza não
fazem parte do escopo dos nossos auditores independentes.
14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
14.1. Estrutura de gerenciamento de riscos: O gerenciamento de riscos
visa identificar e analisar os riscos considerados relevantes pela Administração, referentes ao risco de capital, de mercado (risco de taxa de juros e outros
riscos operacionais), de crédito e de liquidez. A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos nos exercícios apresentados. 14.2. Gestão do
risco de capital: A Companhia administra seus capitais para assegurar que
possa continuar com suas atividades normais e maximizar o retorno a todas as
partes interessadas ou envolvidas em suas operações. A estrutura de capital é
livre de endividamentos com terceiros, consistindo na administração do caixa,
títulos e valores mobiliários e patrimônio líquido. 14.3. Categorias de instrumentos financeiros:
2019
2018
Ativos financeiros
Valor justo através do resultado:
- Títulos e valores mobiliários
16.371 9.566
Custo amortizado:
- Caixa e Bancos
153
157
- Contas a receber de concessionárias e permissionárias
2.949 3.162
19.473 12.885
Passivos financeiros
Outros passivos financeiros ao custo amortizado:
- Fornecedores
899
680
- Rateio de antecipação e parcela de ajuste
1.146 1.175
2.045 1.855
14.4. Risco de mercado: 14.4.1 Gestão do risco de taxa de juros: A receita da Companhia é atualizada anualmente por índices de inflação. Em caso
de deflação, as concessionárias terão suas receitas reduzidas. Em caso de
repentino aumento da inflação, as concessionárias poderiam não ter as suas
receitas ajustadas tempestivamente e, com isso, incorrer em impactos nos
resultados. Para minimizar o risco de captação insuficiente de recursos com
custos e prazos de reembolso considerados adequados, a Companhia monitora permanentemente o cronograma de pagamento de suas obrigações e a
sua geração de caixa. Não houve mudança relevante na exposição da Companhia quanto aos riscos de mercado ou na maneira pela qual ela administra
e mensura esses riscos. A Companhia está exposta às flutuações de taxa de
juros pós-fixados sobre aplicações financeiras, cujo risco é administrado por
meio do monitoramento dos movimentos de taxas de juros. 14.4.2 Análises
de sensibilidade sobre instrumentos financeiros: As análises de sensibilidade foram elaboradas com base na exposição líquida da Companhia às
taxas variáveis dos instrumentos financeiros ativos relevantes, em aberto no
fim do período deste relatório. Essas análises foram preparadas assumindo
que o valor dos ativos a seguir estivesse em aberto durante todo o exercício,
ajustado com base nas taxas estimadas para um cenário provável do comportamento do risco que, caso ocorra, pode gerar resultados adversos.
Índice
2019
Cenário provável em 31/12/2020
CDI (i)
5,94%
4,25%
(i) Divulgado pelo BACEN (Relatório Focus - Mediana Top 5 de médio prazo),
07 de fevereiro de 2020 - Fonte Externa Independente.
Exposição líquida dos instrumenEfeito Provável no LAIR tos financeiros não derivativos
2019 dezembro de 2020- (redução)
Ativos financeiros - Títulos e valores
mobiliários - CDI
16.371
277
14.5. Gestão de risco de crédito: O risco de crédito refere-se ao risco de uma
contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Companhia a incorrer em perdas financeiras. Esse risco é basicamente proveniente
dos investimentos mantidos com bancos e instituições financeiras. O risco de
crédito do saldo mantido em caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores
mobiliários é limitado porque as contrapartes são representadas por bancos e
instituições financeiras que possuem níveis de classificação de crédito (“ratings”) satisfatórios, o que caracteriza uma grande probabilidade de que nenhuma contraparte falhe ao cumprir com suas obrigações. Com relação ao risco
de crédito proveniente das transações com contas a receber de concessionárias e permissionárias e o ativo financeiro de concessão, a Administração
entende que não é necessária a contabilização de provisão para perdas ou
análises de crédito em relação às concessionárias e permissionárias, pois o
CUST, celebrado entre o ONS e a Companhia, garante o recebimento dos
valores devidos pelos usuários, pelos serviços prestados por meio do Contrato
de Constituição de Garantia - CCG e da Carta de Fiança Bancária - CFB. As
principais vantagens desses mecanismos de proteção são: (a) riscos diluídos,
pois todos os usuários pagam a todas as transmissoras; (b) as garantias financeiras fornecidas individualmente pelos usuários; e (c) negociações de pagamento feitas diretamente entre transmissoras e usuários. No caso de não pagamento, a Companhia, como agente de transmissão, poderá solicitar ao ONS
o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário relativa ao CCG
ou à CFB. 14.6. Gestão dos riscos operacionais: É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia e de fatores externos, exceto riscos de
crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e
regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial:
Riscos regulatórios - Extensa legislação e regulação governamental emitida
pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas e Energia - MME, ANEEL, ONS e
Ministério do Meio Ambiente. Caso a Companhia venha a infringir quaisquer
disposições da legislação ou regulamentação aplicáveis, a referida infração
pode significar a imposição de sanções pelas autoridades competentes. Risco
de seguros - Contratação de seguros de risco operacional e de responsabilidade civil para suas subestações. Danos nas linhas de transmissão contra
prejuízos decorrentes de incêndios, raios, explosões, curtos-circuitos e interrupções de energia elétrica não são cobertos por tais seguros, o que poderia
acarretar custos e investimentos adicionais significativos. Risco de interrupção
do serviço - Em caso de interrupção do serviço, a Companhia estará sujeita à
redução de sua receita por meio da aplicação de algumas penalidades, conforme regras estabelecidas pelo órgão regulador. No caso de desligamentos
prolongados, os efeitos podem ser relevantes. Risco de construção e desenvolvimento das infraestruturas - Caso a Companhia expanda os seus negócios
através da construção de novas instalações de transmissão, poderá incorrer
em riscos inerentes à atividade de construção, atrasos na execução da obra e
potenciais danos ambientais que poderão resultar em custos não previstos e/
ou penalidades. Caso ocorra algum atraso ou algum dano ambiental no âmbito da construção e desenvolvimento de infraestruturas, tais eventos poderão
prejudicar o desempenho operacional da Companhia ou atrasar seus programas de expansão, hipótese em que a performance financeira da Companhia
poderia sofrer um impacto adverso. Dado que a Companhia pode depender
de terceiros para fornecer os equipamentos utilizados em suas instalações,
estão sujeitas a aumentos de preços e falhas por parte de tais fornecedores,
como atrasos na entrega ou entrega de equipamentos avariados. Tais falhas
poderão prejudicar as atividades e ter um efeito adverso nos resultados. Adicionalmente, devido às especificações técnicas dos equipamentos utilizados
em suas instalações, há disponibilidade de poucos fornecedores e, para determinados equipamentos, há um único fornecedor. Caso algum fornecedor
descontinue a produção ou interrompa a venda de quaisquer dos equipamentos adquiridos, pode não haver possibilidade de aquisição de tal equipamento
com outros fornecedores. Nesse caso, a prestação dos serviços de transmissão de energia elétrica poderá ser afetada, sendo obrigadas a realizar investimentos não previstos, a fim de desenvolver ou custear o desenvolvimento
de nova tecnologia para substituir o equipamento indisponível, o que poderá
impactar de forma negativa a sua condição financeira e seus resultados operacionais. Risco técnico - Eventos de caso fortuito ou força maior podem causar
impactos econômicos e financeiros maiores do que os previstos pelo projeto
original. Nesses casos, os custos necessários à recolocação das instalações
em condições de operação devem ser suportados pela Companhia. Caso tais
riscos se materializem, o desempenho financeiro e operacional da Companhia
poderá sofrer um impacto adverso. Risco de contencioso - A Companhia é
parte em diversos processos judiciais e administrativos, que são acompanhados pelos seus assessores jurídicos. A Companhia analisa periodicamente
as informações disponibilizadas pelos seus assessores jurídicos para concluir sobre a probabilidade de êxito final das causas, evitando a ocorrência
de prejuízos financeiros e danos à sua reputação e buscar eficácia de custos.
A Alta Administração é responsável pelo desenvolvimento e implantação de
controles para mitigar os riscos operacionais: (i) exigências para segregação
adequada de funções, incluindo a autorização independente de operações; (ii)
exigências para a reconciliação e o monitoramento de operações; (iii) cumprimento com exigências regulatórias e legais; (iv) documentação de controles
e procedimentos; (v) exigências para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles e procedimentos para tratar
dos riscos identificados; (vi) exigências de reportar os prejuízos operacionais
e as ações corretivas propostas; (vii) desenvolvimento de planos de contingência; (viii) treinamento e desenvolvimento profissional; (ix) padrões éticos
e comerciais; e (x) mitigação de risco, incluindo seguro, quando eficaz. 14.7.
Hierarquia do valor justo dos instrumentos financeiros derivativos e não
derivativos: Os diferentes níveis foram definidos conforme a seguir: (a) Nível
1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos
e idênticos; (b) Nível 2 - “inputs”, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1
que são observáveis para o ativo ou passivo, direta (preços) ou indiretamente
(derivado de preços); e (c) Nível 3 - premissas, para o ativo ou passivo, que
não são baseadas em dados observáveis de mercado (“inputs” não observáveis). Não houve mudança de nível para esses instrumentos financeiros no
exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 14.7.1 Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado:
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Nota
Ativos financeiros
explicativa
Títulos e valores mobiliários
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15. LUCRO POR AÇÃO

Hierarquia do
2019
2018
valor justo
16.371 9.566
Nível 2

2019
2018
Lucro do exercício
18.236 16.934
Quantidade de ações ordinárias (lote de mil)
191.052 191.052
Lucro por ação ordinária - básico e diluído
0,09545 0,08863
A Companhia não possui instrumentos com efeito dilutivo.
16. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2019
2018
Remuneração do ativo de contrato de concessão
22.518 18.595
Correção monetária do ativo de contrato de concessão
(3.138)
6.231
Operação e manutenção
2.448
2.320
Construção
8.626
1.101
Parcela variável (a)
(10)
Outras Receitas
2.576
2.246
Receita operacional bruta
33.020 30.493
PIS e COFINS correntes
(2.750) (2.661)
PIS e COFINS diferidos
(515)
(100)
Encargos setoriais (b)
(1.205) (1.153)
(4.470) (3.914)
Deduções da receita
Receita operacional líquida
28.550 26.579
Conciliação entre a receita bruta e a receita registrada
para fins tributáveis de IRPJ e CSLL
2019
2018
Receita operacional bruta
33.020 30.493
(+/-) Efeitos de ajustes societários e tributação pelo
regime de caixa
(12.195) (10.947)
Receita operacional bruta tributável
20.825 19.546
a) Parcela a ser deduzida da receita da transmissora em virtude da não prestação adequada do serviço público de transmissão. A PV pode ser classificada
em Não programada, quando ocorre indisponibilidade do sistema por acidente
e em Programada quando há manutenção em equipamentos que pertençam à
linha de transmissão. (b) Encargos setoriais definidos pela ANEEL e previstos
em lei, destinados a incentivos com P&D, constituição de RGR dos serviços
públicos, Taxa de Fiscalização, Conta de Desenvolvimento Energético e Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica.
17. NATUREZA DE CUSTOS E DESPESAS
2019
2018
-Remuneração direta
(1.764) (1.533)
-Benefícios
(482)
(570)
-FGTS e INSS
(660)
(619)
(2.906) (2.722)
Pessoal
Materiais
(578)
(533)
Serviços de terceiros
(2.190) (2.324)
Depreciação e amortização
(1)
(1)
Outros custos e despesas operacionais
(140)
(464)
(5.815) (6.044)
Total custos e despesas
A demonstração do resultado utiliza uma classificação dos custos e das despesas com base na sua função, cuja natureza dos principais montantes é demonstrada a seguir: Custos com materiais: Custos de aquisição de materiais,
serviços prestados e outros custos utilizados na fase de construção e na manutenção das linhas de transmissão. Custos e despesas com serviços de terceiros - Custos com operação, manutenção, compartilhamento de instalações,
comunicação, multimídia, consultorias e despesas com back-office, serviços
advocatícios, serviços gráficos, viagens e auditoria. Outras custos e despesas
operacionais: Custos com aluguéis, condomínio, combustível, seguros, impostos e taxas; e despesas com condomínios, aluguéis e patrocínios.
18. COMPROMISSOS ASSUMIDOS
Compensação ambiental - Em 31 de dezembro de 2019, não existem projetos
de compensação ambiental em andamento com relação ao órgão licenciador
- Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA/MT. Não
há saldos a pagar registrados no balanço patrimonial. Em relação à Fundação
Nacional do Índio - FUNAI, existe uma obrigação de realizar projetos de compensação ambiental no valor total de R$390, valor previsto para ser investido
em 2020.
19. OUTRAS INFORMAÇÕES
Operação e manutenção dos ativos - Realizadas pela própria Companhia. Aspectos ambientais - Os empreendimentos estão regulares com suas obrigações ambientais e devidamente licenciados (licenças de operação vigentes).
Licenças ambientais
Data de
Data de
Trecho
Licença de Operação nº
emissão
vencimento
Jubá/Jauru
318660/2019
04/01/2019
03/01/2022
Brasnorte/Nova
Mutum
317327/2018
30/05/2018
29/05/2021

Diretoria
Nome
Cargo
Raul Lycurgo Leite
Diretor sem designação específica
Marcus Pereira Aucélio
Diretor sem designação específica
Marco Antonio Resende Faria
Diretor sem designação específica
Conselho de Administração
Marco Antonio Resende Faria
Fábio Antunes Fernandes
Cargo vago
Cargo vago
Cargo vago
Luiz Carlos de Andrade - Contador
CRC-076013/O-3 - CPF nº 696.385.517-04
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (a “Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as opiniões dos
auditores independentes da Companhia expressas no parecer pertinente às
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2019, e respectivos documentos complementares.
Rio de Janeiro, 17 de março de 2020.
Marco Antônio Resende Faria
Diretor sem Designação Específica
Raul Lycurgo Leite
Diretor sem Designação Específica
Marcus Pereira Aucélio
Diretor sem Designação Específica
Declaração da Diretoria
Os membros da Diretoria da Brasnorte Transmissora de Energia S.A. (a
“Companhia”), infra-assinados, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, declaram que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019, e respectivos documentos complementares.
Rio de Janeiro, 17 de março de 2020.
Marco Antônio Resende Faria
Diretor sem Designação Específica
Raul Lycurgo Leite
Diretor sem Designação Específica
Marcus Pereira Aucélio
Diretor sem Designação Específica
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da Brasnorte Transmissora de
Energia S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Brasnorte Transmissora 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 Brasnorte Transmissora de
Energia S.A. 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 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 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. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório
do auditor: A administração da Companhia 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

Mercado prevê corte do
BC na Selic para 3,75%
O mercado financeiro
nacional aguarda o posicionamento do Banco Central
sobre o corte na taxa de juros (Selic), que atualmente
está em 4,25%, sendo a mais
baixa da história do país.
Para os analistas do mercado financeiro da Messem
Investimentos, o economista Gustavo Bertotti e o sócio e head de renda variável
William Teixeira, o corte na
taxa também pode contribuir
mais para a desvalorização
do real.
De acordo com Teixeira, o
Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, realiza reunião nesta
terça-feira e deverá reduzir
a taxa de juros ainda nesta
quarta-feira. “O mercado

está prevendo um corte na
Selic para 3,75%. A ideia é
melhorar o nível de consumo, com o intuito de aquecer
a economia”, destacou.
Já Bertotti informou que o
mercado aguarda a ação do
Banco Central. “A expectativa é grande, pois, as principais economias globais
estão em processo gradativo
da redução da taxa de juros,
inclusive a Inglaterra e os
Estados Unidos que estabeleceram o mesmo patamar
na taxa, de 0,25%”, afirmou
Bertotti.
“A queda dos juros nos
Estados Unidos deveria ser
um atrativo para o real, porém, a moeda brasileira continua se depreciando, e como
lado negativo na redução da

Selic, os impactos podem ser
maiores do que prevíamos
anteriormente”, informou
Teixeira.
Nesta última segunda-feira, foi mais um dia de agitação no mercado financeiro,
pois, a Bovespa chegou a
registrar queda de 12,53%,
sendo acionado o Circuit
Breaker (interrompendo pela
quinta vez em duas semanas
as negociações na Bolsa de
Valores por 30 minutos), em
meio a dúvidas no mercado
global após a medida anunciada pelo banco central
americano (Federal ReserveFED) que realizou o segundo corte de juros em menos
de duas semanas, como medida de incentivo aos empresários.

Coronavírus: Espanha
estatiza hospitais privados
O governo da Espanha
deu permissão para as autoridades de saúde estatais do
país a assumirem o controle
de hospitais privados para
atender e hospitalizar casos
de coronavírus.
A decisão, divulgada nesta segunda-feira, vem após a
Espanha se tornar o segundo
país europeu mais afetado
pela pandemia do Covid-19,
atrás apenas da Itália.
Segundo disposição do
Ministério da Saúde espanhol comunicada no Diário Oficial, “as autoridades
sanitárias competentes [...]
poderão habilitar espaços
para uso sanitário em locais
públicos ou privados, que
reúnam as condições necessárias para prestar atendimento”.
“Os recursos sanitários,
públicos e privados, das comunidades estarão sob as

ordens dos Conselhos de
Saúde de cada território”, informou o governo.
O ministro da Saúde da
Espanha, Salvador Illa, justificou a medida afirmando
que o país precisa ter “todos os meios para proteger a
saúde e o interesse público.
(A medida) visa garantir a
coesão do sistema de saúde
e que todos os cidadãos possam ser atendidos em condições de igualdade”, disse o
ministro.
O governo do primeiroministro socialista Pedro
Sánchez ainda determinou
que estudantes do quarto ano
de medicina e residentes nas
áreas de tratamento intensivo e geriatria tenham seus
contratos prorrogados para
serem colocados à disposição do Estado no combate
ao coronavírus.
Ainda segundo o Minis-

tério da Saúde espanhol,
as empresas e laboratórios
particulares que façam diagnósticos ou produzam máscaras e outros produtos que
possam ser empregados no
combate ao coronavírus têm
48 horas para informar o governo da sua existência e da
sua capacidade produtiva.
Madri ainda determinou
que todos os aposentados do
sistema de saúde com menos
de 70 anos “deverão estar
disponíveis” caso sejam requisitados a prestar serviços
no combate à pandemia.
Segundo o diretor de
emergências sanitárias do
Ministério da Saúde, Fernando Simón, a Espanha
registrou 1.987 novos casos
nas últimas 24 horas e chegou a 11.178 casos no total.
Até o momento, 491 pessoas
morreram por complicações
geradas pelo coronavírus.

responsabilidade 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 relevante no Relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança
pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração 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 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 demonstrações 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 detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
parte 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 obtivemos 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.
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
financeiras, 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 os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da
época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que
eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 17 de março de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6
Pia Leocádia de Avellar Peralta
Contadora CRC-1RJ101080/O-0

Energia solar no setor rural ultrapassa
R$ 1,2 bi em investimentos no Brasil
De acordo com mapeamento exclusivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar),
os investimentos em geração
distribuída solar fotovoltaica nas propriedades rurais
já passam de R$ 1,2 bilhão
no país. Segundo a entidade,
os produtores rurais representam atualmente por 8,7%
da potência instalada na geração distribuída a partir do
sol no Brasil.
No acumulado, a geração
distribuída solar fotovoltaica
possui cerca de 2,3 gigawatts
(GW) de potência instalada,
incluindo residências, comércios, indústrias, produtores rurais, prédios públicos e
pequenos terrenos. Com um
total de aproximadamente
200 mil sistemas em operação, a fonte solar fotovoltaica corresponde a 99,8% das
conexões da modalidade no
país, sendo a líder do segmento.
O levantamento da Absolar mostra que, no total, já são

mais de R$ 11,9 bilhões em
investimentos acumulados
desde 2012 na geração distribuída solar fotovoltaica, espalhados pelas cinco regiões
nacionais. Com isso, a tecnologia solar fotovoltaica está
presente em mais de 79,9%
dos municípios brasileiros.
Em número de sistemas
fotovoltaicos instalados, os
consumidores residenciais
estão no topo da lista, representando 72,60% do total. Em seguida, aparecem
as empresas dos setores de
comércio e serviços (18%),
consumidores rurais (6,3%),
indústrias (2,7%), poder
público (0,4%) e outros tipos, como serviços públicos
(0,04%) e iluminação pública (0,01%).
“O uso da energia solar
fotovoltaica junto ao agronegócio traz ganhos de competitividade aos produtores
rurais, pois reduz os custos
com eletricidade, aumenta
a segurança elétrica, protege o consumidor contra os

aumentos das tarifas de eletricidade, aumenta a oferta
de energia elétrica na propriedade rural, torna a produção no campo mais limpa
e sustentável e agrega valor
à marca do produtor rural”,
comenta Ronaldo Koloszuk,
presidente do Conselho de
Administração da Absolar.
Rodrigo Sauaia, CEO da
entidade, destaca que há diversas aplicações da energia
solar fotovoltaica no setor
rural. “A tecnologia é extremamente versátil e pode ser
utilizada no bombeamento
e na irrigação de água, na
refrigeração de carnes, leite
e outros produtos, na regulação de temperatura para a
produção de aves e frangos,
na iluminação, em cercas
elétricas, em sistemas de
telecomunicação, no monitoramento da propriedade
rural, entre muitas outras
funcionalidades. A sinergia
entre o agro e a solar fotovoltaica é enorme”, explica
Sauaia.

Credit Suisse prevê recessão para o Brasil
O Credit Suisse reduziu de 1,4% para zero
a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil
em 2020. Para os dois
primeiros
trimestres,
a projeção é de recessão, com contração de
0,1% e 1,6%, respectivamente. “Não é possível descartar recessão

muito mais significativa,
dependendo do tempo
que leva para o governo
para conter o impacto
negativo do vírus”, alertou relatório do banco.
Para o Credit Suisse,
desta vez a atuação anticíclica (quando há investimento público para
estimular a economia
e reverter a crise) será

mais restrita agora do
que na crise de 2008.
“Enquanto na época
o governo usava as políticas monetária e fiscal para reagir aos efeitos da crise, o momento
atual aponta para uma
capacidade limitada de
uso das duas ferramentas em relação ao período da crise financeira.”

