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Comércio mundial caminha para encolher 1/3
Se retração se
confirmar, será igual
à registrada na
Grande Depressão
O comércio internacional pode
estar caminhando para um colapso
tão grave quanto o da Grande Depressão dos anos 30, informou a
Organização Mundial do Comércio (OMC). O cenário mais otimista para 2020 traçado pela entidade aponta para uma retração de
13%, uma queda maior do que na
recessão de 2008-09 causada pela
crise bancária.
Na previsão mais sombria, comércio encolherá 32%, similar à
redução observada na Grande De-

pressão, entre 1929 e 1932. Em
2021, neste cenário, haveria apenas uma recuperação parcial, com
crescimento de 24%.
“Esses números são feios, não
há como contornar isso. Mas uma
recuperação rápida e vigorosa é
possível. As decisões tomadas
agora determinarão a forma futura
das perspectivas de recuperação
e crescimento global”, disse o
diretor-geral da OMC, Roberto
Azevêdo. Ele atribui parte do colapso do comércio global durante
a década de 1930 às medidas protecionistas impostas pelos países
desenvolvidos.
O comércio já estava em retração em 2019 antes do ataque do
coronavírus, sobrecarregado pelas
tensões comerciais entre Estados
Unidos e China e pela desaceleração do crescimento econômico. O
comércio mundial de mercadorias

registrou uma ligeira queda, de
0,1%, em volume, depois de
crescer 2,9% no ano anterior. Em
dólar, as exportações mundiais de
mercadorias em 2019 caíram 3%,
para US $ 18,89 trilhões. Após a
crise financeira de 2008-09, o comércio nunca voltou à sua tendência anterior.
Em contraste, o comércio mundial de serviços comerciais aumentou em 2019, com as exportações
em dólares subindo 2%, para US$
6,03 trilhões. O ritmo de expansão foi mais lento do que em 2018,
quando o comércio de serviços aumentou 9%.
“O objetivo imediato é controlar a pandemia e mitigar os danos
econômicos a pessoas, empresas
e países. Mas os formuladores de
políticas devem começar a planejar as consequências”, pregou
Azevêdo.
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to resultado negativo consecutivo
desse índice, que havia registrado
redução de 0,1% em novembro
de 2019, de 1,5% em dezembro, e
novamente de 0,1% em janeiro de
2020. Na comparação com fevereiro de 2019 a queda foi de 2,1%.
O volume de serviços no Brasil
caiu 1% em fevereiro frente a janeiro, na série com ajuste sazonal, informa o IBGE. Esse foi o resultado
negativo mais intenso desde julho
de 2018 (-3,1%). Na série sem ajuste
sazonal, no confronto com fevereiro
de 2019, o volume de serviços avançou 0,7%. No acumulado no ano
houve alta de 1,2% frente a igual
período do ano anterior. O acumulado nos últimos 12 meses avançou
0,7% em fevereiro de 2020 e mostrou perda de ritmo frente a janeiro
(1%), segundo a Pesquisa Mensal de
Serviços (PMS).
A receita nominal caiu 0,1% em
relação a janeiro deste ano, mas
subiu 3,8% na comparação com fevereiro de 2019, 4% no acumulado
do ano e 4,1% no acumulado de 12
meses.

Pequenos negócios são 30% do
PIB, mas produtividade é baixa
Nas últimas três décadas, as micro e pequenas empresas (MPE)
vêm desempenhando um papel
cada vez mais estratégico na economia brasileira, e hoje já respondem por 30% do valor adicionado
ao PIB do país. Isso é o que aponta
o estudo “Participação das MPE
na economia nacional e regional”,
elaborado pelo Sebrae e Fundação
Getúlio Varga (FGV). Em 1985,
a participação das MPE alcançou
21% do PIB.
Segundo o estudo, a força das
MPE é notada principalmente nas
atividades de Comércio e Serviços
(que juntas respondem por 23% dos
30% do PIB). A análise feita pelo
Sebrae e FGV identificou que as
MPE respondem por 53% do PIB
dentro das atividades do comércio.
O estudo calculou a produtividade média da economia (divisão
do valor adicionado pelo quantitativo de pessoal ocupado). As MPE
apresentam produtividade mais
baixa em relação às médias e grandes empresas. Enquanto os peque-

nos negócios geraram, em média,
R$ 53 mil, as grandes empresas
contribuíram, em média, com R$
90 mil de valor adicionado por pessoa ocupada em 2017 (diferença de
41%). Apesar disso, o levantamento mostrou que MPE vêm elevando, aos poucos, sua produtividade
(em 2014 a diferença de produtividade era de 47%).
Os pequenos negócios são responsáveis por mais da metade dos
empregos formais no país, concentrados principalmente nas atividades de Comércio e de Serviços. As
micro e pequenas empresas representavam, em 2017 (ano analisado
pelo estudo), 66% dos empregos
no Comércio, 48% nos Serviços e
43% na Indústria.
“De 2006 a 2019, as micro e pequenas empresas apresentaram um
resultado positivo no saldo de geração de empregos formais, sendo
responsáveis pela criação de cerca
de 13,5 milhões de vagas de trabalho”, disse o presidente do Sebrae,
Carlos Melles.
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Indústria e serviços já vinham mal
antes da crise do coronavírus
Indústria e serviços apresentaram desaceleração em fevereiro, resultado que mostra que a economia
brasileira já vinha em crise antes
das medidas de isolamento social
decretadas para combater a disseminação do coronavírus.
O faturamento da indústria cresceu 0,2% em relação a janeiro, forte desaceleração na comparação
com a alta de 2,3% registrada de
dezembro para janeiro, informou a
Confederação Nacional da Indústria (CNI). Apesar da desaceleração, houve crescimento em relação
a fevereiro de 2019 (0,9%).
A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) aumentou 0,5 ponto
percentual em relação ao primeiro
mês de 2020, alcançando 78,7%,
sem considerar os efeitos sazonais.
Foi a segunda alta consecutiva nesse dado. Segundo a CNI, apesar de
o emprego seguir praticamente estável, as horas trabalhadas tiveram
queda.
O rendimento médio real foi o
indicador com a maior perda acumulada. O recuo de 0,7% é o quar-
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Senador defende renda mínima e sistema de saúde universal

Bernie Sanders desiste da corrida,
mas planta semente progressista
O senador democrata Bernie
Sanders, de 78 anos, que disputava com Joe Biden a indicação do
Partido Democrata à disputa contra
Donald Trump nas eleições presidenciais nos EUA, anunciou a desistência de sua candidatura.
Segundo o The New York Times, o
senador abandonou a corrida presidencial democrata, encerrando a disputa pela Casa Branca “que começou
há cinco anos em relativa obscuridade, mas finalmente o elevou como
um líder dos trabalhadores, um porta-

estandarte do liberalismo americano
e o líder de uma revolução no estilo
de fazer política no país”.
As ideias de Sanders sobre renda
mínima e sistema de saúde universal tomaram conta do debate nacional, algo impensável nos Estados
Unidos.
Com o anúncio, Joe Biden, exvice-presidente de Barack Obama
entre 2009 e 2017, da ala moderada
do Partido Democrata, deve ser o
adversário de Trump nas eleições
marcadas para 3 de novembro.

Banco Central promete atuar
mais no mercado de câmbio
“O câmbio é flutuante (definido
pelo mercado), mas existe uma política para evitar excessos, alinhar o
câmbio e estabilizar os mercados”.
A afirmação é do presidente do
Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, em transmissão ao vivo
feita nesta quarta-feira pela internet
promovida pelo banco Credit Suisse. Ele acrescentou que o BC tem
“arsenal bastante grande” para atu-

ar no mercado de câmbio.
Campos Neto afirmou ainda que
o impacto da crise na economia
brasileira vai depender do tempo de
duração do distanciamento social.
Ele acrescentou que uma queda na
economia este ano é quase certa.
“Talvez as próximas duas ou três
semanas sejam as mais importantes
no sentido de ver como vai se comportar”. Página 6
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Recordes de mortos, fora
o que não é notificado
O Estado mantém o controle, por cartórios, sobre
nascimentos e mortes dos
brasileiros, na intenção das
“políticas públicas” e pra
suspender os pagamentos
de pensões, aposentadorias
e benefícios que a sociedade
é obrigada a prover à maioria da população, sabotada
e roubada em seus direitos
constitucionais, humanos e
fundamentais.
Isso dá possibilidade
de se demonstrar, agora, a
omissão, a ocultação do número de mortes pelo coronavírus. As autoridades tentam minimizar a epidemia
da Covid-19, no momento
a serviço de interesses empresariais. Daí ser possível
compreender como esses interesses são precários em humanidade, em solidariedade,
em consideração pela vida.
Levando em conta os registros oficiais, ontem à noite se publicou o maior números de mortes em 24 horas
no Brasil. Foram 114 mortos
pelo coronavírus, do dia 6 à
noite até ontem, 7, às 21h47,
momento da publicação. Os
EUA, que são o “exemplo”
seguido pelo mandatário nacional em subalternidade explícita, registraram também
um recorde nefasto, 1.939
mortos em 24 horas, confor-

me boletim oficial também
de ontem à noite.
Ao mesmo tempo, se vê
a população circulando, depois de alguns dias de confinamento. Em vários centros
comerciais pelos interiores
as pessoas estão em quase
normalidade, a preocupação
dispersa pela necessidade
imediata e com o estímulo
governamental pra “ir trabalhar”, de acordo com pressões patronais – uma força
eleitoral deste “governo”.

Ao mesmo tempo,
se vê a população
circulando, depois
de alguns dias de
confinamento
Em um monte de cidades
vejo comentários de que as
pessoas não respeitam distâncias, procedimentos, a
maioria sem máscaras, sem
álcool gel, sem cuidados,
como se o vírus fosse uma
grande mentira. Não se sabe
quantas mentiras há por trás
da Covid-19, como de resto
por trás de todo o jogo “político” encenado no teatro dos
“poderes públicos”, mas se

Estamos diante de um
terremoto em alto-mar

Para entender a situação
atual, vale trabalharmos com
a metáfora de que estamos
diante de um terremoto em
alto-mar. Recebemos alerta
de tsunami. Não sabendo a
intensidade da onda que chegará a praia. Mas não temos
como não tomar providências
sobre isso. As pessoas não entenderam o que é epidemia e o
que é um isolamento social. A
Covid-19 é um patógeno novo
em uma região, e isso significa que vai encontrar uma população susceptível. A doença em questão se dissemina
muito rapidamente, levando
os pacientes ao CTI e a uma
ventilação mecânica assistida.
Se isso acontece em um
período curto, não existem
recursos para atender a população. O isolamento social
não serve só para a população
susceptível não pegue a doença, serve para diluir os casos
e permitir o atendimento ao
maior número de pessoas E
como conviver com o isolamento social sem adoecer?
Neste momento de quarentena é a hora de ter cuidado com
a saúde dos idosos e das pessoas que já possuem doenças
preexistentes. Todo o cuidado
é pouco para que essa população evite os hospitais, que
precisam estar disponíveis
para pacientes com sintomas
de Covid-19.
Quem possui problemas de

diabetes, neurológicos, cardíacos deve seguir sua rotina de
cuidados para não piorar seu
quadro de saúde. Como o momento de afastamento tende a
ser longo, os idosos não podem
parar de andar e se exercitar,
mesmo que em casa. Aqueles
que já possuem dificuldades
para caminhar devem prosseguir com o atendimento de
fisioterapia em domicílio (seguindo todos os cuidados de
higiene), pois se ficarem muito
tempo sentados ou deitados,
podem se tornar acamados.
Alguns cuidados são necessários. As mãos ficarão mais
ressecadas com a quantidade
de álcool gel. A pele ressecada

Os melhores
exercícios
ventilatórios são
o riso e o canto,
como fazem na
Itália
pode ser uma porta aberta para
bactérias e também para o vírus. Ideal usar sabão líquido
glicerinado de boa qualidade
e um hidratante após. Passe o
álcool gel na rua. Programemse para sair de casa apenas
para o essencial, uma vez por

Robôs superam capacidade do
Google em mapear o consumidor
veem as consequências e é
preciso tratar com elas.
As cenas de terror vividas
no Equador, depois que milhares de imigrantes retornaram da Espanha infestada,
com cadáveres pelas ruas,
sendo queimados, postos
fora de casa por familiares,
lotando necrotérios e hospitais a ponto de juntar nuvens
de urubus atraídos pelo cheiro da putrefação cadavérica,
deveria ser advertência suficiente para a gravidade da
situação.
Deveria ser suficiente pra
modificar a disposição de ir
pra rua e retomar a vida em
nome da economia, porque
isso seria também em nome
da contaminação em massa
e suas macabras consequências. Mas aí se esbarra na
irresponsabilidade dos interesses econômico-financeiros, na alma anti-social desta
estrutura social. É de se esperar a tragédia. Que deve
esclarecer, da pior forma, os
que tiverem ainda alguma
sensibilidade entre os que
apoiam esse “governo”. Pelo
que parece, não são muitos.

O uso das novas tecnologias como Big Data e Inteligência Artificial trouxe
o consumidor ao centro do
negócio e agora as empresas estão indo além. Os
conceitos mais modernos
envolvem entregar uma experiência customizada e os
sites, inclusive, podem se
adaptar automaticamente de
acordo com o perfil de quem
navega, mesmo que o internauta não esteja logado. Este
é apenas um dos inúmeros
avanços das aplicações da
IA para o marketing e vendas no e-commerce.
Enquanto o Google trabalha com análises estatísticas, fornecendo dados
gerais sobre o público que
visita o site, o que já é um
bom começo, existem ferramentas mais avançadas que
permitem traçar em milissegundos qual é a persona
por trás dos cliques. Isso
sem precisar de login, invadir endereço IP ou usar
qualquer artimanha que venha a ferir a Lei Geral de
Proteção de Dados (LGPD).
No fundo, o que está por
detrás da “magia” é o aperfeiçoamento dos robôs.
Como acontece? Na primeira fase do processo, o algoritmo analisa como ocorrem
as navegações dentro do site
em um determinado período, que deve ser suficiente
para se entender como os
usuários se comportam, que
caminhos buscam e assim
por diante. Tudo o que é re-

 Eduardo Marinho
Artista de rua e
escritor, mantém o site
observareabsorver.blogspot.
com

Em pouco tempo
até mesmo a
busca será algo
considerado
desnecessário
Com os dados do passado
e continuando a ser alimentada no presente, a IA consegue perceber que persona
está ali, mesmo que a pessoa
esteja navegando em modo
anônimo, pois nenhum dado
pessoal é utilizado neste processo. A partir da definição
prévia dos perfis é possível
prever o seu comportamento
e melhorar sua experiência,
personalizando determinadas áreas de navegação, o
que pode chegar a alterações
até no layout do site, como
sua cor principal.
A IA está se tornando cada
vez mais inteligente, revolu-

cionando processos de venda
e a experiência do consumidor, nas mais diversas áreas,
basta adaptar o algoritmo à
área de aplicação. O próximo passo é a eliminação do
tratamento prévio dos dados, ou seja, o próprio robô
vai entender o dado bruto e
tirar informações dali. Tal
processo vai aumentar a efetividade e baratear seus custos de implantação. Não será
mais necessária ter uma base
de dados, pois o treinamento
passa a ser online. O aprendizado será em tempo real.
A facilidade de procurar
qualquer coisa simplesmente
digitando palavras no Google
sempre foi considerada uma
das maiores evoluções em
termos de atendimento das
necessidades das pessoas para
o consumo ou qualquer outra
atividade. Mas a inevitável
marcha da evolução tecnológica está começando a ameaçar também este reinado.
Em pouco tempo até a
busca no Google será considerada
desnecessária.
Estamos caminhando rapidamente para um tempo no
qual nem será mais necessário digitar o que queremos.
Bastará entrar na rede para
sermos reconhecidos e nossa
própria navegação dará dicas sobre o que desejamos.
A resposta será oferecida
quase sem nenhum esforço
do consumidor.

 Rodrigo Cunha
Sócio-diretor da Neurotech.

Como fica a reputação das marcas?

semana e por breves momentos. Ao sair, use, se possível,
uma roupa que seque rápido
e que possa ser lavada com
água sanitária. Separe uma
bolsa com as mesmas características para isso. Sapatos
de tênis, tipo Croc ou Melissa
sem furos, são os preferidos,
pois podem ser lavados na
máquina ou mergulhados em
água e sabão. O uso de máscara também é importante.
Para aqueles que ainda não
possuem problema de saúde
grave, vale a pena aproveitar
o período de isolamento para
por em dia aquele tratamento
pré-hipertensão ou diabetes
que a pessoa não segue direito. Encontrar uma ocupação produtiva em casa, mas
ter cuidado com os acidentes
domésticos, eles podem levar
a pessoa ao hospital, e ela se
contaminar. Estamos nos preparando para uma crise prolongada e até lá teremos que
administrar da melhor maneira possível. Os melhores
exercícios ventilatórios são o
riso e o canto. Por isso todos
os que estão em quarentena na
Itália estão cantando nas janelas. Além da enorme beleza é
uma manifestação de solidariedade e afeto.

No passado, quem adquiria um produto defeituoso ou
contratava um serviço ruim,
tinha como opção ir para a
Justiça ou contar para meia
dúzia de amigos a sua insatisfação. Hoje, em apenas
um click e poucos segundos
é possível macular a imagem
de uma empresa.
O compartilhamento de
opiniões e críticas viralizou
e fez com que grandes empresas investissem em monitoramento deste mundo virtual. Em momentos difíceis
como agora, o coronavírus
desnudou os princípios morais e éticos de muitas empresas. Tem sido possível
ver de tudo: empresas solidárias, insensíveis e, porque
não, “dinheiristas”.
O mercado está vivendo
um fato totalmente novo e,
naturalmente, o meio empresarial está preocupado com a
queda das vendas. A luta por
resultados agora é praticamente inglória e tem um preço. Muitas empresas desprezaram isso, enquanto outras
souberam fazer a leitura do
momento. Empresas como a
Claro, Ambev, Microsoft e
Linkedin despontaram com
boas atitudes.
As ações foram de doações de álcool gel para

 Rosangela da
Silva Fontana
Infectologista da Clínica
Neurovida.

Acurcio Rodrigues de Oliveira (em memória)
Diretor-Presidente
Marcos Costa de Oliveira
Diretor de Redação

levante para prover uma boa
experiência.
Mais de 5 mil variáveis
são analisadas para que sejam encontrados padrões
de comportamentos. Dentre
as variáveis, impactam fatores como a forma como a
pessoa manuseia o mouse, a
força usada para apertar um
botão em apps, a velocidade
do click, da digitação, o tipo
de linguagem usada e por aí
vai. É o que chamamos de
biometria comportamental.

pessoas em vulnerabilidade
social e redes públicas de
saúde à liberação de canais
e pacote de serviços para
que a população tenha o
que fazer em casa. Outras
fizeram o movimento inverso: cobraram resultado
dos funcionários, impediram home office ao administrativo, provocaram
demissão voluntária e mantiveram estruturas de grande aglomeração abertas.

Muitas empresas
sairão da crise
precificadas
abaixo do valor
dos seus ativos
totais
O fato é que o impacto
para as empresas em tempos
de coronavírus irá além dos
custos. De imediato não é
visível, mas será sentido no
futuro e afetará a imagem da
marca, positiva ou negativamente. Hoje os ativos intangíveis representam mais de
70% da composição de ativos totais de uma empresa.
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Porém, quando calculado o
Enterprise value (termo em
inglês utilizado para definir
o valor de mercado das empresas), muitas estão precificadas abaixo do valor dos
seus ativos totais.
Segundo dados fornecidos pela Comdinheiro,
enquadram-se nesta situação empresas como a
Mills (-19,45%), Lojas
Marisa (-54,10%), Marco
Polo (-49,03%), Duratex
(-27,14%), entre outras
marcas de prestígio. Isso
demonstra que, aos olhos
do investidor, uma empresa
como negócio não tem valor, sendo os ativos físicos
mais valiosos que sua atividade.
A crise está só no começo,
e para a empresa que ainda
acredita que os reflexos se limitam a perda das vendas ou
algumas poucas reclamações
informais de clientes ou funcionários, é melhor refletir,
porque o mercado em breve
irá pontuar quem de fato se
engajou socialmente diante
da pandemia.

 Fernando Cabral
Consultor, é autor do livro
Avaliação de empresas – e os
desaﬁos que vão além do Fair
Value.
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Auxílio de R$ 900 mi para os mais
pobres e R$ 2 bi para as empresas
Dieese contesta
programa de
ajuda do governo
para pagar
conta de luz

Recuperação de Estados
exige combate à evasão fiscal
A crise disparada pelo coronavírus traz urgência para
o debate sobre evasão fiscal. Gabriel Zucman, economista da Universidade da Califórnia em Berkeley, disse
ao International Consortium of Investigative Journalists
(ICIJ) que uma das lições claras é: “Os paraísos fiscais
estão no centro da crise financeira e orçamentária”. O
ICIJ está à frente de denúncias sobre burlas no pagamento de impostos, como Panama Papers e Swiss Leaks.
A cada ano, calcula Rasmus Corlin Christensen, pesquisador do Centro Internacional para Impostos e Desenvolvimento, 40% dos lucros das multinacionais são
transferidos para paraísos fiscais, e 8% da riqueza pessoal é guardada no exterior.
Um exemplo vem da Itália, que tem o maior número de mortes relacionadas a Covid-19 (os EUA devem
ultrapassá-la nos próximos dias, talvez horas). A Itália
tem uma taxa de evasão de 30% e, em 2016, perdeu US$
118,5 bilhões em sonegação e subnotificação de impostos, de acordo com as últimas estimativas do governo,
relata o ICIJ.
O aumento dramático no desemprego, combinado
com o vasto ônus adicional sobre os sistemas de saúde,
devem ser a chave para mudar o sistema que beneficia
grandes multinacionais e super-ricos. Mais de US$ 800
bilhões em receitas fiscais são perdidos anualmente.
Investigações anteriores do ICIJ incluem empresas de
tecnologia como Facebook, Uber, Amazon, Apple (que,
ressalta o ICIJ, afirmou estar produzindo equipamentos
de proteção para profissionais médicos), empresas de
tecnologia médica como a Medtronic, que produz ventiladores, e Johnson & Johnson, que está trabalhando em
uma vacina em parceria com uma agência estadual dos
EUA.
Gariel Zucman ressalta a lição que podemos tirar da
atual crise econômica: “Recuperar nossos serviços públicos começa com o combate mais agressivo à elisão e
evasão fiscais.” Os países em desenvolvimento têm anuais estimados em cerca de US$ 200 bilhões, um valor
aproximadamente equivalente ao que as Nações Unidas
preveem que perderão devido à pandemia de coronavírus.
A OCDE tem um plano para tributar as empresas digitais e realocar parte de seus lucros para os países onde
eles têm clientes. Seria criada também uma taxa mínima
para as multinacionais, dificultando a movimentação de
lucros e o corte de suas contas fiscais. O resultado é estimado em mais US$ 100 bilhões em receita por ano.

Ao volante
Taxistas e motoristas de aplicativos são duas categorias bem afetadas pelas restrições para tentar retardar o avanço do coronavírus. Os profissionais do
táxi já enfrentam ao menos uns quatro anos de perda
de clientes e chegam à crise sem reservas. Como as
prefeituras têm o cadastro de todos, inclusive auxiliares, não seria problema levar ajuda financeira até eles.
Uma medida que o governo poderia adotar seria uma
moratória de seis meses nos pagamentos dos financiamentos dos carros.
Motoristas de aplicativos também são cadastrados e
podem ser facilmente localizados. A maioria está neste
ramo por não conseguir emprego, então é fácil supor que
estão no sufoco. Como hoje em dia os carros são alugados, uma alternativa seria suspender o pagamento do aluguel até o final do ano.
A medida não agradaria as locadoras, que hoje conseguem mais lucro ao comprar carros com benefício
fiscal e vender pelo preço de mercado, alugando aos
motoristas de aplicativos no intervalo. Talvez o governo relute, pois afetaria gente como Salim Mattar, dono
da Localiza e secretário de Desestatização do Ministério da Economia.
Seria o caso então de chamar Uber, 99 e outras para
assumir a despesa. Afinal, ser sócio só no lucro é muito
fácil.

Desigualdade
Nos Estados Unidos, a morte de negros é proporcionalmente maior do que as dos demais. Não se trata de
questão genética, mas de vulnerabilidade social. Alguém
acredita que será diferente no Brasil?

Rápidas
O “Café das mulheres” online desta sexta, às 10h, terá
a participação da produtora cultural Carolina Herszenhut, que falará sobre negócios virtuais: tinyurl.com/vm4vcec *** A Associação Brasileira de Saúde Coletiva
(Abrasco) fará programas ao vivo, às quintas-feiras, para
análises e conversas com um ou dois pesquisadores. O
público poderá interagir. O Canal da Abrasco fica em
youtube.com/channel/UCZsVg7kvQGv7-fuoGsWKyuw

O ministro da Economia,
Paulo Guedes, avalia a possibilidade de o Governo Federal pagar as contas de luz de
cerca de 9,4 milhões de famílias pobres pelos próximos
três meses por meio de um
repasse de R$ 900 milhões
ao programa Tarifa Social.
Ao mesmo tempo, a Agência
Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) repassará R$ 2 bilhões para empresas do setor.
O diretor técnico do Dieese, Fausto Augusto Junior,
afirma que a diferença do valor que será destinado a cada
segmento mostra os verdadeiros interesses do ministro. “A gente vê a disputa
entre o interesse coletivo e o
privado, mas predominando
o privado”, criticou à Rádio
Brasil Atual.

A iniciativa será direcionada para as famílias que
têm um consumo médio de
220 kWh mensais. Mais da
metade desse grupo vive no
Nordeste. Ao todo, R$ 900
milhões serão destinados
para pagar esse valor.
“A gente defende que o
Estado dê suporte a essas famílias, mas o ministro olha
para a ideia de salvar as empresas. É bom lembrar que
boa parte das distribuidoras
foram privatizadas e, agora,
chamam o Estado. Por trás
dessas decisões do ministro
há mais os interesses das
empresas privadas do que
o bem-estar da população”,
afirmou Fausto.
As empresas de energia
elétrica afirmam que o consumo caiu em 8% na segunda quinzena de março.
A Aneel ainda autorizou a
Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE)
a efetuar mais repasses se for
preciso. O diretor técnico do
Dieese defende que medidas
sejam tomadas para defender os mais pobres do país.
No Rio, a Defensoria Pública e o Ministério Público
do Estado (MP-RJ) protocolaram, na última sexta-feira,

recurso contra decisão que
negou pedido de liminar para
obrigar a Companhia Estadual
de Águas e Esgotos (Cedae),
o Governo Estadual e o Instituto Rio Metrópole a instituir
um gabinete de crise e elaborar um plano de ações para garantir o abastecimento da população durante a pandemia
do coronavírus. O pedido foi
distribuído na segunda-feira
(6) à 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça (TJ-RJ).
A liminar foi requerida
em ação civil pública movida na quinta-feira da semana passada, pelo Núcleo
de Defesa dos Direitos do
Consumidor (Nudecon) da
Defensoria Pública e pelo
Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente
(Gaema) do Ministério Público. Naquele mesmo dia,
a 9ª Vara de Fazenda Pública, para onde o processo foi
distribuído, negou o pedido.
As instituições, então, encaminharam o caso para a segunda instância. No período
de apenas seis dias (de 18 a
23 de março), a Ouvidoria
da Defensoria Pública recebeu 475 denúncias de falta
d’água, principalmente em
favelas.

Em São Paulo, a Justiça de
São Paulo concedeu ontem
liminar que determina que
a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp) forneça água
a todas as favelas do município atendidas pela empresa
de abastecimento. A empresa não poderá cobrar nada a
mais dos consumidores, já
que a medida visa a auxiliar
na prevenção da propagação
da Covid-19.
De acordo com a determinação da Justiça, a Sabesp
e o governo do estado têm
72h para apresentar um cronograma de implementação
das medidas que garantam
o abastecimento diário de
água potável, em quantidade
não inferior ao mínimo por
habitante estipulado pelas
autoridades de saúde.
Segundo as informações
do Ministério Público do
estado, o governo e a Sabesp também têm 72 horas
para efetivar o fornecimento
de água para esses locais e
manter até o encerramento
das medidas de quarentena e
isolamento social. Caso não
cumpra as determinações,
poderá pagar multa de R$
100 mil por dia.

Senado recorre de decisão que destina Fundo Partidário contra Covid-19
O Senado recorreu ao Tribunal Regional Federal da 1ª
Região (TRF-1) da decisão
da Justiça Federal de Brasília
que bloqueou o dinheiro do
Fundo Eleitoral e do Fundo
Partidário, colocando a verba à disposição do Governo
Federal para o combate à
pandemia de coronavírus.
Em liminar concedida
nesta terça-feira (7), o juiz
Itagiba Catta Preta, da 4ª
Vara Federal Cível de Brasília, determinou que as verbas
sejam utilizadas “em favor
de campanhas para o combate à pandemia de coronavírus” ou para “amenizar suas

consequências econômicas”.
A aplicação do dinheiro fica
a critério do presidente Jair
Bolsonaro, de acordo com o
magistrado.
No recurso, a Advocacia
do Senado alega que a destinação do Fundo Eleitoral
“está sendo discutida no
Congresso Nacional pelos
representantes eleitos pelo
povo” e que a imediata utilização dos recursos sem prévia autorização legislativa
ameaça a segurança jurídica.
A União também pediu
a derrubada da liminar, alegando que a primeira instância da Justiça Federal

não tem competência para
decidir sobre a execução
orçamentária federal, tendo
violado de forma “brutal” o
princípio de separação dos
poderes. O recurso protocolado pela Advocacia-Geral
da União (AGU) diz que a
decisão acabou “colocando
em risco a normalidade institucional do país”.
Os pedidos para derrubar
a liminar devem ser analisados pela Presidência do
TRF-1.
O valor previsto para o financiamento das campanhas
nas eleições municipais de
outubro é R$ 2 bilhões. O

fundo partidário, que é repassado mensalmente para
custeio das legendas, corresponde a um total de R$ 959
milhões, pelo orçamento
deste ano.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também deve
se debruçar sobre a questão
em breve. Nesta semana, o
ministro Luiz Felipe Salomão, relator da uma consulta
do Partido Novo para destinar sua parcela do fundo
partidário para o combate
à Covid-19, levou o questionamento para exame do
plenário “com a devida urgência”.

Recessão mundial pode chegar a 2,5% este ano
A Economist Intelligence Unit (EIU) - divisão de
pesquisa e análise do Economist Group com sede em
Londres --prevê uma recessão este ano de 2,5% da economia mundial devido à covid-19, informa um relatório
da unidade técnica associada
à revista The Economist.
A agência portuguesa Lusa
teve acesso aos dados.
Como já prevê vários analistas, o impacto será mais
forte que a crise financeira
de 2008. As projeções positivas feitas no início do ano
caíram por terra. Antes da
pandemia, a própria Economist, por exemplo, tinha
projetado um crescimento de
2,3% da economia mundial.
Depois que passar o turbilhão que afeta o mundo, as
previsões baseadas em análises técnicas vislumbram uma
retomada lenta. A unidade
técnica associada à revista
britânica espera “uma reto-

mada modesta na produção
mundial na segunda metade
de 2020, mas isso se a propagação do coronavírus for
contida a nível global e desde
que não haja segundas ou terceiras vagas da pandemia”.
“No entanto, o impacto
na confiança será duradouro”, adverte a EIU, prevendo
recessões fortes durante o
primeiro semestre um pouco
por todo o mundo.
Na Europa, a unidade técnica da revista estimou, no
primeiro trimestre do ano,
uma recessão de 5% em Itália, de 3% na Alemanha, 2%
em França e 1,4% no Reino Unido. No segundo trimestre, as previsões da EIU
pioram, apontando para uma
contração económica de
10% em França, em Itália e
na Alemanha, e de 9,3% no
Reino Unido.
Nos Estados Unidos, a
EIU aponta para uma quebra
de 1,4% no primeiro trimes-

tre e de 5,9% no segundo.
Na China, a previsão é de
uma quebra de 10,9% no primeiro trimestre do ano, mas
de uma recuperação de 9,2%
no segundo.
Cenário 2
A EIU avisa que “no pior
cenário, poderão ocorrer crises das dívidas soberanas se
os esforços para conter a pandemia drenarem as receitas
orçamentais e aumentarem
drasticamente as despesas
públicas nos países desenvolvidos”. “Isto é sustentado no
fato de muito dos países europeus que estão entre os mais
afetados pela pandemia, como
Itália e Espanha, já terem posições orçamentais fracas antes do surto”, explica a EIU.
Este ano, “o efeito negativo no crescimento virá
tanto dos canais da procura
como da oferta. Por um lado,
as medidas de quarentena, a

doença, e o sentimento negativo dos consumidores e das
empresas vai suprimir a procura”, cita o relatório.
O documento alerta que o
fechamento de fábricas poderá criar estrangulamento na
oferta. “O choque econômico
estará, sobretudo, concentrado na primeira metade deste
ano, com variações regionais
que seguem a propagação da
pandemia pelo globo, considera a EIU. A unidade da Economist antecipa que “um aumento das incertezas vai levar
ao aumento de poupanças nas
famílias e ao atraso do investimento nas empresas”.
“Alguns
consumidores
podem também continuar no
isolamento mesmo depois
dos governos levantarem as
restrições. Isso por medo de
contraírem o coronavírus, o
que irá constranger a recuperação no consumo privado”,
acredita a EIU.

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ/MF nº 33.386.210/0001-19 - NIRE nº 3.330.013.730-1
Companhia Aberta
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação. Ficam convocados
os Srs. Acionistas a se reunirem no dia 30/04/20, às 14:00 horas, em primeira convocação, observado o disposto no artigo 125 da Lei nº 6.404/76, em
Assembleia Geral Ordinária, na sede social da Sondotécnica Engenharia
de Solos S.A., na Rua Voluntários da Pátria, nº 45, 8º andar, Botafogo,
Rio de Janeiro, RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1. examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/19;
2. examinar, discutir e votar a proposta de destinação dos resultados do
exercício; e 3. eleger os membros do Conselho de Administração e fixar
o montante da remuneração dos Administradores. Informações Gerais: 1.
Comunicamos aos Senhores Acionistas que, para os fins do Art. 133 da Lei
nº 6.404/76, se encontram à disposição na sede Companhia, nos sites da
CVM (www.cvm.gov.br), da B3 BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.
br) e de Relações com Investidores da Companhia (www.sondotecnica.
com.br/subsecao.show.logic?subsecao.label=EMPRESA_RELACOES_
COM_INVESTIDORES) os documentos relacionados a este Edital. 2. Os
acionistas deverão apresentar, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas
de antecedência à data designada para a realização da Assembleia, além
do documento de identidade, conforme o caso: a) comprovante expedido
pela instituição escrituradora nos últimos 5 (cinco) dias; b) o instrumento de
mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou c) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas,
o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão
competente. 3. Os acionistas obterão todas as informações necessárias
para melhor entendimento das matérias acima, bem como modelo de procuração, mediante solicitação através do e-mail ri@sondotecnica.com.br.
Rio de Janeiro, 30/03/20. Fabio Bergman - Presidente do Conselho de
Administração.
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Vendas de commodities,
limpeza e mercearia disparam

Relógio despertador de pulso com Eucília Soares

Decoração e arte
A leiloeira Eucília de Souza Soares acompanha o ritmo
atual de visitação com agendamento prévio, caso queiram
analisar qualquer peça do pregão que acontecerá nesta
quinta-feira e no sábado (9 e 11) às 19h de forma online em
Copacabana. São peças de antiguidades, colecionismo e decoração, como abajurs variados; arte sacra; bronzes; cristais
e vidros; metais prateados e nobres; esculturas; luminárias;
porcelanas e faiança; mobiliário de vários estilos; quadros e
serigrafias; relógios e Muranos; entre outros itens.
O mesmo procedimento no pregão online de segunda, terça e quarta-feira (13, 14 e 15) às 14h50 na Rua Julio de Castilhos 63 sala 101, em Copacabana (RJ). Os lances prévios
deverão ser encaminhados para o email prochic.leiloes@
gmail.com da equipe organizadora. Os catálogos e informações dos leilões que listados estão no website lilileiloeira.
com.br e no escritório Rua Barata Ribeiro, 807, sala 402, em
Copacabana (RJ), com marcação antecipada.

Antiguidades no Leblon
A continuação do pregão de março, da leiloeira Maria Izabel Cunha
de Aguiar, está acontecendo – nesta quinta e
sexta-feira (9 e 10), seguindo na segunda e terça-feira (13 e 14), sempre às 15h, lembrando
que os lances serão online, por telefone ou por
lance prévio. A retirada
dos lotes arrematados,
com intuito de evitar
aglomerações, será efetuada a partir de quartafeira (15), com o prévio
Jarra de porcelana com Maria
agendamento,
dentro
das normas vigentes do
Isabel Aguiar
governo estadual, com
os pagamentos efetuados somente em transferência bancária. Será permitida excepcionalmente a visitação dos
itens específicos do último dia, obedecendo também ao
agendamento prévio. Observações e catálogo no website
centurysarteeleiloes.com.br e na galeria da Avenida Bartolomeu Mitre, 370 loja B, Leblon (RJ).

Arte, antiguidades e decoração
O leiloeiro Nelson Pereira
Filho, advogado e professor
de Direito, com grande experiência em pregões judiciais,
além dos extrajudiciais, está
seguindo as determinações
atuais decididas pelos governos estaduais e federais,
devido à pandemia mundial,
fazendo seus leilões de forma online e por telefone. O
próximo pregão está marcado
para esta segunda e terça-feira
(13 e 14) às 19h e o local da
retirada das peças será na Estrada do Outeiro Santo 907,
Rua 3, casa 4, Taquara, em
Jacarepaguá (RJ). Informações detalhados no website
Escultura art nouveau
nelsonleiloeiro.com.br onde
com Nelson Pereira
estão os catálogos com fotos
e descrição de cada peça. O escritório do leiloeiro está
localizado na Avenida das Américas, 3333, grupo 1209,
Barra da Tijuca (RJ).

Leiloeiros no Rio de Janeiro
www.alanleiloeiro.lel.br, www.albertolopesleiloeiro.com.br, www.alexandroleiloeiro.com.br, www.alexandrecostaleiloes.com.br, www.anamelloleiloeira.com.br, www.andreadiniz.com.br, www.andrealeiloeira.lel.br, www.
antonioferreira.lel.br, www.brameleiloes.com.br, www.brbid.com, www.
bspleiloes.com.br , www.carlucioleite.com.br, www.centurysarteeleiloes.com.
br, www.conradoleiloeiro.com.br, www.cristinagoston.com.br, www.dennisleiloeiro.com.br, www.depaulaonline.com.br, www.edgarcarvalholeiloeiro.
com.br , www.ernanileiloeiro.com.br, www.fabianoayuppleiloeiro.com.br,
www.fabioleiloes.com.br, www.facanhaleiloes.com.br , www.fernandopretoleiloeiro.com.br, www.gustavoleiloeiro.lel.br, www.robertohaddad.com.br,
www.jfleiloeira.com.br, www.joaodefrancoleiloeiro.com.br , www.joaoemilio.
com.br, www.rymerleiloes.com.br, www.jonasrymer.lel.br , www.lilileiloeira.
com.br, www.levyleiloeiro.com.br, www.luizsergiopereira.lel.br, www.machadoleiloes.com.br, www.maiconleiloeiro.com.br, www.marcellacalsleiloeira.
com.br, www.marciopinho.com.br, www.marcoscostaleiloeiro.com, www.marioricart.lel.br, www.marthapadilhaleiloes.com.br , www.mozartleiloeiro.com.
br, www.murilochaves.com.br, www.nelsonleiloeiro.com.br, www.niltondanni.
lel.br, www.paivaribeiroleiloes.com.br, www.portellaleiloes.com.br, http://paulobotelholeiloeiro.lel.br, www.paulocade.com.br, www.pedroalmeidaleiloeiro.
com.br, www.raulbarbosa.lel.br, www.rjleiloes.com.br, www.rodrigoadrianoleiloes.com.br, www.rodrigocostaleiloeiro.com.br , www.rioleiloes.com.br,
www.rogeriomenezes.com.br, www.schulmannleiloes.com.br, www.sergiorepresasleiloes.com.br, www.sevidanesleiloeira.com.br, www.leiloeirasilvani.
com.br, www.sold.com.br, www.superbid.net, www.tavaresleiloes.com.br,
linkedin.com/in/thais-alexandre-388514123 , www.thaisqueirozleiloeira.com.
br, www.valdirteixeiraleiloeiro.com.br, www.valmirmatos.lel.br, www.leiloesjudiciais.com.br, www.zukerman.com.br

As vendas totais do varejo do Brasil apresentaram
alta de 23,3% entre os dias
16 e 22 de março, na comparação com a semana anterior. O bom desempenho
nas vendas neste período foi
impulsionado pelas cestas de
commodities (+66,1%), limpeza (+43,1%) e mercearia
(+34,5%). As informações
são da Nielsen Brasil.
Esse crescimento é o reflexo da mudança no comportamento do consumidor
brasileiro, que foi às compras para garantir os produtos para o período de restrições devido à Covid-19.
O levantamento, que
mostra as vendas de aproximadamente 150 estabelecimentos de varejo de todo
país (autosserviço, atacarejo e farmácia), destaca que
produtos como arroz, leite,
feijão e açúcar responderam pelas melhores performances na cesta de Commodities, com variações de
+93,7%, +71,6%, +100,9%
e +59,9%, respectivamente.

Todos os produtos que integram a cesta de commodities
tiveram expansão acima de
35%.
Destaques de vendas desde o anúncio do primeiro
caso de Covid-19 no país, os
produtos que integram a cesta de limpeza seguem acentuando o faturamento do
varejo nacional. As compras
de álcool de limpeza foram
96,6% maiores nesta terceira semana de março versus à
segunda, desinfetantes teve
alta de 80,3%, água sanitária
54,4%, detergentes líquidos
52,2%, concentrados de limpeza 43,2% e sabão em pó
40,3%.
Mas o grande destaque
no segmento, segundo a
Nielsen, foi o aumento de
121,6% no volume de vendas de luvas, alta de 65,4%
nas compras de produtos de
máquina de lavar louça e
panos de limpeza com expansão de 45%. De acordo
Fernanda Vilhena, gerente
de Atendimento ao Varejo da
Nielsen Brasil, isso mostra

que a maneira como consumimos está em transformação.
Com expansão total de
34,5%, a cesta de mercearia
mostra que as compras de
massas alimentícias aumentaram 72,6% nesta semana,
seguidas de peixes enlatados (69,7%), massas instantâneas (65,2%), molhos de
tomate (59,9%) e vitaminas
(56,4%). Neste segmento, o
maior recuo foi para gomas
de mascar, com queda de
24,7%.
A cesta de perecíveis
industrializados
cresceu
29,1% na terceira semana de
março, resultado promovido
pelas vendas de carnes congeladas (52,7%), pão de forma (38,8%), pão de queijo
(67,1%) e massas para pizza
congeladas (51,2%).
Com recuo de 6,2% em
relação à segunda semana
de março, a cesta de Bebidas
mostra uma mudança no padrão das compras de produtos deste segmento. Segundo
Fernanda Vilhena, houve

SP: três em quatro locadores
residenciais só têm único imóvel

Levantamento realizado
pela Associação das Administradoras de Bens Imóveis
e Condomínios de São Paulo
(Aabic) mostra que o mercado de locação residencial
é formado majoritariamente
por proprietários de apenas
um imóvel, ou seja, que dependem do aluguel como
complemento de renda ou de
aposentadoria. Numa amostragem de 10.612 locadores
de imóveis residenciais mapeados em São Paulo, 7.906
detêm apenas uma propriedade, o que corresponde ao
percentual de 74,5% da base
de clientes de empresas associadas à Aabic.
Segundo a entidade, os
locadores consultados são
donos de 14.398 imóveis residenciais, o que corresponde a uma média de 1,4 imóvel por proprietário. Nesse
sentido, avalia José Roberto
Graiche Júnior, presidente
da Aabic, os dados demons-

tram que não se trata de um
mercado de concentração de
renda, mas, sim, de complemento.
Já levantamento do Grupo
ZAP sobre o mercado imobiliário e os efeitos do coronavírus no setor, revela que
para 36% das pessoas, a busca por um novo imóvel para
compra será adiada por até
seis meses. O levantamento
feito com mais de 3.500 pessoas das regiões metropolitanas de todo o Brasil.
Os dados do relatório “A
Influência do Coronavírus
no Mercado Imobiliário Brasileiro” ainda mostram que
para 36% dos respondentes que declararam que vão
adiar a compra do novo imóvel, o prazo pode se postergar de sete meses a um ano
e para 28% a transação pode
ser adiada por mais de ano.
O estudo também revela
a expectativa dos consumidores sobre os preços,

considerando os efeitos da
Covid-19. Para ¼ dos consumidores, os preços de
compra durante a pandemia
devem permanecer os mesmos e 12% acreditam que o
valor dos imóveis pode até
mesmo aumentar nesse período. Contudo, para grande parte dos entrevistados,
a expectativa é que os preços diminuam um pouco
(42%) ou diminuam muito
(22%).
Para Deborah Seabra,
economista do Grupo ZAP,
o mercado de compra residencial deve sentir um pouco mais os efeitos da crise.
“Pensando que a compra de
um imóvel é uma das decisões mais importantes da
vida de uma pessoa e será,
para boa parte, o bem material mais caro dela, é natural
que em um momento de incerteza como o que estamos
vivendo os consumidores
ponderam um pouco mais.

neste período um aumento
significativo nas vendas de
sucos em pó (40,4%) e sucos
concentrados (35,4%), evidenciando a preocupação do
consumidor com um desembolso menor na aquisição de
bebidas.
Higiene & beleza teve
alta de 21,5%, com destaque para a venda de papel
higiênico (76,1%), sabonetes (60,7%) e creme dental
(45,4%). Neste mercado, a
Nielsen identificou um crescimento de 134,7% nas compras de esponjas, escovas e
toucas, e 46,2% nas vendas
de lenços umedecidos, entre
outros produtos.
Com as restrições de
deslocamento e a adoção
do trabalho em casa, o Brasil assistiu - a partir de 16
de março deste ano - uma
maior busca por notebooks.
O crescimento nas compras
de produtos deste tipo foi de
112,4%, o volume é equivalente ao total comercializado
na semana da Black Friday
2019.

Essa demanda reprimida vai
voltar com tudo em alguns
meses e é importante que as
imobiliárias e os corretores
estejam preparados para esse
momento, com os potenciais
clientes em vista para recuperar o tempo perdido”, explica.
Entre as medidas sugeridas para que imobiliárias e
corretoras pudessem adotar
neste período de pandemias
estão: colocar o endereço
completo do imóvel para que
seja possível ver virtualmente a vizinhança do imóvel
(63%), disponibilizar a opção de tour 360° do imóvel
(39%), transmitir visitas em
imóveis via ferramentas de
vídeo, para que não precise
sair de casa e ter contato físico com o corretor (348%),
colocar mais opções de imóveis nos portais e sites imobiliários (28%) e disponibilizar fotos profissionais do
imóvel (28%).

Venda de papel higiênico cresceu
211% durante a pandemia
Estudo apresentado pela
Kantar, líder global em dados, insights e consultoria,
nesta quarta-feira, mostra os
primeiros resultados do confinamento devido ao coronavírus no Brasil.
Enquanto a Covid-19 recebeu o status de pandemia
em apenas 101 dias depois
do surgimento do primeiro caso, a H1N1 levou 455
dias. Além disso, passados
125 dias, já foram infectadas
mais de 1,4 milhão de pessoas, contra as 575 mil durante os 510 dias de duração
da H1N1. A letalidade, ao
menos na América Latina,
também já é mais alta: 3,2%
frente aos 2,5% registrados.
Nesse cenário, o volume
de compras aumentou 25%
na cidade de São Paulo no
período de 16 a 22 de março,
em comparação com o anterior, entre os dias 9 e 15, e os
responsáveis por esta corrida
para abastecimento foram
principalmente os mais jovens e as famílias de classe
média, motivados pelo medo

do risco de contágio.
O aumento de alguns gastos é relevante, principalmente com produtos para
higiene pessoal, limpeza e
cuidados com a casa. Foi registrado um crescimento de
211% na compra de papel
higiênico, 98% de produtos
para cuidados com a casa,
79% de detergentes e 73%
de cereais.
Considerando faixas etárias, menores de 29 anos
fizeram 71% mais compras
nesse mesmo período do que
no anterior.
No Brasil como um todo,
mais de 1 milhão de ocasiões
por semana de consumo de
produtos para cuidados pessoais está em risco devido ao
isolamento social, sendo 973
milhões relacionadas com a
ida ao trabalho ou instituição
de ensino e outras 356 milhões que geralmente acontecem antes de eventos sociais. No Reino Unido, já se
observa uma queda de 20%
nas ocasiões de consumo de
higiene pessoal durante o pe-

ríodo de confinamento.
“O distanciamento social
já mostra sinais significativos de mudança na rotina
dos brasileiros e a presença
online fica cada vez mais
forte à medida que ele continua. Mais de 10% dos
brasileiros já compram seus
produtos de cuidados pes-

soais pelo comércio eletrônico e apenas em 2020 este
segmento atraiu mais de 1,2
milhão de novos lares, no
que se refere à aquisição de
bens de consumo massivo
(FMCG)”, afirma Marcela
Botana, Diretora Regional
de Atendimento da Kantar
Brasil.
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Seguros

Planos de saúde terão que
suspender carência para coronavírus
O artigo 35-C, inciso I,
da Lei dos Planos de Saúde
(Lei 9.656/98) prevê a obrigatoriedade da cobertura do
atendimento nos casos de
emergência, que implicarem
em risco imediato de vida ou
de lesões irreparáveis para o
paciente, caracterizado em
declaração médica. É o caso
dos pacientes infectados
com o novo coronavírus.
Com esse entendimento,
o juiz Vitor Frederico Kümpel, da 27ª Vara Cível de
São Paulo, concedeu liminar
para que uma operadora de
plano de saúde custeie a internação de emergência de
um paciente em hospital li-

gado à rede credenciada para
tratamento da Covid-19. Em
razão da carência contratual,
a seguradora havia negado a
internação.
Segundo o magistrado,
em um juízo de cognição sumária, é possível se constatar a presença dos requisitos
autorizadores à concessão da
liminar. “Desnecessário argumentar acerca da urgência
da medida, uma vez que a
pandemia instalada mundialmente é de conhecimento
público e notório, bem ainda
os seus efeitos deletérios, os
quais podem até levar o paciente a óbito”, afirmou.
Kümpel citou o artigo

35-C da Lei 9.656/98 e disse
que, em se tratando de caso
de urgência ou emergência, a
cobertura deve ser garantida,
ainda que dentro do período de carência, “revelandose evidentemente abusiva a
cláusula que restrinja esse
direito, observando-se que
fere a própria lei, bem ainda
o basilar princípio da dignidade humana insculpido na
Carta Maior”.
O juiz determinou que
o plano de saúde providencie o custeio de todo o
tratamento do paciente em
até 24 horas, haja vista a
velocidade com que a Covid-19 tem levado pacien-

tes à morte, sob pena de
multa de R$ 1,5 mil por dia
de atraso. O autor da ação
foi representado pelo advogado Eliezer Rodrigues F.
Neto, do escritório Rodrigues de França Advogados.
No Distrito Federal, foi
concedida tutela de urgência
em ação impetrada pela Defensoria Pública contra diversas operadoras de plano
de saúde. A decisão garante
o atendimento de urgência
“em especial para aqueles
com suspeita de contágio
ou com resultados positivos
para o coronavírus”, sem
exigência do prazo de carência, a não ser o de 24 horas.

Brasileiros contrataram antes da pandemia
Quase 2 milhões de contratos foram firmados com
planos de saúde nos 12 meses encerrados em fevereiro
de 2020. De acordo com a
Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB),
do Instituto de Estudos de
Saúde Suplementar (IESS),
1,7 milhão de novos beneficiários passaram a contar
com planos exclusivamente
odontológicos e outras 123,
7 mil pessoas aderiram aos
planos médico-hospitalares.
Alta de 6,9% e 0,3% respectivamente.
“Fevereiro foi um mês
positivo, com muitos brasileiros realizando o sonho
de contar com um plano de
saúde”, comenta José Cechin, superintendente executivo do IESS. “Os efeitos da
pandemia do Coronavírus,
em março, e do isolamento
social adotado corretamente para combater o contágio
acelerado da Covid-19 ainda

não se fazem presentes nestes dados e deixam uma interrogação sobre os números
dos próximos meses. Tanto
é possível que tenhamos um
aumento de beneficiários,
em busca de contar com a
segurança do plano, quanto
uma redução por conta das
pessoas que perderão o emprego e renda e não terão
condições de manter o benefício”, pondera.
O executivo destaca que
o comportamento registrado
em fevereiro dava continuidade à tendência observada no segundo semestre de
2019 e esperada para o ano
de 2020, com uma ligeira
recuperação do total de vínculos médico-hospitalares
avançando juntamente com
o aquecimento do mercado
de emprego. A mudança no
cenário nacional (e internacional) contudo, impede
uma previsão acurada no
momento. “Precisamos ob-

Cresce o número de
usuários de planos de saúde
Setor de planos de saúde totalizou, em fevereiro,
47.046.729 usuários em assistência médica e 26.012.855
em planos odontológicos
em todo o Brasil. Segundo a
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), entre os
estados, no comparativo com
fevereiro do ano anterior, o
setor registrou aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 15 unidades
federativas, sendo Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná
os que tiveram o maior ganho
de beneficiários em números
absolutos.
Já no segmento exclusivamente odontológico, apenas
um estado registrou queda em
relação ao ano anterior (Alagoas). Nas demais unidades federativas, o aumento totalizou
cerca de 1,7 milhão de usuários

a mais. O maior crescimento
(em números absolutos) foi registrado em São Paulo, Rio de
Janeiro e Minas Gerais. A ANS
ressalta que os números podem
sofrer modificações retroativas
em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.
Rio
O número de beneficiários de planos de saúde aumentou no Rio de Janeiro no
mês de fevereiro, no comparativo com o mesmo período
do ano passado. No período,
o estado registrou 29,1 mil
usuários a mais em planos
médico-hospitalares, totalizando 5,4 milhões; e 189,4
mil a mais em planos exclusivamente odontológicos,
totalizando 3,4 milhões.

servar o mercado, a sociedade e os resultados do empenho contra a pandemia antes
de refazer qualquer cálculo”,
afirma.
Entre fevereiro de 2019 e
fevereiro de 2020 a taxa de
desocupação caiu de 12,4%
para 11,6%. Esta queda resulta do aumento de pessoas
com registro de carteira assinada, que passou de 32,9 milhões para 33, 6 milhões no
período. Aumento de 2%. O
rendimento médio real destas pessoas também cresceu
de R$2.232 para R$2.252,
uma variação positiva de
0,9%.
Os números de fevereiro
na NAB foram impulsionados pela contratação de planos no Sudeste e por beneficiários com 59 anos ou mais,
que cresceu 1,7%. Na modalidade médico-hospitalar,
Minas Gerais foi o Estado
com maior avanço no total
de beneficiários: 60,1 mil

pessoas passaram a contar
com este tipo de plano, alta
de 1,2%.
Já nos planos exclusivamente odontológicos, foi em
São Paulo que a maior parte
dos novos contratos foram
firmados. No total, 715,5
mil novos vínculos foram
registrados no Estado, o que
representa uma alta de 8,4%.
Alagoas foi a única Unidade
Federativa com redução no
total de vínculos com planos exclusivamente odontológicos. A queda de 0,8%
significa que 2,2 mil pessoas
deixaram de contar com o
benefício.
Já entre os planos médicohospitalares, a retração foi
registrada em 10 Estados.
Sendo que os recuos mais
expressivos foram anotados
em Santa Catarina, que perdeu 29,3 mil beneficiários
(-2%); e no Ceará, onde 23,9
mil vínculos foram rompidos (-1,9%).

Idosos beneficiários
Em tempos de coronavírus, os pacientes mais vulneráveis são aqueles com 60
anos ou mais. Grupo que já
representa 15% do total de
beneficiários da saúde suplementar, ou pouco mais
de 6,6 milhões, segundo o
Panorama dos Idosos Beneficiários de Planos de Saúde
pelo Brasil, produzido pelo
Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (Iess).
De acordo com o levantamento, a maior parte destes
idosos se concentra em São
Paulo e no Rio de Janeiro,
em linha com a maior concentração de beneficiários.
Estados que registram a
maior quantidade de casos
confirmados no país. No
total, São Paulo tem 2,5 milhões de beneficiários com
60 anos ou mais e o Rio de
Janeiro, 1 milhão.
“A maior prevalência
de multimorbidade, isto é,
presença de uma ou mais
doenças crônicas nesta população, torna os idosos especialmente vulneráveis ao
vírus. O que reforça a necessidade de seguir as orientações já amplamente divulgadas e manter o isolamento
para minimizar a probabilidade de contágio”", alerta
José Cechin, superintendente-executivo do Iess
O Panorama dos Idosos
Beneficiários de Planos
de Saúde pelo Brasil revela que a maior parte dos
idosos é do sexo feminino (59,5%), tem entre 60

anos e 69 anos (52,3%) e
mora na Região Sudeste
(65,7%).
No total, há 1,9 milhão
de beneficiários com idade entre 60 anos e 64 anos;
1,5 milhão de 65 anos a 69
anos; 1,1 milhão de 70 anos
até 74 anos; 821,6 mil na faixa de 75 anos a 79 anos; e,
1,2 milhão com 80 anos ou
mais. Sendo que, nos 12 meses encerrados em janeiro de
2020, o total de beneficiários
com idade de 65 anos até 69
anos foi o que mais cresceu:
foram 34,5 mil novos vínculos. O grupo foi seguido de
perto pelos beneficiários que
tem de 70 anos até 74 anos,
que registrou 33,9 mil novos
contratos; e por aqueles com
80 anos ou mais, grupo que
firmou 30,9 mil vínculos no
período. Cechin lembra que
o número de idosos cresceu
em todo o período pós-crise
desde 2014.
Depois de São Paulo e
Rio de Janeiro, os estados
com mais beneficiários idosos são Minas Gerais (718,8
mil); Rio Grande do Sul
(407,6 mil); Paraná (378,4
mil); e, Bahia (187,5 mil).
Por outro lado, Roraima é a
Unidade da Federação com
menos beneficiários nesta
faixa etária: apenas 3,1 mil.
Acre (6,4 mil), Amapá (7,4
mil), Tocantins (8,1 mil) e
Rondônia (18,8 mil) completam a lista dos cinco estados com menos idosos nas
carteiras das Operadoras de
Planos de Saúde (OPS).
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MAG Seguros adere
ao movimento empresarial
#nãodemita
A MAG Seguros, seguradora com 185 anos de atuação
no Brasil e especializada em
seguro de vida e previdência,
acaba de aderir ao movimento empresarial #nãodemita. A
iniciativa tem como objetivo
o comprometimento com a
preservação do emprego dos
mais de 1.200 colaboradores
da companhia em todo o país
pelos próximos meses.
“Somos uma empresa que preza muito pelas
pessoas. Participar deste
movimento está alinhado
com o nosso valor corporativo de valorizar as relações duradouras. Sabemos
o quanto a manutenção dos
empregos neste momento adverso é de extrema
importância para nossos
colaboradores e suas famílias, além de contribuir
com a economia do nosso
país”, explica Helder Molina, CEO da MAG Seguros.
Desde o dia 23 de março, a
seguradora passou a atuar em
um modelo 100% home office, medida que teve como
objetivo reduzir a exposição
dos colaboradores ao risco. A
MAG Seguros passou, tam-

bém, a promover ações que
contribuíssem com aspectos
como a saúde mental, por
meio de webinar com profissionais especializados, e
orientação médica, através
da telemedicina com a médica da companhia.
A preocupação também
se estende aos corretores da
empresa. No Brasil, o corretor de seguros é, por força
de lei, um profissional autônomo sem poder ter vínculo trabalhista com qualquer
seguradora. Mesmo neste
contexto, a MAG Seguros lançou um amplo pacote
de benefícios aos seus corretores parceiros visando, principalmente, contribuir com
a sustentabilidade financeira
destes profissionais e de seus
familiares durante o período
de quarentena.
“A sociedade espera este
tipo de contribuição ativa das
companhias. Todos nós, empresários, temos um papel
importante e uma grande responsabilidade neste momento.
Nós, da MAG Seguros, sabemos disso e é nossa obrigação
contribuir ativamente para que
todos possam passar por esta
fase”, finaliza Helder

HDI doa máscara ao
Hospital das Clínicas

A HDI Seguros doou máscaras de proteção ao Hospital
das Clínicas, da Faculdade
de Medicina de São Paulo,
em apoio aos profissionais de
saúde da instituição que estão
trabalhando durante a pandemia de Covid-19 no Brasil.
As máscaras doadas são
3D e produzidas em cristal e,
diferente dos protetores mais
convencionais, cobrem todo o
rosto dos profissionais evitando que entre em contato com
gotículas e respingos durante
sua rotina de trabalho e, consequentemente, diminuindo o
contágio da doença; 600 máscaras foram fornecidas pela
Exhimia e entregues na última
sexta-feira ao hospital.
“Em um momento em que
o empenho e dedicação de todos se mostra fundamental para

controlarmos a pandemia de
Covid-19 no Brasil, a HDI decidiu doar máscaras ao Hospital
das Clínicas como medida de
apoio social” disse Murilo Riedel, presidente da HDI Seguros.
Segundo o executivo,
a seguradora também está
amplamente comprometida
com a proteção de seus colaboradores, parceiros e segurados. “Por isso estamos
operando quase que 100%
em home office e disponibilizando estrutura digital para
atendimento a clientes e corretores, além de benefícios
para facilitar a manutenção
de contratos de seguros.
Acreditamos que todos devem fazer o que está a seu
alcance para que superemos
juntos esses dias difíceis e
desafiadores”, acrescentou.

D’Or Consultoria debate Riscos
Emocionais do Isolamento l

Transmissão no Youtube faz parte da série D’Or
Talks, criada para debater
assuntos relevantes durante a pandemia de Covid-19,
Levantamento mostra que
quase 60% dos brasileiros
estão seguindo o isolamento social para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Esse número vem
subindo cada vez mais – no
início de março, eram apenas
22,3%. Além dos impactos
econômicos, tal cenário sem
precedentes acaba afetando
também o lado emocional da
população.
Pensando nisso, a D’Or
Consultoria convidou o psiquiatra Victor Bigelli para
falar sobre os “Riscos Emocionais da Crise e Isolamento”, nesta quarta-feira, em
seu canal no Youtube., a primeira de uma série de lives,
chamada de D’Or Talks, que
vão debater assuntos que
impactam as nossas vidas

durante a pandemia, relacionados, principalmente, à
saúde mental.
O bate-papo também contou com a participação do
psiquiatra e médico do trabalho Guilherme Malaquias
e do CEO da D’Or Consultoria, Bruno Iannuzzi.
“Estamos enfrentando uma
das piores crises mundiais
e, neste momento tão delicado, estamos juntos, mesmo à distância, preparando
conteúdos que possam dar
suporte e informações relevantes. Tudo com a expertise e competência do time
D’Or Consultoria”, assegura
o executivo.
Ele explica que, toda semana, haverá um especialista diferente participando da
série. Aqueles que quiserem
participar devem acessar
o canal da D’Or Consultoria no horário marcado, por
meio do link: www.youtube.com/dorconsultoria.
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Banco Central pode mexer mais no câmbio
O presidente do Banco
Central (BC), Roberto Campos Neto, disse hoje (8) que
o câmbio é flutuante (definido pelo mercado), mas existe uma política para evitar
excessos. Ele afirmou ainda que o BC está preparado
para fazer atuação maior, a
qualquer momento, se for
necessário.
“Existe uma política para
evitar excessos, alinhar o
câmbio e estabilizar os mercados”, disse em transmissão ao vivo pela internet promovida pelo banco Credit
Suisse. Ele acrescentou que
o BC tem “arsenal bastante
grande” para atuar no mercado de câmbio.
“Parte do mercado advogava fazer programas mais
agressivos para o câmbio,
nós sempre entendemos que
era importante dar liquidez,
não influenciar a trajetória
de preço, mas sempre olhando o real em relação a outras
moedas. Nós temos um arsenal bastante grande. Entendemos que o real desvalorizou muito e um pouco mais
em relação a outras moedas.
Estamos preparados a qualquer momento para fazer
uma coisa maior, se for necessário, no câmbio, mas
entendemos que o câmbio é
flutuante”, afirmou.
Medidas
Campos Neto disse ainda
que houve críticas de que as
medidas adotadas para o enfrentamento da crise gerada

pela pandemia de covid-19
teriam sido demoradas. Entretanto, ele afirmou que,
comparado a outros países,
como os Estados Unidos,
isso não é verdade. “E o impacto também das medidas,
se considerar o que o Brasil
fez em termos de liquidez e
capital, 16,7% do PIB [Produto Interno Bruto], não tem
nenhum outro país emergente que tenha feito nada
parecido. Quando pega a potência fiscal, em termos de
dinheiro novo, o Brasil está
um pouco acima de mercados emergentes”.
Campos Neto disse que
tem enfatizado a importância de cumprimento de contratos, como aluguel e crédito. “A crise com interrupção
nos contratos se torna muito
mais aguda, com uma demora na recuperação muito
maior. Tivemos indício de
quebra de contrato, tentativa de quebra de contrato de
energia, aluguéis. A parte de
[crédito] consignado, que
não faria nenhum sentido
porque o consignado está ligado em grande parte a um
servidor [público] que tem
estabilidade, não vai ter o
salário afetado. Do ponto
de vista do governo, é melhor ter um fiscal um pouco
pior e ter a certeza de que
todos os contratos são cumpridos”, acrescentou.
Impacto na economia
O presidente do BC afirmou que o impacto da cri-

se na economia brasileira
vai depender do tempo de
duração do distanciamento social. “É um vírus que
tem letalidade muito baixa, mas a contaminação é
muito alta. E tem obviamente os trade off [prós
e contra de uma decisão]
entre ter uma curva mais
acelerada [aumento dos casos da doença] e criar uma
imunidade e o custo econômico. O Banco Central não
entra na discussão dessas
escolhas. A gente entende
que é uma política de governo”.
“O que dá para fazer é
tentar passar credibilidade
para as pessoas de que o governo vai ajudar. O governo não vai deixar nenhuma
ruptura, vai olhar os setores
mais prejudicados. O governo não quer promover vencedores e perdedores, quer
que todos sejam vencedores.
[Mas] alguns nessa crise vão
ser perdedores, vão ter mais
impacto do que outros. O
governo vai tentar fazer com
que isso seja da forma mais
linear possível”, afirmou
Campos Neto.
Ele acrescentou que uma
queda na economia este ano
é quase certa. “Talvez as
próximas duas ou três semanas sejam as mais importantes no sentido de ver como
vai se comportar”.
Campos Neto destacou
que o momento é de união.
“É um momento muito difícil. Nós precisamos de
unidade. Alguns elementos

que causaram dificuldades
adicionais foram internos
- às vezes desorganização
entre estados e municípios e
o governo federal, às vezes
ruídos gerados pela própria
coordenação, que é difícil.
Mas o momento é de união.
O trabalho tem sido bastante
intenso”, disse.
Geopolítica
O presidente do BC afirmou também que, passada
a crise, a geopolítica vai
ficar “bastante diferente”,
o que pode ser prejudicial
para países emergentes. Segundo ele, haverá maior
distanciamento do mundo
desenvolvido em relação aos
países emergentes. “Os países emergentes estão muito
inseridos nas cadeias globais
de valor”. Campos Neto destacou que, nos últimos anos,
grande parte do crescimento
dos emergentes ocorreu com
base na especialização na
produção. Ele citou equipamentos médicos produzidos
por países asiáticos.
De acordo com o presidente do BC, depois da crise, os
países desenvolvidos podem
passar a produzir bens, que
antes eram importados das
nações em desenvolvimento.
“Se você tiver país desenvolvido tendo que voltar a produzir bens que já não tinha
vantagem comparativa, provavelmente a gente está numa
situação de um crescimento
estrutural mundial mais baixo
por tempo maior”, disse.

Petrobras anuncia planos de demissão para reduzir custos
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou
a criação de um Programa de
Aposentadoria Incentivada
(PAI). Trata-se de um novo
programa de desligamento voltado aos empregados
aposentáveis com vigência
até 31/12/2023. A intenção
é reduzir custos. O anúncio
foi feito na página da estatal
nesta quarta-feira.
O Conselho também
aprovou ajustes para estímulos nas adesões dos três
Programas de Desligamentos Voluntários (PDVs) da
companhia: (i) PDV 2019
destinado aos aposentados
pelo INSS até junho de
2020; (ii) PDV específico
para empregados lotados
em ativos/unidades em processo de desinvestimento;

(iii) PDV exclusivo para os
empregados que trabalham
no segmento corporativo da
empresa.
Segundo a Petrobras, os
programas são importantes
ferramentas de gestão de
efetivo na companhia, sendo
mais uma medida com foco
na redução de custos, a fim
de reforçar a resiliência dos
negócios da companhia.
“Os programas preveem
as mesmas vantagens legais
e indenizações. O PAI e o
PDV 2019 têm uma estimativa de retorno adicional
(custo evitado de pessoal
menos o desembolso com
as indenizações) de R$ 7,6
bilhões até 2025 com os
novos desligamentos, estimados em cerca de 3.800
empregados. Os ajustes de

IDEIASNET S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF: 02.365.069/0001-44 - NIRE: 3330016719-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
São convocados os acionistas da Ideiasnet S.A. (“Cia.” ou “Ideiasnet”) a
se reunirem em primeira convocação, no dia 27/04/2020, às 11:30 horas,
na Rua Visconde de Pirajá 495, 1º andar, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ, em
AGE (“Assembleia”) para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação dos termos e condições do Protocolo e Justificação de Incorporação
das Ações de Emissão da Padtec S.A. pela Cia. (“Protocolo e Justificação”),
relativo à incorporação da totalidade das ações de emissão da Padtec
S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
03.549.807/0001-76 (“Padtec”) pela Ideiasnet, com a consequente conversão da Padtec em subsidiária integral da Cia., nos termos do artigo 252 da
Lei nº 6.404/1976 (“Incorporação de Ações”); (ii) Ratificação da nomeação
e contratação da Valore Consultoria Empresarial Ltda. (“Meden”) como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação da
Padtec para fins do artigo 252, § 1º, da Lei nº 6.404/1976 (“Laudo Padtec”);
(iii) Aprovação do Laudo Padtec; (iv) Aprovação da Incorporação de Ações,
nos termos do artigo 252 da Lei nº 6.404/1976 e de acordo com os termos
e condições descritos no Protocolo e Justificação; (v) Em decorrência da
Incorporação de Ações, a aprovação do aumento do capital social da Cia. no
valor de R$ 67.357.197,43, com a emissão de até 61.289.213 novas ações
ordinárias, escriturais e sem valor nominal, e com a consequente alteração
do Artigo 5º do Estatuto Social da Cia.; (vi) Aprovação do novo plano de
opção de compra de ações da Cia., condicionado à aprovação do item (i)
acima; e (vii) Aprovação do aumento do capital autorizado da Cia. para
78.449.779 ações e a consequente alteração do Artigo 6º do Estatuto Social
da Cia., condicionado à aprovação do item (vi) acima. A aprovação de todas
as matérias elencadas acima terá sua eficácia condicionada à aprovação da
Incorporação de Ações pela assembleia geral de acionistas da Padtec estimada para ocorrer também em 27/04/2020. A fim de facilitar o acesso dos
Acionistas à Assembleia, solicita-se a entrega dos seguintes documentos na
sede da Cia., aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores,
ou para o e-mail ri@ideiasnet.com.br, até o dia 22/04/2020: (i) extrato ou
comprovante de titularidade de ações expedido pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”) ou pela Itaú Corretora de Valores S.A., instituição prestadora
de serviços de escrituração de ações da Cia.; e (ii) para aqueles que se
fizerem representar por procuração, instrumento de mandato com observância das disposições legais aplicáveis (artigo 126 da Lei nº 6.404/1976).
A Ideiasnet, de acordo com a Instrução CVM 481/09, conforme alterada,
informa que a Administração da Cia., com o objetivo de facilitar e incentivar
a participação de seus acionistas e reforçando o compromisso de adoção
das melhores práticas de governança corporativa e de transparência, caso
seus acionistas não possam comparecer pessoalmente ou não possam ser
representados por procurador indicado a seu critério, disponibiliza Pedido
Público de Procuração. Informações para o uso do Pedido Público de Procuração estão disponíveis na Proposta da Administração. As informações
e documentos referentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia,
em especial a Proposta da Administração, estão disponíveis aos acionistas
na sede social da Cia., bem como nos endereços eletrônicos da Cia. (www.
ideiasnet.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), na
forma da regulamentação vigente. Rio de Janeiro, 06/04/2020. Carlos Eduardo Reis da Matta - Presidente do Conselho de Administração.

incentivo no PDV 2019 vão
gerar uma provisão adicional de R$ 1,29 bilhão nas
demonstrações financeiras
do 2T20 referente ao público já desligado e inscrito e
o provisionamento das novas adesões ocorrerá conforme as inscrições forem
efetivadas.
Impacto no caixa
A petroleira explicou
que os PDVs específicos
para os desinvestimentos e
o segmento corporativo são
programas feitos em ciclos
e com menor número de
vagas, totalizando valores
menores e o provisionamento também será realizado conforme as inscrições.
“Cabe destacar que o im-

pacto esperado no caixa da
companhia não será imediato
para 2020, mas sim diluído
ao longo dos próximos três
anos. Isso porque, no PAI, os
desligamentos só ocorrerão
quando da concessão da aposentadoria dos empregados
constantes do público alvo
e, no PDV 2019, a existência
de categorias no programa
que preveem a saída em até
24 meses produzem o efeito
de diluir os desligamentos no
tempo”, explicou o comunicado.
A companhia disse que
optou por diferir o pagamento das indenizações em
duas parcelas, sendo uma
no momento do desligamento e a outra em julho de
2021 ou um ano após o desligamento, o que for maior.

Alibaba ajudará Pequenas
e Médias Empresas
A Província de Zhejiang,
no leste da China, e a gigante
de comércio eletrônico Alibaba Group lançaram, conjuntamente, uma iniciativa para
impulsionar o desenvolvimento
digital das pequenas e médias
empresas (PMEs). De acordo
com a iniciativa, os dois lados
explorarão o potencial digital
das indústrias de manufatura de
Zhejiang, ajudarão as PMEs a
construir sistemas digitais de
produção e marketing e expandirão os canais de marketing internacional digital dos
produtos “Made in Zhejiang”.
A gigante do comércio eletrônico ajudará a aliviar os desafios de financiamento para
mais PMEs, estendendo os
serviços de “liquidação imediata” até 30 de junho. O banco comercial online da Ant
Financial, filial financeira do
Alibaba, trabalhará com centenas de bancos tradicionais
para fornecer empréstimos de
contato zero a dezenas de milhões de PMEs.
Para as empresas concentradas nas exportações, o
Alibaba as ajudará a entrar
em novos mercados através de plataformas como
AliExpress, Lazada e Tmall
World, além de ajudar um
subconjunto dessas PMEs a

transformar e desenvolver
seus negócios através de
medidas como suporte de
recursos, redução de taxas e
processamento acelerado.
Quanto ao setor manufatureiro, o objetivo é ativar as
correias de manufatura, incubar um grupo de designações
de “Super Producer IP” e promover 10 agrupamentos de
fabricação digitalizada com
produção avaliada em dezenas de bilhões de yuans. Além
disso, ajudará mil fábricas
a realizar vendas diretas ao
consumidor de mais de 100
milhões de yuans (US$ 14,2
milhões) em três anos. O Alibaba também estabelecerá mil
centros agrícolas digitalizados
em toda a China, de acordo
com a iniciativa.
“As PMEs são a força vital de uma economia”, disse
o presidente e CEO do Alibaba Group, Daniel Zhang,
em um memorando da equipe. “Se as PMEs estiverem
vivas, então a economia permanecerá viva.”, afirmou,
crescentando que “devemos
transformar o ‘perigo’ trazido pela pandemia da Covid-19 em ‘oportunidade’
para as PMEs se prepararem para o futuro através da
transformação digital”.

Agora preocupação dos investidores
é com os pacotes de ajuda
Parece que a pandemia foi colocada em segundo plano pelos investidores. As preocupações agora são outras,
como a reunião entre os membros do Eurogrupo. O encontro durou 16 horas e não terminou com acordo, pois
prevaleceram as divisões entre a Holanda e a Itália, o que
levou ao veto holandês sobre a modalidade de acesso às
linhas de crédito de € 540 bilhões do fundo de resgate do
euro. A discussão será retomada nesta quinta-feira. Devido a isso, o índice Stoxx valorizou apenas 0,01% para os
326,64 pontos.
Em Nova York prevaleceram as notícias relacionadas a
novos estímulos, como a ideia que os legisladores norteamericanos elevarão para US$ 500 bilhões, o dobro do
proposto pela administração Trump. Com isso, o S&P500
subiu 2,18% para os 2.717,45 pontos e o Dow Jones teve
alta de 3,2% indo para 23.379 pontos. E a euforia continuou no Brasil, com o Ibovespa ganhando 2,95% chegando
a 78.605 pontos.

Itaú não acredita nos shoppings
O Itaú BBA rebaixou as notas da Iguatemi, da CCP
(Cyrela Commercial Properties) da BR Properties de
acima da média para abaixo da média do mercado no
relatório do impacto do virus chinês sobre o setor de shopping centers e propriedades comerciais no Brasil. Nele
o banco aponta que os participantes dos primeiros serão
mais afetados que os que compõem o segundo, principalmente se as medidas de quarentena se estenderem durante
o segundo trimestre inteiro do ano. A estimativa é de uma
perda de faturamento entre 57% e 68% e existe a previsão
de descontos de 70% para os lojistas por causa do fechamento temporário. No caso da Iguatemi e da Cyrela Commercial, o problema é que a maioria dos seus shoppings,
81% e 90%, respectivamente, se situam nas regiões Sul e
Sudeste, que por enquanto concentram a maioria dos casos
do coronavírus no Brasil. A instituição, no entanto, ressalta, que o desemprego tende a aumentar mais no Nordeste,
o que prejudicará empresas que possuem mais shoppings
naquela região, como a Sonae.

Enauta discorda da decisão da Petrobras
A Petrobras comunicou a Enauta (antiga Queirós
Galvão) que, por a atual epidemia do coronavírus representar um “evento de força maior”, poderá reduzir suas
compras do gás natural que extrai do campo de Manati.
Em virtude disso, a Enauta comunicou ao mercado que
não concorda com a decisão e que “tomará as medidas
necessárias para salvaguardar os seus direitos no âmbito
do contrato de venda do gás natural do campo de Manati”.
A Enauta revelou também que, com R$ 1,5 bilhão de caixa
líquido, manterá os investimentos para 2020 e 2021, incluindo a perfuração do primeiro poço na Bacia de SergipeAlagoas. E que tomou várias medidas de quarentena para
trabalhadores testados positivos com o Covid-19 e assintomáticos, para evitar contágio nas plataformas, e também
elaborou planos para eventuais evacuações de pessoas
que apresentem sintomas da doença em alto-mar ou outros locais de extração de petróleo e gás natural. A Enauta
informou que pagará dividendos de R$ 300 milhões aos
acionistas, pagamento que não afetará o seu caixa líquido.

Prejuízo faz ação do IRB cair mais de 4%
Ainda é cedo para qualquer conclusão sobre o que
causou o grande aumento na sinistralidade do IRB, pelo
fato da Susep não qualificar os números reportados.
Com essa posição, a equipe de análise da XP Investimentos aguarda maiores explicações da administração
da resseguradora sobre os resultados do 1º trimestre
deste ano. Os investidores, no entanto, não gostaram
de saber que a sinistralidade passou de 60% para 104%
dos prêmios causando prejuízo no trimestre e, por causa disso, suas ações sofreram perdas de mais de 4% e
foram cotadas na faixa de R$ 9,70.
A Comissão de Valores Mobiliários deveria esclarecer
se o IRB a informou do seu desempenho no mesmo tempo
que informou à Susep. E se teria obrigação disso. Ah, e se,
em tempo de isolamento social, os investidores também
não teriam de ser comunicados para impedir a informação
privilegiada.

Morgan rebaixa a Ânima
O Morgan Stanley reduziu a nota da Ânima Educação
de acima da média para abaixo da média e baixou o preçoalvo de R$ 38 para R$ 22,50. O banco ressalta que o setor
de edução foi dos mais atingidos no Ibovespa.
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RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO 2019
Aos Acionistas. A Energia Sustentável do Brasil S.A. (“Companhia” ou
“ESBR”), atendendo aos compromissos societários e às boas práticas de
governança e transparência, apresenta o Relatório Anual da Administração,
o qual acompanha as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, elaboradas em consonância
com a legislação societária brasileira, com o Manual de Contabilidade do
Setor Elétrico e com as orientações emanadas pelo Comitê de Procedimentos Contábeis do IBRACON, devidamente auditadas e acompanhadas
do Relatório dos Auditores Independentes, indispensáveis para divulgar o
desempenho da Companhia para a sociedade, investidores, financiadores,
clientes e parceiros. A documentação que suporta as contas ora apresentadas encontra-se acessível aos senhores acionistas, estando a Diretoria
Executiva da Companhia à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que eventualmente se tornem necessários. A Companhia e a Usina Hidrelétrica Jirau. A Companhia é responsável pela construção, manutenção, operação e venda da energia gerada pela Usina Hidrelétrica Jirau
(UHE Jirau) na forma de Produtor Independente de Energia, concessionário
de uso do bem público. A concessão, pelo prazo de 35 anos, foi obtida em
agosto de 2008, quando a Companhia assinou o Contrato de Concessão
após vencer o leilão organizado pela ANEEL, ao oferecer a menor proposta
de preço para venda da energia elétrica gerada pela usina e destinada aos
consumidores cativos atendidos pelas concessionárias distribuidoras (Ambiente de Contratação Regulada - ACR), através do Sistema Interligado
Nacional – SIN, contribuindo significativamente com a modicidade tarifária
para esses consumidores. A UHE Jirau foi construída com base em princípios de sustentabilidade socioambiental, com a aplicação das melhores
práticas de implantação de grandes projetos, no relacionamento transparente com as comunidades, e no cuidado com o meio ambiente, com uma
matriz de energia renovável e de baixo impacto ambiental na geração de
energia elétrica, o que proporcionou à Companhia a obtenção de todas as
licenças ambientais para a operação, e o enquadramento da Usina pela
ONU no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Recebeu investimentos da ordem de R$ 20 bilhões e adiciona 3.750MW à capacidade
instalada do sistema elétrico brasileiro. A Companhia possui estrutura acionária composta pelas empresas ENGIE Brasil Participações Ltda., (40%),
Mizha Energia Participações S.A. - “Mizha”, subsidiária integral da Mitsui
& Co. Ltda. (20%), Companhia Hidroelétrica do São Francisco – “CHESF”
(20%) e Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul
do Brasil - Eletrobras CGT Eletrosul – “Eletrosul” (20%).Governança Corporativa e Estrutura Organizacional. A administração da Companhia é
composta por um Conselho de Administração e uma Diretoria Executiva. O
Conselho de Administração é composto por dez membros efetivos e respectivos suplentes, todos acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral,
todos com prazo de gestão de dois anos, admitida a reeleição, indicados
pelos acionistas na representatividade de suas participações acionárias. A
Diretoria Executiva é composta pelo Diretor Presidente, Diretor Financeiro,
Diretor de Operação e Diretor Administrativo, que exercem suas funções
em regime de tempo integral. O Conselho Fiscal, de caráter não permanente, é composto por três a cinco membros e suplentes em igual número,
eleitos pela Assembleia Geral. O Código de Ética da Companhia é aplicável
a todo o público interno, desde a alta administração até estagiários e jovens
aprendizes, estabelecendo um compromisso de conduta a ser seguido no
âmbito da Companhia, bem como, no relacionamento dos seus colaboradores com órgãos de governo, concorrentes, fornecedores, prestadores de
serviço e demais parceiros externos. O Comitê de Ética atua de forma a
disseminar os valores e princípios éticos através de treinamentos, esclarecimento de dúvidas e a apuração de denúncias de infração ética. Um canal
de comunicação está disponibilizado, interna e externamente, através do
website da Companhia. O ano de 2019. O ano findo em 31 de dezembro de
2019 foi marcado pela continuidade da crise hídrica e pelas afluências desfavoráveis que, além de outros fatores, impactam diretamente a geração hidrelétrica. Assim, a redução da geração hidráulica, refletida no Generating
Scaling Factor – GSF, associada aos valores de Preços de Liquidação de
Diferenças – PLD elevados resultaram em significativo impacto comercial
para a UHE Jirau, comprometendo o seu equilíbrio econômico financeiro.
Restrições operativas criadas por inflexibilidades de outras fontes de geração, por parâmetros de segurança da rede elétrica, ou ainda por restrições
do sistema de transmissão contribuem para o agravamento da situação.
Desempenho Econômico e Financeiro. A tabela a seguir apresenta os
principais indicadores de desempenho econômico-financeiro da Companhia em 2019:
Em milhares de reais
2019
2018
Receita Operacional Líquida
2.568.049 2.449.638
Prejuízo do Exercício
(95.748) (1.202.490)
Com a finalidade de possibilitar a reconciliação do Prejuízo do Exercício com
o EBITDA, apresentamos a tabela abaixo:
Em milhares de reais
2019
2018
Prejuízo do Exercício
(95.748) (1.202.490)
IR e CS Diferidos
(55.928)
(621.542)
Resultado Financeiro
969.429 1.040.312
811.058
816.640
Depreciação e Amortização
EBTIDA
1.628.811
32.920
Provisão para redução ao valor recuperável
748.461
(748.461)
Reversão da provisão ao valor recuperável
880.350
781.381
EBTIDA ajustado*
Margem EBITDA
63,4%
1,3%
Margem EBITDA ajustada
34,3%
31,9%
*O EBITDA ajustado desconsidera qualquer efeito de provisão ou redução
ao valor recuperável do ativo permanente da Companhia. Faturamento de
Energia. Além dos baixos níveis de armazenamento do Sistema Interligado
Nacional – SIN, a prática operativa no Brasil sempre conduziu a instruções
de despacho considerando a grande flexibilidade das usinas hidrelétricas,
de forma que o Operador Nacional do Sistema (ONS) atribui às hidrelétricas o encargo de fechar o balanço energético via redução de geração. A
geração total das usinas hidrelétricas do SIN, reprimida durante todo ano
de 2019, não dá sinais de que a energia total gerada e compartilhada entre
todas as usinas participantes do MRE vai se aproximar do total de suas
garantias físicas.

Endividamento (valores em milhares de R$).
892,6
10.811,9

11,0
(861,9)

Saldo em 31 de
dezembro de 2018

Ingressos

Juros Gerados

Juros Pagos

2,6

10.482,7

(373,5)

Principal Pago

Comissões

Saldo em 31 de
dezembro de 2019

Em 31 de dezembro de 2019, a dívida bruta total é representada pelos financiamentos obtidos junto ao BNDES e Consórcio de Bancos Repassadores. O
gráfico abaixo demonstra a composição com base na participação de cada
agente financeiro em relação ao montante do endividamento total.
ITAU BBA; 10%

BNB; 2%

BRADESCO; 10%

BNDS; 50%

CEF; 14%

BANCO DO
BRASIL; 14%

Em 29 de agosto de 2019 foi emitida a 1ª Renovação da Licença de Operação
(LO), a qual a ESBR só tomou conhecimento e teve acesso no dia 03 de setembro de 2019. A Licença possui validade de 10 anos e foi emitida após mais
de 3 anos do protocolo do pedido de renovação. Ressalta-se a redução dos
Programas Socioambientais de 34 para 29, bem como, a redução de 53 para
34 condicionantes mantidas para manutenção desta Licença de Operação.
Dentre as principais atividades realizadas em 2019, no âmbito dos Programas
Socioambientais, destacam-se: i. Conclusão e entrega das Escolas, Postos
de Saúde e das Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) na Terras Indígena
(TI) Kaxarari, contempladas no processo de licenciamento ambiental da UHE
Jirau, após aprovação dos projetos e autorização da Fundação Nacional do
Índio (FUNAI); ii. Inauguração das agroindústrias de açaí e farinha de mandioca de Nova Mutum Paraná. iii. Realizada a instalação e comissionamento
dos equipamentos da agroindústria de polpa de frutas implementada no âmbito
do Programa de Ações à Jusantes na localidade de Nazaré. iv. Execução das
Atividades do Novo Estudo de Remanso Plano de Ação para Continuidade
da Assistência Técnica e Social. v. Continuidade das Negociações junto aos
proprietários rurais interferidos pela nova mancha de inundação do reservatório, com fechamento e pagamento de todas as negociações administrativas,
que não apresentavam questões judiciais e recusas. vi. Entrega das últimas
04 dragas, para público dos garimpeiros manuais, no âmbito do Programa de
Acompanhamento dos Direitos Minerários e da Atividade Garimpeira; acordo
com os COOGARIMA, público de dragas que atua no reservatório para implantação das melhorias nos dois pontos de atracação de dragas (Palmeiral e Velha
Mutum), e início das obras. vii. Ações com pescadores (execução do Plano de
Manejo do Pirarucu, realização da 5° contagem e despesca do pirarucu. Atestado da “Origem” do pirarucu (Arapaima gigas) no Licenciamento Ambiental da
atividade de despesca realizada em 2019. Contratação do projeto executivo
para implementação do barco de processamento de pescado. viii. Início das
obras do Ponto de Apoio à Comercialização de Pescado em Nova Mamoré,
bem como foi iniciado o processo de aquisição dos materiais e equipamentos
que compõem as instalações em atendimento ao estabelecido no plano de
trabalho do Subprograma de Apoio à Atividade Pesqueira. ix. Ultrapassagem
da marca de um milhão de peixes transpostos nos sistemas de transposição
da UHE Jirau. x. Execução das obras de melhoria do Sistema de Transposição
de Peixes 01 (ST P01), tendo em vista o aumento da cota operacional da UHE
Santo Antônio. xi. Início das obras de implementação do prédio da reserva
técnica arqueológica da UNIR no âmbito do Programa de Gestão do Patrimônio
Arqueológico, Histórico e Cultural. xii. Reforma e melhoria do Galpão da Feira
de Nova Mutum Paraná em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Velho.
xiii. Acordo com o ICMBio para realização do programa de fauna através do
programa monitora realizado no PARNA Mapim Guari. xiv. Questionamentos
ao ICMBio com relação a SAR relativos ao pagamento a CONAMA e que estão
sob análise pelo Instituto. xv. Emissão da Licença Ambiental de Operação
(LAO) da Subestação (SE) de Derivação 230/69/13,8 kV – Setor 01 - Nova
Mutum Paraná com validade até 09/04/2023. xvi. Monitoramento das áreas do
reservatório através de imagens de satélite da Plataforma Planet Explorer. xvii.
Apoio para a realização da 3ª Missão da Operação Sorriso em Porto Velho.
xviii. Atualização de todos os itens pertinentes a área ambiental do banco de
dados da IUS Natura. xix. Atualização das planilhas de aspectos e impactos
ambientais relativos ao empreendimento. Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento. Em conformidade com a Lei nº 9.991/2000 e suas posteriores revisões, as concessionárias de serviços públicos de geração de energia elétrica,
devem aplicar, anualmente, um percentual mínimo de sua Receita Operacional
Líquida – ROL em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do
Setor de Energia Elétrica – P&D, segundo regulamentos estabelecidos pela
ANEEL. Compete às empresas definir o plano estratégico de investimento em
P&D, no qual deve constar as linhas e temas de pesquisa e geri-los em consonância com os objetivos dos projetos a serem desenvolvidos, submetendo-os
para avaliação final da ANEEL através do Sistema de Gestão de P&D após a
conclusão deles. Em 2019, os valores relacionados a obrigação legal de P&D
tiveram a seguinte destinação: • R$ 9.844 para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) – Obrigação Legal. • R$ 4.922
para o Ministério de Minas e Energia (MME) – Obrigação Legal. Adicionalmente
às obrigações legais foram investidos R$ 6.293 em projetos em andamento,
propostos pela Companhia, sobre os temas apresentados na tabela a seguir:
Projetos
Valores
Desenvolvimento Experimental de Gêmeo Digital para Usinas
Hidrelétricas
2.395

A Companhia em conjunto com seus acionistas, com o BNDES, seus os fiadores e demais bancos credores celebraram a assinatura dos aditivos contratuais
em 27 de dezembro de 2019, cujas principais alterações são descritas a seguir:
• Inclusão da possibilidade de redução, a qualquer tempo até a exoneração das
fianças dos acionistas, de até 100% das quantidades de energia discriminadas
nos CCVEs; • Extinção da obrigação de aumento do saldo mínimo da conta
reserva, que passa de fato a ser equivalente a três prestações do Serviço da
Dívida mesmo na hipótese de não atingimento do ICSD mínimo que, conforme
contrato, é estabelecido em 1,2; • Aumento do período de comprovação do Índice de Cobertura do Serviço da Dívida de no mínimo um para dois exercícios
consecutivos, dentre as condições para exoneração das fianças dos Intervenientes. Ressalvando que, para fins de liberação das referidas garantias, não
pode ter ocorrido, nesse período, redução das quantidades de energia contratadas nos CCVEs; • Inclusão de obrigação de aporte, por parte dos Intervenientes, dos recursos necessários à recomposição do saldo mínimo da conta reserva, em até 60 dias da data em que se tenha observado qualquer insuficiência
de recursos, até a liquidação financeira de ambos os contratos de financiamento; • Registra-se que todas as condições resolutivas a serem verificadas na
presente data, foram devidamente cumpridas pela Companhia dentro dos prazos estipulados pelo BNDES. Em 2019, a Companhia apurou o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida – ICSD superior ao limite de 1,2 quando considerada a reversão da provisão ao valor recuperável de seu ativo permanente.
2019
2018
ICSD
1,54
0,23
ICSD ajustado *
0,93
0,84
*O ICSD ajustado desconsidera qualquer efeito de provisão ou redução
ao valor recuperável para cálculo do referido índice. Este índice é calculado pela equação Geração de Caixa da Atividade/Serviço da Dívida com
base nas informações expressas nas demonstrações financeiras auditadas
por empresas registradas na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em
base anual: Geração de Caixa da Atividade: (+) Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – EBITDA. (+) Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social. (-) PIS e COFINS sobre Rec. Bruta
(Econômico). (+) PIS e COFINS Pagos. Serviço da Dívida: (+) Amortização de principal, (+) Pagamento de juros. Desempenho Operacional.
Projetada para manter alto desempenho de suas turbinas para as diferentes vazões do rio, a UHE Jirau operou normalmente ao longo de 2019.
Em 2019, a UHE Jirau foi a usina com a quinta maior geração do país com
1.917,88 MW médios e obteve índices de disponibilidade satisfatórios. A Usi1.801
na alcançou 99,28% de disponibilidade acumulada tendo atingindo a marca Dinâmica comportamental de Mansonia spp. – MANSONIA
de segunda maior disponibilidade entre as usinas hidrelétricas do país.
Projeto de Gestão P&D
799
Estudo da Interação Transitória em Alta Frequência – VFTO
712
Disponibilidade Acumulada (%)
99,36 99,31 99,12 99,03 99,03 99,04 99,11 99,15 99,20 99,23 99,24 99,28 99,50
ICTIOFAUNA
426
100,00
Instrumentação de vigas pescadoras para monitoramento de
80,00
pesca de Stoplog - ROSA II
150
60,00
Projeto Protótipo para Revestimento Robótico de Turbinas In
10
Situ - EMMA II
40,00
6.293
Total Investido
20,00
Recursos Humanos. Em dezembro de 2019, a Empresa encerrou o ano com
00,00
293 empregados e as contratações realizadas foram em caráter de substi.
9
9
f
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
1
1
e
1
R
i/1
n/
t/1
r/1
r/1
l/1
o/
v/
t/1
v/1
z/1
n/1
tuição de profissionais. A formação e a capacitação dos colaboradores são
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reflexos diretos dos Valores da Empresa (Ética, Trabalho em Equipe, IntegriRanking das dez usinas hidrelétricas com maior índice de disponibilidade em dade, Comprometimento e Austeridade) em alinhamento com o crescimento
2019:
sustentável do negócio, valorizando a melhoria contínua das áreas frente as
USINA
Índice de Disponibilidade (%) atividades realizadas pela empresa. Nesse sentido, em 2019, foram reali1º
JURUMIRIM
99,33%
zadas 18.183 horas de treinamentos, com destaque para os treinamentos
2º
UHE JIRAU
99,28%
normativos, onde 100% das capacitações técnicas exigidas pelas Normas
3º
CHAVANTES
98,47%
Regulamentadoras foram realizadas. Nessa perspectiva, também é possível
4º
UHE GARIBALDI
98,43%
evidenciar os treinamentos oferecidos para as áreas de Proteção e Transfor5º
UHE MONJOLINHO
98,36%
madores, Contabilidade, Financeiro, e Meio Ambiente e Socioeconomia. Ain6º
NOVA PONTE
98,32%
da no âmbito das capacitações, a ESBR também proporcionou o desenvolvimento de lideranças gerenciais estratégicas por meio do treinamento Lideran7º
CAPIVARA
98,30%
ça Transformadora que contribuirá para o aperfeiçoamento das equipes e dos
8º
CANOAS II
98,21%
processos relacionados ao modelo de negócio da empresa, com a proposta
9º
UB.ESPERANCA
97,98%
de uma reflexão sobre as questões relacionadas ao negócio, protagonismo e
10º
CASTRO ALVES
97,85%
Atividades Socioambientais e Institucionais. Em 2019, foi dada continui- humanização da liderança.
Maurício Stolle Bähr - Presidente do Conselho de Administração
dade ao desenvolvimento dos Programas Socioambientais da UHE Jirau e ao
Edson Luiz da Silva - Diretor Presidente.
atendimento às condicionantes da Licença de Operação (LO) nº 1097/2012.

DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO SOCIAL DE 2019 e 2018 (Valores Expressos em Milhares de Reais)
2019
2018
5) Indicadores do Corpo Funcional
2019
2018
1) Base de Cálculo
Valor (R$ MIL)
Valor (R$ MIL)
Empregados no final do período
293
308
Receita Líquida (RL)
2.568.049
2.449.638
N° de Terceirizados
Resultado Operacional (RO)
172.279
90.065
Folha de Pagamento Bruta (FPB)
56.705
56.146
Escolaridade dos empregados
128
132
Valor
%Sobre %Sobre
Valor
%Sobre %Sobre Superior e extensão universitária
2) Indicadores Sociais Internos
(R$ MIL)
FPB
RL
(R$ MIL)
FPB
RL
2o grau
163
169
Alimentação
3.014
5,31%
0,12%
3.414
6,08%
0,14%
1o grau
2
6
Encargos sociais compulsórios
14.796
26,09%
0,58%
16.458
29,31%
0,67%
Faixa etária dos empregados
Previdência privada
1.267
2,23%
0,05%
1.565
2,79%
0,06%
Abaixo de 30 anos
85
109
Saúde
7.359
12,98%
0,29%
7.690
13,70%
0,31%
Capacitação e desenvolvimento profissional
551
0,97%
0,02%
421
0,75%
0,02%
De 30 até 45 anos
172
160
Outros
1.347
2,37%
0,05%
814
1,45%
0,03%
Acima de 45 anos
36
39
Vale Transporte
59
0,10%
0,00%
67
0,12%
0,00%
Admissões durante o período
29
40
Total - Indicadores Sociais Internos
28.393
50,07%
1,11%
30.429
54,20%
1,24%
56
59
Valor
%Sobre %Sobre
Valor
%Sobre %Sobre Mulheres que trabalham na empresa
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao nº total de mulheres
16,00%
15,00%
3) Indicadores Social Externos
(R$ MIL)
RO
RL
(R$ MIL)
RO
RL
Educação
2.405
1,40%
0,09%
530
0,59%
0,02%
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres em relação ao nº total de gerentes
22,50%
16,00%
Cultura
26
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
Negros que trabalham na empresa
13
10
Total - Indicadores Sociais Externos
2.431
1,41%
0,09%
530
0,59%
0,02%
%
de
cargos
gerenciais
ocupados
por
negros
em
relação
ao
no
total
de
negros
0%
0%
4) Indicadores Ambientais (Relacionados Valor (R$ %Sobre %Sobre Valor (R$ %Sobre %Sobre
Portadores de deficiência física
11
10
com a operação da empresa)
MIL)
RO
RL
MIL)
RO
RL
Em Programas e/ou projetos externos
58.331
33,86%
2,27%
67.062
74,46%
2,74%
Dependentes
494
532
6) Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial
2019
2018
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
42,34
52,89
Número total de acidentes de trabalho
0
0
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos
(x)
()
(x)
()
pela direção
direção e gerências
pela direção
direção e gerências
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos
()
(x)
()
(x)
pela direção
direção e gerências
pela direção
direção e gerências
A previdência privada contempla
()
(x)
()
(x)
pela direção
direção e gerências
pela direção
direção e gerências
A participação nos lucros ou resultados contempla
()
(x)
()
(x)
pela direção
direção e gerências
pela direção
direção e gerências
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa
()
(x)
()
(x)
não são considerados
são sugeridos
não são considerados
são sugeridos
Quanto à participação dos empregados em programas de trabalho voluntário, a empresa
()
(x)
()
(x)
não se envolve
apóia
não se envolve
apóia
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 (Valores em milhares de reais - R$)
ATIVOS
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Almoxarifado
Tributos compensáveis
Despesas antecipadas
Créditos a receber
Outros ativos circulantes
Total dos ativos circulantes
NÃO CIRCULANTES
Realizável a longo prazo:
Depósitos vinculados
Despesas antecipadas
Tributos compensáveis
Tributos diferidos
Depósitos judiciais
Imobilizado
Intangível
Total dos ativos não circulantes
TOTAL DOS ATIVOS

Nota
explicativa
4
5
6
7
8
9
10

11
8
7
12
13
14
15

PASSIVOS
31/12/2018 CIRCULANTES
Fornecedores
122.422
95.767 Financiamentos
275.912
284.543 Salários, encargos e provisões
Tributos a pagar
46.506
48.040 Contas a pagar
244.136
81.268 UBP a pagar
22.353
22.299 Provisão para custos ambientais
Provisão para contingências
26.114 Outros passivos circulantes
17.552
17.269 Total dos passivos circulantes
728.881
575.300 NÃO CIRCULANTES
Fornecedores
Financiamentos
Contas a pagar
104.308
108.137 UBP a pagar
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC
97.288
118.357 Provisão para custos ambientais
24.413
233.991 Provisão para contingências
1.076.414
1.020.486 Outros passivos não circulantes
Total dos passivos não circulantes
2.097
1.271 TOTAL DOS PASSIVOS
19.134.029
19.253.553 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
98.327
108.772 Capital social
Prejuízos acumulados
20.536.876
20.844.567 Total do patrimônio líquido
21.265.757
21.419.867 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVOS
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
31/12/2019

Nota
explicativa

31/12/2019

31/12/2018

24.881
446.741
9.178
3.049
305.181
15.037
71.364
7.638
43.068
926.137

115.888
402.315
9.611
3.959
226.507
14.568
68.372
1.793
46.645
889.658

16
17
19
20
23
21
22
24

8.158
10.035.991
134.729
127.243
337.000
496.587
31.063
13.550
11.184.321
12.110.458

10.321
10.409.556
172.373
123.577
843.000
518.322
30.095
14.918
12.122.162
13.011.820

25

11.312.710
(2.157.411)
9.155.299
21.265.757

10.469.710
(2.061.663)
8.408.047
21.419.867

16
17
18
19
20
21
22
24

8

Financeiro

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores em milhares de reais - R$)
Nota
explicativa 31/12/2019 31/12/2018
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
26
2.568.049 2.449.638
CUSTOS DA ENERGIA VENDIDA
27
(2.395.770) (2.359.573)
Encargos de uso da rede elétrica
(881.469) (885.773)
Depreciação e amortização
(803.929) (809.634)
Resultado com transações na CCEE
(429.417) (415.433)
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos - CFURH
(95.631)
(79.434)
Compra de energia bilateral
(41.010)
(20.766)
Custos com pessoal
(36.245)
(37.338)
Equipamentos
(28.327)
(14.142)
“Generation Scaling Factor - GSF”
(20.504)
(13.267)
Taxa de Fiscalização dos Serviços de
Energia Elétrica - TFSEE
(11.524)
(9.606)
Serviços de terceiros
(10.750)
(30.148)
Seguros
(5.948)
(17.827)
Outros custos
(31.016)
(26.205)
LUCRO BRUTO
172.279
90.065
DESPESAS GERAIS E
ADMINISTRATIVAS
27
(94.227) (111.060)
Pessoal
(20.176)
(21.113)
Administradores
30
(13.879)
(11.661)
Outros gastos administrativos
(60.172)
(78.286)
RESULTADO FINANCEIRO
28
(969.429) (1.040.312)
Receitas financeiras
11.050
23.612
Despesas financeiras
(980.479) (1.063.924)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS)
OPERACIONAIS
739.701 (762.725)
(Provisão) Reversão para perda na
realização do imobilizado
748.461 (748.461)
Outras despesas operacionais
27
(29.607)
(46.085)
Outras receitas operacionais
20.847
31.821
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(151.676) (1.824.032)
IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
12
55.928
621.542
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
55.928
621.542
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
(95.748) (1.202.490)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Valores em milhares de reais - R$, exceto se mencionado de outra forma)
1. Contexto Operacional. 1.1. A Companhia. A Energia Sustentável do
Brasil S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Avenida Almirante Barroso, 52 - sala 2.802, constituída em 15 de julho de 2007, com filial em
Porto Velho - RO, na Rodovia BR-364 - km 824 - Jaci Paraná, constituída em
12 de dezembro de 2009. A Companhia tem como objeto social a construção
(já concluída) e exploração comercial da Usina Hidrelétrica Jirau (“UHE Jirau”),
em consonância com as regras emanadas do Edital de Leilão nº 05/2008 do
empreendimento, Contrato de Concessão nº 002/2008-MME-UHE JIRAU e
respectivo termo aditivo e demais regras aplicáveis. As atividades da Companhia são regulamentadas principalmente pela Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, vinculada ao Ministério de Minas e Energia - MME. O prazo de
duração da Companhia, previsto no estatuto social, será a princípio de 35 anos
(até 13 de agosto de 2043), contados da data de assinatura de seu Contrato de
Concessão (13 de agosto de 2008). O prazo poderá ser prorrogado e alterado
de modo a acompanhar o prazo de vigência da concessão da UHE Jirau. Em setembro de 2013, teve início a operação comercial da primeira unidade geradora
(UG) da UHE Jirau. Com a publicação do Despacho nº 3.032 da ANEEL, de 22
de novembro de 2016, a UHE Jirau completou, formalmente, sua motorização,
ou seja, 50 unidades geradoras em operação comercial. No dia 16 de dezembro
de 2016, ocorreu a cerimônia de inauguração da UHE Jirau, que reforça a segurança energética do país com 3.750 MW. 1.2. Continuidade operacional.
A Companhia vem acumulando prejuízos recorrentes registrados em seu patrimônio líquido - R$2.157.411 em 31 de dezembro de 2019 (R$2.061.663 em
31 de dezembro de 2018) decorrentes entre outros pelos impactos financeiros
de seus financiamentos (nota explicativa nº 17), bem como apresenta capital
circulante líquido negativo (CCL) de R$197.256 em 31 de dezembro de 2019
(R$314.358 em 31 de dezembro de 2018). A Companhia prevê que obterá
recursos suficientes para equalizar o CCL negativo, conforme descrito abaixo: As obrigações de aportes dos acionistas da Companhia vêm sendo cumpridas e asseguradas, bem como o atendimento de requisitos acordados no
contrato de suporte de acionistas firmado no âmbito do financiamento junto ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e demais
bancos repassadores, que também obrigam os acionistas, até a liquidação
das obrigações deste contrato, a fazerem aportes na Companhia sempre que
necessário. O Acordo dos Acionistas prevê que os acionistas concordam com
a realização de aumentos de capital da Companhia, no valor correspondente
ao montante total dos recursos que por eles deverão ser aportados para a
implantação da UHE Jirau (já concluída) e prestação da Garantia de Fiel Comprimento e outros compromissos previstos no edital do leilão.1.3. A energia
gerada e a garantia física da UHE Jirau. A UHE Jirau está localizada no
rio Madeira, município de Porto Velho, estado de Rondônia, bem como a respectiva instalação das 3 (três) linhas de transmissão de 500 kV de interesse
restrito à usina. No leilão A-5/2008, o projeto básico inicial da UHE Jirau previa
originalmente um total de 44 Unidades Geradoras (UGs) na usina hidrelétrica, com potência instalada de 3.300 MW, sendo a garantia física de energia
(antigamente denominada energia assegurada) de 1.975,3 MW médios. Essa
garantia física original da Usina (1.975,3 MW médios) foi repartida na seguinte
proporção: • 70% destinada ao Ambiente de Contratação Regulado - ACR,
conforme Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEARs decorrentes do leilão A-5/2008, ao preço de R$71,37 por
MWh, referenciado a maio de 2008, sendo reajustado no mês de aniversário
do reajuste tarifário de cada distribuidora, pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE. • 30% destinada ao Ambiente de Contratação Livre - ACL.
Através da Portaria SPE/MME nº 26, de 1º de agosto de 2011, definiu-se em
209,3 MW médios o montante total da garantia física de energia associado ao
acréscimo de capacidade instalada da UHE Jirau (+6 unidades geradoras totalizando 450 MW). Este montante foi vendido no Leilão de Compra de Energia Elétrica Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração, denominado Leilão
A-3, de que trata a Portaria MME nº 113, de 1º de fevereiro de 2011, conforme
determinado na Portaria nº 26/2011. Desse modo, a UHE Jirau passou a contar
com uma nova garantia física de 2.184,6 MW médios. A garantia física adicional
de 209,3 MW médios foi vendida integralmente no ACR ao preço de R$102,00
por MWh, referenciado a agosto de 2011, atualizado anualmente pelo IPCA.
Excepcionalmente, por tratar-se de usina estruturante, a garantia física integral
foi obtida com a entrada em operação comercial da 33ª UG, marco alcançado
em 31 de julho de 2015. Cabe destacar que o início efetivo da entrega de energia do CCEARs do Leilão A-3/2011 ocorreu em maio de 2015. Em 30 de janeiro
de 2019, a ANEEL publicou o Despacho nº 238 aprovando a revisão dos preços-base dos CCEARs A-5/2008 e A-3/2011, devido à mudança da alíquota na
fórmula de cálculo do encargo de Compensação Financeira pela Utilização de
Recursos Hídricos (modificada pela Lei 13.360/2016). Os faturamentos a partir
de abril de 2019 já consideraram o novo preço. Porém, como o referido despacho concedeu a revisão de preços retroativamente à data de publicação da
Lei (18 de novembro de 2016), foram emitidas faturas complementares no mês
de julho de 2019 referente aos períodos já faturados (18 de novembro de 2016 a
31 de março de 2019). Em 31 de dezembro de 2018 foi contabilizado uma
provisão no total de R$6.443, sendo R$5.376 referente ao leilão A-5/2008 e
R$1.067 do leilão A-3/2011 (nota explicativa nº 26. Receita Operacional Líquida - Suprimento de energia elétrica ACR - distribuidoras). Em julho de 2019
houve a realização do refaturamento, sendo recebido pela Companhia o total de R$7.451. Em 31 de dezembro de 2019, o preço por MWh atualizado
do Leilão A-5/2008 é de R$132,39. Com relação ao Leilão A-3/2011, o preço vigente ao longo de 2019 foi de R$156,19 por MWh. Em 10 de novembro de 2015, foi promulgada a Portaria SPE/MME nº 337, que concedeu à
Companhia uma revisão extraordinária da garantia física em função da revisão dos valores da perda hidráulica da usina, aumentando a garantia física
da UHE Jirau em 20,5 MW médios, totalizando 2.205,1 MW médios. Do total
da garantia física adicional de 20,5 MW médios, 18 MW médios foram vendidos no ACR, quando a Companhia participou e se sagrou vendedora do
Leilão A-1 de 2015, onde foram assinados CCEARs com 22 distribuidoras.
Os contratos tiveram vigência de 1º de janeiro de 2016 até 31 de dezembro
de 2018. Em 2019, este montante não foi recontratado no ACL nem no ACR.
Em 26 de julho de 2017, foi publicada a Portaria SPE/MME nº 222, que definiu
um novo montante de garantia física da UHE Jirau, passando de 2.205,1 MW
médios para 2.212,6 MW médios, com aumento total de 7,5 MW médios. Em
12 de julho de 2018, foi publicada a Portaria MME nº 155/2018 com novos
montantes de garantia física para as UHEs Jirau. Houve redução de 7,0 MW
médios na garantia física da UHE Jirau, que desde então totalizou 2.205,6 MW
médios. Em 19 fevereiro de 2019, foi publicada retificação da Portaria MME nº
155/2018, que alterou o montante de garantia física da UHE Jirau estabelecido
na portaria de 2.205,6 MW médios para 2.207,9 MW médios, ou seja, com
acréscimo de 2,3 MW médios. A retificação é retroativa à data de publicação
original da Portaria MME nº 155/2018, sendo assim, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE está procedendo com a recontabilização de
todos os valores já contabilizados.Em 12 de junho de 2019, o MME publicou
a Portaria nº 144/2019, que definiu novos montantes de garantia física para a
UHE Jirau. A garantia física atual da UHE Jirau é de 2.214,0 MW médios (+6,1
MW médios em relação àquela definida na Portaria MME nº 155/2018 retificada), pendente ainda de operacionalização pela CCEE, embora reconhecida e
outorgada formalmente à Companhia. 1.3.1. Concessão. No dia 12 de agosto
de 2008, foi publicado no Diário Oficial da União - DOU a outorga pela União
(poder concedente) da concessão uso de bem público para exploração do potencial de energia hidráulica do rio Madeira, no estado de Rondônia, para a
UHE Jirau. A concessão foi outorgada por um prazo de 35 anos, a partir da assinatura do Contrato de Concessão nº 002/08 - MME-UHE Jirau, que ocorreu no
dia 13 de agosto de 2008. O referido contrato regula a exploração, pela Companhia, do potencial de energia hidráulica localizado no rio Madeira, município
de Porto Velho, estado de Rondônia, nas coordenadas 9º19’52’’ de latitude Sul
e 64°44’04’’ de longitude Oeste - UHE Jirau -, com potência instalada mínima
de 3.300 MW, bem como das respectivas instalações de transmissão de interesse restrito à usina hidrelétrica. No dia 17 de setembro de 2012, foi firmado o
1º Aditivo ao Contrato de Concessão da UHE Jirau, formalizando a ampliação
da UHE Jirau (3.750 MW). 1.3.2. Questões ambientais. O órgão ambiental
licenciador do empreendimento é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. Licença Prévia - LP: confirma a via-
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Valores em milhares de reais - R$)
(Valores em milhares de reais - R$)
31/12/2019 31/12/2018
Nota
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO
expliPrejuízo do exercício
(95.748) (1.202.490) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
cativa 31/12/2019 31/12/2018
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO
OPERACIONAIS
EXERCÍCIO
(95.748) (1.202.490) Prejuízo do exercício
(95.748) (1.202.490)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Ajustes:
Juros provisionados
17
892.643
969.205
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Depreciação e amortização
14 e 15
816.959
816.640
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 Atualização de custos ambientais (AVP)
28
36.276
52.047
(Valores em milhares de reais - R$)
“Generation Scaling Factor - GSF”
27
20.504
13.267
Custos retardatários (OCPC 05)
19.309
32.347
Capital subscrito
Prejuízos
20
18.859
19.048
e integralizado acumulados
Total Atualização monetária do UBP
Despesas antecipadas
9
6.344
17.827
SALDOS EM 31 DE
6.813
9.207
DEZEMBRO DE 2017
10.469.710
(859.173) 9.610.537 Provisão para contingências
17
2.800
2.060
Prejuízo do exercício
- (1.202.490) (1.202.490) Comissões sobre empréstimos
Baixa de imobilizado e intangível
825
17.552
SALDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2018
10.469.710 (2.061.663) 8.408.047 Provisão (reversão) para créditos de liquidação
5
427
(502)
Integralização de capital
843.000
843.000 duvidosa
Prejuízo do exercício
(95.748)
(95.748) Provisão (reversão) para perda na realização do
imobilizado
14
(748.461)
748.461
SALDOS EM 31 DE
12
(55.928) (621.542)
DEZEMBRO DE 2019
11.312.710 (2.157.411) 9.155.299 Imposto de renda e contribuição social diferidos
Resultado com transações na CCEE
(47.651) (179.164)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Créditos a receber
(11.192)
(26.114)
bilidade ambiental do empreendimento, após análise do Estudo de Impacto Rendimentos de aplicação financeira
28
(1.804)
(6.912)
Ambiental e realização das audiências públicas na região. A LP nº 251/2007 Atualização Selic e monetária
(4.873)
(8.927)
foi emitida em 9 de julho de 2007. Licenças de Instalação - LI: autorizam o Variação dos ativos e passivos operacionais:
início das obras, após o detalhamento dos programas socioambientais. Essas Clientes
5
8.204
176.465
licenças são emitidas após a aprovação do Projeto Básico Ambiental - PBA, Créditos a receber
37.306
que apresenta os programas a serem implantados durante todas as fases do Almoxarifado
1.534
(2.540)
empreendimento, incluindo a construção, o enchimento do reservatório e a Despesas antecipadas
9
(5.833)
(9.368)
operação da usina. A Companhia obteve a LI nº 563/2008, referente à implan- Depósito judicial
(303)
(425)
tação do Canteiro de Obras Pioneiro, em 14 de novembro de 2008. No dia 3 de Outros ativos
(283)
2.377
junho de 2009, o IBAMA emitiu a LI nº 621/2009. Licença de Operação - LO: Fornecedores
(93.170) (116.392)
a Licença de Operação - LO nº 1.097/2012 da UHE Jirau foi emitida em 19 de Salários, encargos e provisões
(433)
(7.753)
outubro de 2012, com sua validade até 19 de outubro de 2016. Tal licença Contas a pagar
69.372
133.947
teoricamente venceria no dia 19 de outubro de 2016. Entretanto, a Companhia Pagamento do UBP
20
(14.724)
(14.150)
solicitou a renovação no dia 14 de junho 2016 ao IBAMA, por meio da corres- Pagamento de custos ambientais
21
(58.331)
(67.062)
pondência IT/AT 609-2016 atendendo a Resolução CONAMA nº 237/1997, a Tributos compensáveis
84.981
(9.004)
qual dispõe: “§ 4º - A renovação da Licença de Operação - LO de uma atividade Tributos a pagar
(80.934)
220.590
ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 Outros passivos
(4.945)
28.165
(cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respecti- Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
798.543
986.860
va licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente”. Dessa forma, conforme a legislação FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
vigente, a licença de operação da UHE Jirau continuou válida até a manifes- DE INVESTIMENTO
tação do órgão ambiental licenciador sendo este o Instituto Brasileiro do Meio Aquisição de imobilizado
(14.651)
(18.568)
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) que , após mais de 3 Depósitos vinculados
5.633
79.604
anos do protocolo do pedido de renovação, em 29 de agosto de 2019, emitiu a Aquisição de intangível
15
(401)
(10.715)
1ª Renovação da Licença de Operação (LO), publicada em 3 de setembro de Tributos compensáveis (aquisição de imobilizado)
125.113
(98.162)
2019, com validade de 10 anos. A Análise dessa 1ª Renovação da LO, revela Caixa líquido aplicado pelas atividades
a redução positiva dos Programas Socioambientais de 34 para 29, bem como, de investimento
115.694
(47.841)
a redução de 53 para 34 condicionantes, para manutenção desta Licença de FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
Operação. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. DE FINANCIAMENTO
2.1. Declaração de conformidade. As demonstrações financeiras foram Adiantamentos para Futuro Aumento
preparadas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas de Capital - AFAC
23
337.000
345.000
contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil com- Liberações de financiamentos
10.794
1.251
preendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os Pronuncia- Pagamento de financiamentos (principal)
17
(373.469) (329.614)
mentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronun- Pagamento de financiamentos (juros)
17
(861.907) (894.380)
ciamentos Contábeis - CPC e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabili- Caixa líquido aplicado nas atividades de
dade - CFC e pelas normas da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. financiamento
(887.582) (877.743)
2.2. Base de elaboração. Essas demonstrações financeiras evidenciam todas AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E
as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, as quais EQUIVALENTES DE CAIXA
26.655
61.276
estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. As de- Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4
95.767
34.491
monstrações financeiras da Companhia foram elaboradas com base no custo Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 4
122.422
95.767
histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelo
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
seu valor justo, quando requerido nas normas. Ativos e passivos são classificados conforme seu grau de liquidez e exigibilidade e são classificados como quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada. A mensucirculantes quando for provável que sua realização ou liquidação ocorra nos ração dos tributos diferidos ativos e passivos reflete as consequências fiscais
próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. que resultam da forma pela qual a Companhia espera, na data do balanço,
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos. h.3) Imposto
funcional da Companhia, e os valores apresentados (textos e tabelas) estão de renda e contribuição social correntes e diferidos do exercício. O imposto de
expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de maneira diferente. renda e a contribuição social correntes e diferidos são reconhecidos como des2.3. Mudança nas políticas contábeis e divulgações. Norma e interpretação pesa ou receita no resultado do exercício, exceto quando estão relacionados
nova e revisada que passaram a ser aplicáveis para a Companhia a partir de 1º com itens registrados em outros resultados abrangentes ou diretamente no
de janeiro de 2019. •IFRS 16 (CPC06 - R2) - Arrendamento Mercantil. Os arren- patrimônio líquido, caso em que os tributos correntes e diferidos também são
damentos mercantis financeiros que transferem à Companhia todos os riscos reconhecidos em outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio
e benefícios relativos à propriedade do item arrendado são capitalizados no líquido, respectivamente. i) Depósitos judiciais. São registrados inicialmente
início do arrendamento mercantil pelo valor justo do bem arrendado ou, se infe- pelo montante depositado em juízo, acrescidos dos rendimentos auferidos até
rior, pelo valor presente dos pagamentos mínimos de arrendamento mercantil. a data das demonstrações financeiras. Esses rendimentos são reconhecidos
Sobre o custo são acrescidos, quando aplicável, os custos iniciais diretos incor- no resultado financeiro da Companhia. j) Imobilizado e intangível. Os ativos que
ridos na transação. Os pagamentos de arrendamentos mercantis financeiros compõem o imobilizado estão registrados ao custo de aquisição ou construção,
são alocados a encargos financeiros e redução do passivo de arrendamento incluindo gastos com pessoal, gastos socioambientais e juros de empréstimos,
mercantis financeiros, de forma a obter taxa de juros constante sobre o saldo todos diretamente atrelados à construção da UHE Jirau, deduzidos de depreremanescente do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos nas de- ciação e perdas por redução ao valor recuperável, quando aplicável. Como
monstrações do resultado. Os bens arrendados são depreciados ao longo da parte do processo de adoção de novas práticas contábeis emitidas pelo CPC,
sua vida útil estimada. Contudo, quando não houver razoável certeza de que a a Companhia registrou o Uso de Bem Público - UBP no ativo intangível e no
Companhia obterá a propriedade no fim do prazo do arrendamento mercantil, o passivo, a valor presente, na data de assinatura do contrato de concessão da
ativo é depreciado ao longo de sua vida útil estimada ou no prazo do arrenda- UHE Jirau (13 de agosto de 2008). O contrato determinava que a Companhia
mento mercantil, dos dois o menor. A Companhia optou por utilizar as isenções deveria pagar, a título de UBP, do primeiro ao último ano de concessão, o valor
propostas pela norma para contratos de arrendamento cujo prazo se encerre anual original, na data do contrato, de R$7.873, atualizado anualmente pelo
em 12 meses a partir da data da adoção inicial, e contratos de arrendamento IPCA. Após o registro inicial, os saldos do UBP são atualizados mensalmente,
cujo ativo objeto seja de baixo valor. A Companhia possui arrendamentos de com base na taxa que reflete o custo médio ponderado de capital da UHE Jideterminados equipamentos de escritório (como impressoras e copiadoras) rau quando da aquisição da concessão. Com o início da operação comercial,
que são considerados de baixo valor. Os arrendamentos considerados rele- começaram a ser pagas as parcelas do UBP. As parcelas mensais de pagavantes pela Administração da Companhia foram contabilizados de acordo com mento referentes ao período de agosto de 2019 a julho de 2020 são de R$1.253
o IFRS 16 (CPC06 - R2) - Arrendamento Mercantil, a partir de sua aplicação. O (R$1.214 referente ao período de agosto de 2018 a julho de 2019). Dessa fornovo requisito produziu os seguintes impactos na contabilização dos ativos e ma, não ocorre mais a capitalização dos encargos financeiros sobre o passivo
passivos, conforme demonstrado abaixo:
do UBP no ativo intangível e sim a amortização do saldo no ativo, limitado ao
Balanço patrimonial
31/12/2019 01/01/2019 prazo de concessão. A atualização ocorre apenas no passivo, em que também
são registradas as parcelas pagas, sendo a contrapartida dessa atualização
ATIVOS
lançada como despesa financeira. Uma vez ao ano, ou sempre que houver
Imobilizado (ativo de direito de
1.082
1.082
algum fato que requeira análise, a Companhia verifica se há indicação de que
uso - locação de imóvel)
Despesa de depreciação / amortização
(271)
- seus ativos tangíveis e intangíveis tenham sofrido alguma perda por redução
Total ativos
811
1.082 ao valor recuperável, providenciando os ajustes contábeis necessários (nota
explicativa nº 14.e). j.1) Depreciação e amortização. A depreciação é calculada
PASSIVOS
pelo método linear, com base nas taxas anuais estabelecidas pela ANEEL, as
Circulantes:
Passivos de arrendamento
300
300 quais são revisadas periodicamente e praticadas pelas empresas do setor eléEncargos financeiros a apropriar
(36)
(46) trico brasileiro e representam a vida útil estimada dos bens, limitada ao prazo
da concessão. Tomam-se por base os saldos contábeis registrados nas uniNão circulantes:
Passivos de arrendamento
600
900 dades de cadastro que compõem esses empreendimentos. As taxas médias
Encargos financeiros a apropriar
(36)
(72) anuais de depreciação dos ativos da Companhia estão demonstradas na nota
Total passivos
828
1.082 explicativa nº 14. Os custos de UBP são amortizados pelo prazo de concessão,
Demonstração de Resultado
31/12/2019 01/01/2019 sendo seu início em setembro de 2013, mês de entrada em operação comercial
da primeira UG, até 2043, correspondente ao final do prazo de concessão.
Despesas gerais e administrativas:
Despesa com depreciação/ amortização
(271)
- Os custos de LI e LO são amortizados com base no percentual da quantidade de máquinas que entraram em operação pelo período de concessão.
Resultado financeiro:
Despesa financeira
(47)
- A amortização de software é reconhecida linearmente pela taxa de 20% ao
IMPACTO NO RESULTADO
(318)
- ano. k) Principais fontes de incerteza nas estimativas. Na elaboração das de• IFRIC 23 (ICPC 22) - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro. A monstrações financeiras, é necessário que a Administração da Companhia se
Companhia apurou prejuízo fiscal e não adota nenhum procedimento contábil baseie em estimativas e julgamentos para efetuar o registro de certas tranem desacordo com a legislação fiscal que possa oferecer risco de interpretação sações que afetam seus ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a
divergente por parte do fisco. As contingências fiscais são suportadas pelo divulgação de informações em suas demonstrações financeiras. Para apurar
CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. 3. RESU- essas estimativas e as respectivas premissas, a Administração utiliza as meMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS E USO DE ESTIMATIVAS lhores informações disponíveis na data do balanço, além da experiência de
E JULGAMENTOS. Princípio geral. Os ativos, passivos e compromissos mo- eventos passados e/ou correntes, considerando ainda pressupostos relativos
netários denominados em moedas estrangeiras foram convertidos para reais a eventos futuros considerados razoáveis para as circunstâncias. Dessa forpela taxa de câmbio da data do balanço. a) Caixa e equivalentes de caixa. ma, os resultados reais podem divergir das estimativas. As demonstrações
São mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto financeiras incluem, portanto, estimativas relativas, principalmente, a: (i)
prazo e são compostos por caixa, depósitos bancários à vista e aplicações vida útil do ativo imobilizado, cuja referência é a estabelecida pela ANEEL;
financeiras de curto prazo com liquidez imediata e sem risco significativo de (ii) provisões para contingências; (iii) definição das taxas de desconto utilizadas
mudança de valor de mercado. b) Depósitos vinculados. Sua finalidade é aten- para cálculo a valor presente de ativos e passivos; (iv) apuração da provisão
der à garantia do financiamento firmado junto ao BNDES e aos demais ban- para perda na realização do imobilizado; (v) recuperação dos tributos diferidos
cos repassadores, devendo ser mantidas até o final do contrato. c) Contas a referentes a prejuízos fiscais; (vi) estimativa dos valores relativos à provisão
receber. São registrados os valores a receber pelo faturamento da venda de para cobrir os custos ambientais que são as medidas compensatórias descrienergia. Registram-se inicialmente pelo valor da venda e posteriormente pelo tas na Licença de Instalação - LI e na Licença de Operação - LO, expedidas
custo amortizado, deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa. pelo IBAMA e (vii) divulgação de instrumentos financeiros. As estimativas e os
d). Contas a receber de partes relacionadas. As contas a receber de partes re- julgamentos contábeis são continuamente revisados. Tais revisões, quando é
lacionadas correspondem aos valores a receber pelo fornecimento de energia o caso, são reconhecidas no exercício em que são revisadas e em quaisquer
no curso normal das atividades da Companhia. Em 31 de dezembro de 2019 exercícios futuros afetados. l) Encargos setoriais. Estão contabilizados como
e de 2018, a Companhia não tem expectativa de perda sobre os recebíveis custos e são apurados pelo regime de competência. m) Programa de P&D. Em
de partes relacionadas. e) Almoxarifado. Os materiais de almoxarifado, clas- conformidade com a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, alterada pelas Leis nº
sificados no ativo circulante, bem como aqueles destinados a investimentos, 10.438, de 26 de abril de 2002, nº 10.848, de 15 de março de 2004, nº 11.465,
classificados no ativo não circulante - imobilizado, estão registrados ao custo de 28 de março de 2007, nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, nº 12.212,
médio de aquisição, deduzidos de provisão para perda, quando aplicável, e de 20 de janeiro de 2010, nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015, e nº 13.280,
não excedem seus custos de reposição ou valores de realização. f) Despesas de 3 de maio de 2016, as empresas autorizadas à produção independente
antecipadas. São demonstradas pelos valores efetivamente contratados, de- de energia elétrica devem aplicar, anualmente, um percentual mínimo de sua
duzidos das amortizações incorridas até a data do balanço. Durante o prazo receita operacional líquida - ROL em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento
de construção da UHE Jirau, as amortizações de prêmios de seguros ligados Tecnológico do Setor de Energia Elétrica - P&D, segundo regulamentos esàs obras da usina foram registradas em contrapartida ao ativo imobilizado. A tabelecidos pela ANEEL. Ainda de acordo com a Lei nº 9.991, em seu artigo
partir de novembro de 2016, com a conclusão da UHE Jirau, as amortizações 4º, os investimentos em P&D devem ser distribuídos do seguinte modo: • 40%
passaram a ser registradas em contrapartida ao resultado. g) Tributos compen- (quarenta por cento) dos recursos devem ser recolhidos ao Fundo Nacional de
sáveis. Representam créditos fiscais de tributos pagos antecipadamente sobre Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT. • 20% (vinte por cento)
a aquisição de bens e serviços do ativo imobilizado, contabilizados quando dos recursos devem ser recolhidos diretamente ao Ministério de Minas e Enerda ocorrência do fato gerador do crédito. Tais tributos, quando aplicável, são gia - MME. • 40% (quarenta por cento) dos recursos devem ser destinados à
atualizados conforme sua legislação. h) Tributação. h.1) Tributos correntes. O execução dos projetos de P&D regulados pela ANEEL. Dessa forma, a Comimposto de renda e a contribuição social estão baseados no lucro tributável do panhia faz gestão efetiva nos 40% que são destinados para a execução dos
exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração do projetos de P&D regulados pela ANEEL. Com o objetivo de dar transparência
resultado porque exclui receitas tributáveis ou despesas dedutíveis em outros e publicidade aos projetos realizados e colher subsídios para a elaboração
exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma per- de novos projetos, a Companhia informa que, em 31 de dezembro de 2019,
manente. A provisão para imposto de renda e contribuição social é calculada registra um saldo na conta de P&D no valor de R$30.066 (R$24.866 em 31 de
pela Companhia com base nas alíquotas vigentes no final de cada exercício de dezembro de 2018), composto da seguinte forma:
31/12/2019 31/12/2018
relatório. h.2) Tributos diferidos. O imposto de renda e a contribuição social di9.141
9.957
feridos (“tributos diferidos”) são reconhecidos sobre as diferenças temporárias, Ativo projetos de P&D (nota explicativa nº 10)
(39.207)
(34.823)
no fim de cada exercício, entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas Passivo projetos de P&D (nota explicativa nº 24)
(30.066)
(24.866)
demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apu- Saldo na conta de P&D
ração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicá- n) Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos - CFURH.
vel. Os tributos diferidos passivos são reconhecidos sobre todas as diferenças A Compensação Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos - CFURH
temporárias tributáveis, e os tributos diferidos ativos são reconhecidos sobre foi instituída pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, com modificatodas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que a ções dadas pelas Leis 9.433/1997, 9.984/2000, 9.993/2000, 13.360/2016 e
Companhia apresente lucro tributável futuro em montante suficiente para que 13.661/2018. Trata-se de um percentual que as concessionárias de geração
tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas. Tributos diferidos hidrelétrica pagam pela utilização de recursos hídricos para fins de geração
ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no exercício em de energia elétrica. A ANEEL gerencia a arrecadação e a distribuição dos reque se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base cursos entre os beneficiários. A CFURH é de 7% (sete por cento) sobre o valor
nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente na data do balanço, ou da energia elétrica produzida, a ser paga aos Estados, ao Distrito Federal,
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aos Municípios onde estão localizadas instalações destinadas à produção de
energia elétrica - ou que tenham áreas invadidas por águas dos respectivos
reservatórios - e a órgãos da administração direta da União. São destinados
65% dos recursos aos Municípios atingidos pelos reservatórios das UHEs, enquanto os Estados têm direito a outros 25%. A União fica com 10% do total. o)
Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica. A Taxa de Fiscalização
de Serviços de Energia Elétrica foi criada, pela Lei 9.427, de 26 de dezembro
de 1996, e regulamentada pelo Decreto 2.410, de 28 de novembro de 1997,
com modificações dadas pela Lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013. Tem a
finalidade de constituir a receita da Agência Nacional de Energia Elétrica cobertura das suas despesas administrativas e operacionais. A TFSEE equivale
a 0,4% do valor econômico agregado pelo concessionário, permissionário ou
autorizado, inclusive no caso de produção independente e autoprodução, na
exploração de serviços e instalações de energia elétrica. A TFSEE é devida
desde 1º de janeiro de 1997, sendo fixada anualmente pela ANEEL e paga
em doze cotas mensais. p) Provisão para custos ambientais. A Companhia
registrou a valor presente os custos com programas ambientais, como definido pela OCPC 05. Os registros foram realizados no ativo imobilizado e
sua contrapartida foi registrada no passivo. Os programas tratam de medidas
compensatórias decorrentes da implantação que faz do item de condicionante
especifica da Licença de Operação - LO nº 1.097/2012 Licença de operação
e a 1ª Renovação da Licença de Operação - LO da UHE Jirau no Rio Madeira
para dar continuidade aos programas já aprovados anteriormente. A LI, LO e
a 1ª Renovação da Licença de Operação - LO foram expedidas pelo IBAMA.
Os valores nominais dos gastos ambientais futuros da Companhia foram descontados a valor presente. Os custos dos programas foram projetados com
base em contratos praticados e orçados. Com o início da operação comercial,
os seguintes registros contábeis são efetuados: Passivo - Baixa das parcelas pagas e atualização do saldo da provisão em contrapartida no resultado.
Ativo - Amortização dos saldos, de acordo com o percentual de máquinas
em operação e considerando o prazo da licença. q) Fornecedores. A rubrica
registra valores a pagar, com base em faturas recebidas e medições de obra,
ou por estimativa, na ausência de documentação pertinente. r) Provisão. As
provisões são feitas com base nas melhores estimativas da Companhia, quando há uma obrigação presente (legal ou presumida) resultante de um evento
passado. As provisões ocorrem quando é provável a saída de recursos econômicos para saldar a obrigação e quando é possível estimar de forma confiável
os valores envolvidos. As contingências são definidas com base em avaliação
e qualificação dos riscos de perda e são provisionadas quando há risco provável. Essa avaliação é amparada pelo julgamento da Administração, juntamente com seus assessores jurídicos, considerando-se as jurisprudências, as
decisões em instâncias iniciais e superiores, o histórico de eventuais acordos
e decisões, bem como outros aspectos aplicáveis. s) Financiamentos. São
reconhecidos pelo valor justo, líquido dos custos incorridos nas captações, e
posteriormente mensurados pelo custo amortizado, utilizando-se o método da
taxa de juros efetiva. t) Ajuste a valor presente. Os ativos e passivos decorrentes de operações de longo prazo são ajustados a valor presente, com base em
taxas de juros de mercado na data da transação. u) Receitas, custos e despesas. Os registros feitos pela Companhia no exercício foram apurados em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios. u.1) Receita
de energia elétrica ACR e ACL. A Companhia reconhece a receita pelo valor
justo da contraprestação a receber no momento em que a energia produzida
é provisionada, mediante a multiplicação da quantidade de energia vendida
pelo preço contratado, conforme cláusulas contratuais. u.2) Receita - Transações no âmbito - CCEE. A Companhia reconhece a receita pelo valor justo
da contraprestação a receber no momento em que o excedente de energia
produzido é comercializado no âmbito da CCEE. A contraprestação corresponde à multiplicação da quantidade de energia vendida para o sistema pelo
Preço de Liquidação das Diferenças - PLD. u.3) Custos e despesas. Os custos
são compostos basicamente por: Provisão para Encargo de Uso do Sistema
de Transmissão - EUST, encargos de uso da rede elétrica, depreciação e
amortização, resultados com transações na CCEE, Compensação Financeira
pela Utilização dos Recursos Hídricos - CFURH, compra de energia bilateral,
custos com pessoal, custos com equipamentos, “Generation Scaling Factor
– GSF”, Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica - TFSEE, serviços de terceiros, seguros e outros custos operacionais. As despesas são
compostas principalmente por despesas com pessoal, administradores, serviços de terceiros, depreciação e amortização, aluguéis, manutenção e conservação de edifícios, contribuições, veículos e transportes, material e provisão
para créditos de liquidação duvidosa, outros gastos administrativos, outras
despesas operacionais e despesas financeiras. v) Instrumentos financeiros.
v.1) Classificação - ativos e passivos financeiros. São reconhecidos através
de três principais categorias de classificação para ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes -VJORA e ao valor justo por meio do resultado -VJR. v.2) Redução ao
valor recuperável (Provisão para perda na realização do imobilizado) - ativos
financeiros e ativos contratuais. São contabilizados de acordo com o modelo
prospectivo de “perdas esperadas”. O modelo de perdas esperadas se aplica
aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA, com
exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais.
As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas
de crédito esperadas para a vida inteira dos ativos financeiros, ou seja, perdas
de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao
longo da vida esperada de um instrumento financeiro. w) Demonstração dos
fluxos de caixa. Nas demonstrações dos fluxos de caixa, a Companhia classifica os juros pagos como atividade de financiamento, por entender que eles
representam custos para a obtenção de seus recursos financeiros.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.
31/12/2019 31/12/2018
Caixa e bancos
44
9.032
Operações compromissadas
122.378
86.735
122.422
95.767
Total
As operações compromissadas são títulos de renda fixa, com remuneração em
funçãodataxaCDI.Apresentourentabilidadequevariaentre96%a98%doCDIem
31 de dezembro de 2019 (98% a 100% do CDI em 31 de dezembro de 2018).
Os investimentos em operações compromissadas possuem liquidez imediata,
são pós-fixados e remunerados por um percentual do CDI fixado no momento
da contratação, sendo prontamente conversíveis em um montante conhecido
de caixa e sem risco de mudança significativa de valor. Por essa razão, foram
consideradas como equivalentes de caixa nas demonstrações financeiras. As
aplicações financeiras são mantidas com a finalidade de atender aos compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos com outros propósitos. 5.CLIENTES. São registradas inicialmente pelo valor de venda e posteriormente deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa. Conforme
os CCEARs, o faturamento mensal é realizado com base no produto da energia
contratada (em MWh) e pelo preço de venda contratado (preço atualizado anualmente, na data de aniversário de cada distribuidora). O faturamento mensal
é desdobrado em três vencimentos, de igual valor, respeitando as seguintes
datas: primeiro vencimento - dia 15 do mês seguinte ao mês de competência;
segundo vencimento - dia 25 do mês seguinte ao mês de competência; e terceiro vencimento - dia 5 do segundo mês seguinte ao mês de competência.
31/12/2019 31/12/2018
214.188
211.470
Venda de energia ACR - Distribuidoras
Venda de energia ACL:
61.285
71.883
Partes relacionadas (nota explicativa nº 29.2)
61.285
64.359
Contratos bilaterais
7.524
Venda de energia na CCEE
1.982
2.306
Subtotal
277.455
285.659
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(1.543)
(1.116)
Total
275.912
284.543
Composição por vencimento dos clientes:
31/12/2019 31/12/2018
A vencer:
Até 30 dias
221.592
139.011
54.320
136.281
30 a 60 dias
275.912
275.292
Subtotal
Vencidos:
Até 30 dias
8.148
30 a 60 dias
64
60 a 90 dias
170
1.543
1.985
Mais de 90 dias
Subtotal
1.543
10.367
277.455
285.659
Total
A seguir, a movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa:
31/12/2019 31/12/2018
Saldo inicial
1.116
1.618
Provisão
948
Reversão
(521)
(502)
Saldo final
1.543
1.116
31/12/2019 31/12/2018
6. ALMOXARIFADO
46.506
48.040
Materiais
São materiais de Equipamento de Proteção Individual - EPI, trapo, álcool, querosene, material de limpeza e peças menores como parafusos e porcas, bem
como materiais a serem utilizados e/ou aplicados como insumos na produção
de energia.
7. TRIBUTOS COMPENSÁVEIS
31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social - COFINS
185.441
57.861
Programa de Integração Social - PIS
40.614
12.607
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
13.406
6.393
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
4.675
4.407
- CSLL retida na fonte
244.136
81.268
Total
Não circulante
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
14.543
29.309
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
- CSLL retida na fonte
9.870
9.862
Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social - COFINS
167.017
27.803
Programa de Integração Social - PIS
24.413
233.991
Total
Os saldos do PIS e da COFINS a compensar são compostos pela aquisição
de serviços (principalmente construção civil), máquinas e equipamentos para
o ativo imobilizado, compra de energia e pagamento das tarifas de transmissão
(EUST). Com a usina em operação, houve um aumento do faturamento, e este
crédito fiscal passou a ser compensado com o passivo do PIS e da COFINS,
em conformidade com a Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições da
Receita Federal do Brasil. O saldo do IRRF é composto pela retenção sobre
aplicação financeira e sobre o faturamento da venda de energia e a CSLL retida
na fonte sobre o faturamento da venda de energia para estatais.

Financeiro

A seguir, a movimentação de tributos compensáveis ocorrida no período:
Adição de TransfeAtualiza31/12/ créditos rência cur- Compen- ção a ju- 31/12/
2018 gerados to prazo sações ros Selic
2019
Circulante
57.861
COFINS
280.625 (153.045)
- 185.441
12.607
PIS
61.214 (33.207)
- 40.614
6.393
5.912
7.494 (7.074)
681 13.406
IRRF
CSLL retida
4.407
4.675
- (4.480)
73 4.675
na fonte
81.268
10.587
349.333 (197.806)
754 244.136
Total
Não circulante
29.309
1.381
IRRF
(7.494) (9.751)
1.098 14.543
CSLL retida
9.862
na fonte
4.397
- (4.975)
586 9.870
167.017
113.608 (280.625)
COFINS
27.803
PIS
33.411
(61.214)
233.991
152.797 (349.333) (14.726)
Total
1.684 24.413
8. DESPESAS ANTECIPADAS
Seguros.
Valor
apropriaSaldo em Adido ao Saldo em
Risco
31/12/2018 ções resultado 31/12/2019
Repactuação “Generation Scaling
Factor - GSF” - prêmio de risco
hidrológico
137.190
- (20.504)
116.686
Operacional (nota explicativa nº 34)
1.151 5.557
(5.493)
1.670
Seguro garantia
2.234
(564)
1.215
Veículos
29
91
(60)
60
Responsabilidade civil geral
(nota explicativa nº 34)
42 185
(219)
8
Outras despesas antecipadas
10
(8)
2
Subtotal
140.656 5.833 (26.848)
119.641
Circulante
22.299
22.353
Não circulante
118.357
97.288
Total
140.656
119.641
9.CRÉDITOS A RECEBER
31/12/2019
31/12/2018
Precatório a receber
37.047
Atualização monetária
259
Provisão para ajuste ao valor de realização
(11.192)
Total
26.114
No 3º trimestre de 2018, a Companhia conseguiu com êxito a inclusão do Precatório nº 164773-21.2018.4.01.9198, de R$37.047, na previsão orçamentária da
União Federal, para pagamento até o final do exercício de 2019. O valor decorre
do processo nº 0005245-05.2015.4.01.3200, relativo à ação ajuizada pela Companhia, em 8 de abril de 2015, objetivando o reconhecimento da inexistência
de relação jurídico-tributária que obrigasse a Companhia ao recolhimento da
Taxa de Serviços Administrativos - TSA em favor da Superintendência da Zona
Franca de Manaus - SUFRAMA, exigida, na forma da Lei nº 9.960/2000, bem
como do direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a este título,
devidamente atualizados. A Companhia recebeu no dia 7 de junho de 2019
a liberação dos recursos no valor de R$38.260, tendo sido retido o valor de
R$1.148, que corresponde a 3% de IR a ser compensado. Portanto, em junho
de 2019, foi recebido como caixa e equivalentes de caixa da Companhia o valor
de R$37.112. Antes do recebimento do precatório, a Companhia mensurou e
classificou o precatório a receber ao valor justo por meio do resultado, em consonância com o CPC 48 - Instrumentos Financeiros, considerando um deságio
de 30% sobre o valor total do precatório, com base em pedidos de compra
recebidos de terceiros, uma vez que tais valores eram os valores negociados
no mercado. Foi contabilizada uma provisão para ajuste ao valor de realização
adicional de R$214 em 2019 (R$11.192 em 31 de dezembro de 2018) em outras despesas operacionais. Tendo em vista o recebimento do precatório, em
junho de 2019, foi revertido todo montante contabilizado como ajuste ao valor
de realização e em função do valor recebido a provisão até então constituída foi
revertida e registrada como outras receitas operacionais.
10. OUTROS ATIVOS CIRCULANTES
31/12/2019
31/12/2018
Projetos de P&D
9.141
9.957
Adiantamentos a fornecedores
6.560
1.524
Partes relacionadas (nota explicativa nº 29.3)
1.045
1.273
Antecipação de salários - férias
467
495
Outros
339
4.020
Total
17.552
17.269
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31/12/2019
31/12/2018
11. DEPÓSITOS VINCULADOS
Letra Financeira do Tesouro - LFT
104.308
108.137
Os depósitos vinculados são mantidos para garantir o financiamento firmado com o BNDES e com os demais bancos repassadores (nota explicativa nº 17) e se referem à conta reserva do serviço da dívida e da conta
seguradora. Os investimentos são aplicados em títulos públicos federais - Letras Financeiras do Tesouro - LFT, com rentabilidade de 100,19%
da taxa Selic diária em média em 31 de dezembro de 2019 (100,52% em
31 de dezembro de 2018).
12. TRIBUTOS DIFERIDOS
a) Composição dos tributos diferidos da Companhia
Natureza
31/12/2019 31/12/2018
Prejuízo fiscal (i)
5.152.323 3.974.946
(2.049.791) (1.775.963)
Diferenças temporárias tributáveis (ii)
63.391
802.445
Diferenças temporárias dedutíveis (iii)
3.165.923 3.001.428
Total
34%
34%
Alíquota combinada do IR e da contribuição social
Total
1.076.414 1.020.486
(i) A Companhia realiza a estimativa da compensação de seu prejuízo fiscal até
o exercício a findar em 31 de dezembro de 2036, com base na projeção de lucro
tributável ao longo da operação da usina, sendo que até o exercício de 2022
não há expectativa de geração de lucro tributável. Abaixo é demonstrada a expectativa de realização do imposto de renda e da contribuição social diferidos
sobre prejuízo fiscal registrado:
Base dos impostos diferidos
2022
30.325
2023
112.125
2024
155.171
2025
189.526
2026
213.261
2027
248.866
2028
292.197
2029
339.650
2030
380.584
2031
428.289
2032
480.886
2033
536.276
2034
591.674
2035
570.242
2036
583.251
Total
5.152.323
(ii) As diferenças temporárias tributáveis são compostas por: • Exclusão dos
pagamentos referentes à provisão do passivo ambiental constituído contra o ativo imobilizado R$119.636, que serão adicionados à apuração conforme amortização desses custos (OCPC05). • Exclusão dos juros pagos e
capitalizados ao ativo imobilizado, que serão adicionados conforme a depreciação de sua parcela no ativo no valor de R$525.197. • Depreciação acelerada utilizada nos anos de 2014 a 2016 e interrompida em 2017 no valor
de R$1.403.768. • Ajustes líquidos referentes ao arrendamento mercantil
dos guindastes R$1.173 e direito de uso (aluguel escritório da ESBR no RJ)
R$17, quando são excluídos os pagamentos do valor principal das parcelas
e juros e adicionados os valores da depreciação. (iii) As diferenças temporárias dedutíveis são compostas por: R$1.542 de provisão para créditos de
liquidação duvidosa, R$37.964 de provisão para contingências, R$2.795
de provisão para bônus operacional, R$1.543 de provisão para bônus administrativos, R$16.200 provisão engenharia e R$3.347 demais provisões.
b) Conciliação da despesa tributária com as alíquotas oficiais:
31/12/2019 31/12/2018
Resultado antes dos tributos
(151.676) (1.824.032)
34%
34%
Alíquota nominal
Tributos às alíquotas nominais
51.570
620.171
4.358
1.371
Diferenças permanentes
55.928
621.542
IR e contribuição social no resultado do exercício
Alíquota efetiva
37%
34%
31/12/2019 31/12/2018
13. DEPÓSITOS JUDICIAIS
Cíveis
1.803
759
Trabalhistas
294
512
2.097
1.271
Total
Os montantes relativos aos depósitos judiciais indicados acima referem-se a valores vinculados a processos judiciais em curso, conforme nota explicativa nº 22.

14. IMOBILIZADO. Os ativos que compõem o imobilizado estão registrados ao custo de aquisição ou construção.
a) Composição
Taxa média de
31/12/2019
31/12/2018
depreciação (% a.a.) Custo corrigido Depreciação acumulada
Valor líquido
Valor líquido
Em serviço
Geração:
Reservatório - barragens - adutoras
3,51
4.540.674
(743.163)
3.797.511
3.958.006
Edificações - obras civis e benfeitorias
3,35
6.551.242
(1.025.024)
5.526.218
5.794.762
Máquinas e equipamentos
4,21
10.214.139
(1.609.811)
8.604.328
8.972.091
Sobressalentes
4,20
23.364
(595)
22.769
Móveis e utensílios
6,31
2.634
(759)
1.875
2.040
Veículos
14,20
13.452
(6.988)
6.464
8.772
Custos ambientais
3,3
671.124
(114.944)
556.180
589.738
Terrenos
4,00
4.737
(774)
3.963
4.153
Sistema de conexão:
Máquinas e equipamentos
4,21
617.229
(105.909)
511.320
532.888
Edificações - obras civis e benfeitorias
3,35
3.937
(737)
3.200
2.703
Administração:
Máquinas e equipamentos
4,21
7.267
(3.298)
3.969
4.310
Veículos
14,20
1.833
(577)
1.256
1.846
Edificações - obras civis e benfeitorias
3,35
113.002
(27.698)
85.304
89.068
Móveis e utensílios
6,31
2.423
(381)
2.042
2.173
Direito de uso - aluguel escritório da ESBR - RJ
25,00
1.082
(271)
811
Subtotal
22.768.139
(3.640.929)
19.127.210
19.962.550
Pesquisa & desenvolvimento
2.849
Projetos de investimentos
5.492
5.492
12.762
Almoxarifado
1.327
1.327
23.853
Subtotal
6.819
6.819
39.464
Provisão para perda na realização do imobilizado
(748.461)
Total
22.774.958
(3.640.929)
19.134.029
19.253.553
A Companhia utiliza as taxas de depreciação determinadas pela ANEEL, limitadas ao prazo de concessão. b) Quadro de movimentação do imobilizado no
período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019:
Reservató- Edificações
MóArrendamento
Provisão
rio - barra- - obras civis Máquinas Sobresveis e Custos
mercantil - lo- para perda na
Imobiligens - adu- e benfeito- e equipa- salen- Veícu- utensíam- Terre- cação de imó- realização do zado em
toras
rias mentos
tes
los
lios bientais nos
vel ESBR RJ imobilizado
curso
Total
Saldo em 31/12/2018 3.958.006 5.886.533 9.509.289
- 10.618 4.213 589.738 4.153
(748.461)
39.464 19.253.553
Ingressos
- 3.312
1.082
13.569
17.963
Reclassificação*
(40.182) (23.685)
- (1.185)
- (13.958)
(79.010)
Transferências
674
21.310 23.364
845
21
- (46.214)
Baixas
(1)
(21)
- (802)
(1)
(825)
Depreciação
(160.494)
(232.303) (387.276)
(595) (1.756) (316) (22.912) (190)
(271)
- (806.113)
Reversão da
Provisão para perda
na realização do
imobilizado
748.461
748.461
Saldo em 31/12/2019 3.797.511 5.614.722 9.119.617 22.769 7.720 3.917 556.180 3.963
811
6.819 19.134.029
*Referente a créditos de PIS e COFINS levantados em 2019 e reclassificados para tributos compensáveis.
c) Quadro de movimentação do imobilizado no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018:
Reservatório Edificações - Máquinas
Móveis Custos
Provisão para perImobili- barragens - obras civis e e equipae uten- ambienda na realização zado em
adutoras benfeitorias
mentos Veículos
sílios
tais Terrenos
do imobilizado
curso
Total
Saldo em 31/12/2017
4.118.501
6.123.641 9.911.981 12.547
4.107 613.408
4.427
39.085 20.827.697
Ingressos
6.823
11.745
18.568
Transferências
1.698
3.174
758
415
(6.045)
Baixas
(46) (27.554)
(692)
(92)
(5.321)
(33.705)
Depreciação
(160.495)
(238.760) (385.135) (1.995)
(309) (23.670)
(182)
- (810.546)
Provisão para perda na
realização do imobilizado
(748.461)
- (748.461)
Saldo em 31/12/2018
3.958.006
5.886.533 9.509.289 10.618
4.213 589.738
4.153
(748.461)
39.464 19.253.553
d) Custos ambientais. Visando atender ao disposto na orientação técnica OCPC
5, a Companhia realizou um levantamento detalhado quanto aos custos e prazos operacional projetado ao valor líquido contábil do ativo imobilizado e intangível
dos programas relacionados à fase de implantação (LI), bem como àqueles decor- na data-base de 31 de dezembro de 2019, a Companhia alcança o resultado no
rentes da licença de operação - LO, nº 1.097/2012 e a 1ª Renovação da Licença de teste realizado, respeitando as premissas supramencionadas. Face ao exposto, a
Operação - LO, para dar continuidade aos programas exigidos anteriormente, que Administração da Companhia registrou, em 31 de dezembro de 2019, a reversão
vigorarão até o final da concessão, isto é, durante toda a fase de operação. Tam- total da provisão para perda de seus ativos não circulantes no valor de R$748.461,
bém foram calculados os custos da fase de implantação referentes à finalização de valor este registrado em 31 de dezembro de 2018. A Companhia estimou o valor
serviços e desmobilização e ao Programa de Recuperação de Áreas Degradadas recuperável de seus ativos de longo prazo com base no valor presente do fluxo de
- PRAD. Dessa forma, a Companhia registrou a valor presente os custos supra- caixa futuro estimado, pautando-se nas tendências futuras do setor elétrico, tanto
mencionados, em seu ativo imobilizado, tendo como contrapartida o registro no a partir de fontes externas de informações como dados históricos, e também com
passivo, na rubrica provisão para custos ambientais (nota explicativa nº 21). Após base no resultado operacional e nas projeções da Companhia até o término da
esse registro inicial, os saldos do passivo são atualizados mensalmente, com base concessão com base em: Crescimento orgânico compatível com os dados histórina taxa de desconto (8,06%) do referido estudo. Com o início da operação comer- cos e perspectivas de crescimento da economia brasileira. e.1) Taxa de desconto.
cial, a atualização monetária do passivo é registrada na rubrica de despesa finan- A taxa de desconto foi calculada pela metodologia WACC (“Weighted Average
ceira. e) Valor recuperável dos ativos de longo prazo. Ao fim de cada exercício, ou Cost of Capital” ou Custo Médio Ponderado de Capital), considerando parâmequando houver indicadores de provisão para perda na realização do imobilizado, tros médios observados no mercado. O percentual obtido em 31 de dezembro de
a Companhia verifica se há indicação de que seus ativos tangíveis e intangíveis 2019 foi de 7,94% (8,98% em 31 de dezembro de 2018). e.2) Registro da provisão
sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, para perda na realização do imobilizado. Face ao resultado alcançado no teste
o montante recuperável do ativo é estimado e o valor contábil dos bens tangíveis, realizado para a data-base de 31 de dezembro de 2019, respeitando as premissas
bem como os intangíveis são reduzidos para refletir o valor recuperável estimado. supramencionadas, a Administração da Companhia entendeu que não deveria
Portanto, o montante recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os cus- ser registrada nenhuma provisão para perda de seus ativos não circulantes em 31
tos na venda ou o valor em uso. Se houver a contabilização de perda por redução de dezembro 2019. A Companhia continua monitorando as estimativas e os riscos
ao valor recuperável, ela é reconhecida imediatamente no resultado. O teste de associados na determinação do valor recuperável da usina de Jirau. Caso novas
provisão para perda na realização do imobilizado foi realizado com data-base 31 negociações, novos estudos ou novas informações se concretizem e requeiram
de dezembro de 2019 e as premissas adotadas pela Companhia para a projeção modificações no plano de negócios da Companhia, elas serão atualizadas para
do fluxo de caixa operacional, taxa de desconto e os valores contábeis líquidos dos refletir tais alterações.
31/12/2019
31/12/2018
ativos imobilizado e intangível foram apuradas com base em fatos disponíveis na 15. INTANGÍVEL
Amortização
Valor
Valor
data-base de realização do teste. A projeção do fluxo de caixa operacional conCusto
acumulada
líquido
líquido
templou as seguintes premissas: (a) todo o período remanescente da concessão;
117.151
(25.613)
91.538
95.406
(b) balanço de energia, efeitos do GSF e respectivo acordo; (c) montantes e preços Uso de bem público
15.186
(11.358)
3.828
5.575
de energia contratados no ACR e no ACL, (d) custos e despesas com pessoal, Software
7.791
(4.830)
2.961
7.791
materiais, serviços de terceiros, encargos setoriais, compra de energia, encargos Projetos P&D
140.128
(41.801)
98.327
108.772
de transmissão, tributos e outras despesas e projeção de provisões a realizar após Total
a data-base do teste. A taxa de desconto utilizada para calcular o valor presente Amovimentaçãodointangívelnoperíodode1ºdejaneirode2019a31dedezembro
do fluxo de caixa operacional foi o custo médio ponderado de capital (“Weighted de 2019 se deu da seguinte forma:
Average Cost of Capital - WACC”) da Companhia da data-base de realização do
UBP Software Projetos P&D
Total
teste. O cálculo do WACC toma por base o custo do capital de terceiros (inclusi- Saldo em 31/12/2018
95.406
5.575
7.791
108.772
ve o impacto do benefício fiscal da dedutibilidade dessa despesa financeira) e o Ingressos
401
401
custo do capital próprio, este último calculado com base na metodologia “Capital Amortização
(3.868)
(2.148)
(4.830)
(10.846)
Asset Pricing Model - CAPM”. Ao comparar o valor presente do fluxo de caixa Saldo em 31/12/2019
91.538
3.828
2.961
98.327
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A movimentação do intangível no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 se deu da seguinte forma:
UBP
Software Projetos P&D
Total
Saldo em 31/12/2017
99.273
4.878
- 104.151
Ingressos
2.924
7.791
10.715
Amortização
(3.867)
(2.227)
(6.094)
Saldo em 31/12/2018
95.406
5.575
7.791 108.772
Taxas de amortização e prazo contratual. Os custos de UBP são amortizados
pelo prazo de concessão, sendo seu início em setembro de 2013, mês de entrada em operação comercial da primeira UG, até 2043, correspondente ao
final do prazo de concessão. Os custos correspondentes a software são amortizados pela taxa de 20% ao ano.
16. FORNECEDORES
31/12/2019
31/12/2018
Circulante
Materiais e serviços
18.201
106.580
Materiais e serviços não faturados
3.348
6.024
Transmissoras
3.332
3.284
Total fornecedores circulantes
24.881
115.888
Não circulante
Retenções contratuais
8.158
10.321
Total fornecedores não circulantes
8.158
10.321
A redução das obrigações espelha a consolidação da realidade operacional
da UHE Jirau, adicionalmente a este fato, a diminuição das obrigações de uma
forma geral também ocorreu principalmente devido a medidas de austeridade
face a atual realidade financeira da Companhia.
Moe- Encargos
17. FINANCIAMENTOS da
anuais Vencimento 31/12/2019 31/12/2018
TJLP +
BNDES
R$
2,25% Janeiro/2035 5.253.696 5.419.079
Caixa Econômica
TJLP +
Federal
R$
2,65% Janeiro/2035 1.498.601 1.545.187
TJLP +
Banco do Brasil
R$
2,65% Janeiro/2035 1.498.141 1.545.187
TJLP +
Bradesco
R$
2,65% Janeiro/2035 1.078.666 1.112.544
TJLP +
Itaú BBI
R$
2,65% Janeiro/2035 1.011.161 1.042.913
TJLP +
Banco do Nordeste
R$
2,65% Janeiro/2035
221.090
228.171
Subtotal
10.561.355 10.893.081
Custos de captação
(78.623)
(81.210)
Total
10.482.732 10.811.871
Circulante
Principal e encargos
449.453
405.569
(-) Custos de captação
(2.712)
(3.254)
Total circulante
446.741
402.315
Não circulante
Principal e encargos
10.111.902 10.487.512
(-) Custos de captação
(75.911)
(77.956)
Total não circulante
10.035.991 10.409.556
Total
10.482.732 10.811.871
17.1. Liberação de recursos. Em 28 de março de 2019, foi realizada a 5ª liberação do “subcrédito E” do BNDES, no valor bruto de R$4.000 (líquido de IOF
R$3.925). Em 28 de outubro de 2019, foi realizada a 6ª liberação do “subcrédito E” do BNDES, no valor bruto de R$7.000 (líquido de IOF R$6.869). 17.2.
Garantias (Fianças). A Companhia possui fianças, com vencimentos para 16
de novembro de 2020, no valor total de R$209.859, emitidas pelo Banco Safra
S.A. (R$123.828) e pelo Itaú Unibanco S.A. (R$86.031). Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia também possui um complemento de R$104.308
(R$108.137 em 31 de dezembro de 2018), aplicado em Títulos Públicos Federais - LFT, com rentabilidade de 100,19% da taxa Selic diária em média.
Essa aplicação corresponde a 33% do total da composição entre carta fiança e
conta reserva. Cabe destacar que esse valor está classificado como depósitos
vinculados que compõem a conta reserva, conforme nota explicativa nº 11. Os
contratos de financiamento também preveem que, se a Companhia não vendesse sua energia destinada ao ACL, os acionistas da Companhia adquiririam
essa energia na proporção de suas participações no capital da Companhia, a
um determinado preço definido nos contratos de financiamento. 17.3. Principais alterações nos contratos de financiamentos realizadas em 2019 (Aditivos
contratuais). A Companhia em conjunto com seus acionistas, com o BNDES,
seus os fiadores e demais bancos credores celebraram aditivos aos contratos
de financiamento em 27 de dezembro de 2019, cujas principais alterações são
descritas a seguir: • Inclusão da possibilidade de redução, a qualquer tempo
até a exoneração das fianças dos acionistas, de até 100% das quantidades
de energia discriminadas nos CCVEs. • Extinção da obrigação de aumento
do saldo mínimo da conta reserva, que passa de fato a ser equivalente a três
e prestações do Serviço da Dívida mesmo na hipótese de não atingimento do
ICSD mínimo. • Aumento do período de comprovação do Índice de Cobertura
do Serviço da Dívida de no mínimo 1 exercício para 2 exercícios consecutivos, dentre as condições para exoneração das fianças dos Intervenientes.
Ressalvando que, para fins de liberação das referidas garantias, não pode ter
ocorrido, nesse período, redução das quantidades de energia contratadas nos
CCVEs. • Inclusão de obrigação de aporte, por parte dos Intervenientes, dos recursos necessários à recomposição do saldo mínimo da conta reserva, em até
60 dias da data em que se tenha observado qualquer insuficiência de recursos,
até a liquidação financeira de ambos os contratos de financiamento. Registra-se que todas as condições resolutivas a serem verificadas na presente data,
foram devidamente cumpridas pela Companhia dentro dos prazos estipulados pelo BNDES. 17.4. Compromissos contratuais (“Covenants”). Conforme o
Contrato de Financiamento direto com o BNDES e o Contrato de Financiamento na modalidade de repasse, por meio do sindicato de bancos, a Companhia
deve manter um índice anual de capitalização (patrimônio líquido/ativo total)
igual ou superior a 0,2 até 31 de dezembro de 2016 e igual ou superior a 0,25
no exercício seguinte. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía um
índice de capitalização em base anual de 0,43 (0,39 em 31 de dezembro de
2018). Durante o período de amortização dos financiamentos, a Companhia
deve manter um Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD de no mínimo 1,2, conforme a cláusula 15ª do Contrato de Financiamento. Esse índice
é calculado pela equação “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization - EBITDA” / Serviço da Dívida (amortização de principal, mais pagamento de juros), com base nas informações expressas nas demonstrações
financeiras auditadas por empresas registradas na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em base anual. O índice apurado e verificado no exercício findo
em 31 de dezembro de 2019 foi de 1,54. Em 31 de dezembro de 2018, o ICSD
apurado foi de 0,23, ou seja, inferior ao limite supracitado. A Companhia obteve
aprovação junto aos bancos credores de uma postergação para o preenchimento integral e em dinheiro da conta reserva do serviço da dívida. Portanto,
a Companhia foi desobrigada a reclassificar a dívida para o circulante ao final
do exercício conforme previsão contratual. 17.5. Quadro de Movimentação dos
financiamentos Período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019:
Circulante Não circulante
Total
Saldo em 31/12/2018
402.315
10.409.556 10.811.871
Ingressos
10.794
10.794
Transferências
1.279.260
(1.279.260)
Pagamentos (juros)
(861.907)
(861.907)
Pagamentos (principal)
(373.469)
(373.469)
Juros no resultado
892.643
892.643
Comissões
542
2.258
2.800
Saldo em 31/12/2019
446.741
10.035.991 10.482.732
Período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018:
Circulante
Não circulante
Total
Saldo em 31/12/2017
366.460
10.696.889 11.063.349
Ingressos
1.251
1.251
Transferências
1.259.849
(1.259.849)
Pagamentos (juros)
(894.380)
(894.380)
Pagamentos (principal)
(329.614)
(329.614)
Juros no resultado
969.205
969.205
Comissões
2.060
2.060
Saldo em 31/12/2018
402.315
10.409.556 10.811.871
17.6. Quadro de cronograma de amortização dos financiamentos em 31 de
dezembro de 2019:
2020
449.453
2021
415.598
2022
415.598
2023
415.598
2024-2035
8.865.108
Subtotal
10.561.355
Custos de captação
(78.623)
Total
10.482.732
18.TRIBUTOS A PAGAR
31/12/2019 31/12/2018
Encargos sociais
1.992
2.678
IRRF PF/PJ
885
1.011
ISSQN
93
191
ICMS
79
79
Total
3.049
3.959
19. CONTAS A PAGAR
31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Concessionárias e permissionárias (a)
122.120
48.427
Custos retardatários (OCPC 05) (b)
88.205
88.407
EUST usina (c)
83.666
79.526
Compensação Financeira pela Utilização dos
Recursos Hídricos - CFURH (d)
10.230
9.346
Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia
Elétrica - TFSEE (e)
960
801
Total
305.181
226.507
Não circulante
Custos retardatários OCPC 05 (b)
134.729
172.373
Total
134.729
172.373
(a) Concessionárias e permissionárias: valor referente ao balanço de energia
apurado mensalmente pela CCEE. (b) Custos retardatários orientação técnica
OCPC 05: trata-se de valores referentes à construção da Usina de Jirau que já
foram contratados e que serão realizados e desembolsados. Portanto, foram
provisionados no passivo como contrapartida à contabilização no ativo imobilizado da Companhia. (c) Refere-se à provisão do EUST da Usina de Jirau,
com base no Contrato de Uso do Sistema de Transmissão firmado com o ONS
para a utilização das instalações de transmissão da rede básica. A Resolução
nº 267/07 estabeleceu metodologia e diretrizes para que as usinas que participam de leilões de energia nova tenham um conjunto prefixado de tarifas que
abranja os dez primeiros anos de operação comercial. (d) A Compensação
Financeira pela Utilização dos Recursos Hídricos - CFURH destina-se à União,
aos estados e municípios pelo uso da água e de terras produtivas necessárias
à instalação de usinas de geração de energia. (e) A Taxa de Fiscalização dos
Serviços de Energia Elétrica - TFSEE destina-se ao custeio do funcionamento
da ANEEL no exercício das suas atividades de fiscalização e regulação econômica. 20.UBP A PAGAR. Com o início da operação comercial da primeira

unidade geradora, a Companhia está obrigada a ressarcir a União pelo UBP,
no montante anual atualizado de R$1.253, reajustado anualmente no mês de
agosto, pela variação do IPCA. O encargo pelo UBP será devido até o final do
Contrato de Concessão da UHE Jirau, em 13 de agosto de 2043. A movimentação do saldo do UBP no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro
de 2019 foi a seguinte:
Circulante Não circulante
Total
Saldo em 31/12/2018
14.568
123.577
138.145
Atualização
18.859
18.859
Transferências
15.193
(15.193)
Amortização de principal
(14.724)
(14.724)
Saldo em 31/12/2019
15.037
127.243
142.280
A movimentação do saldo do UBP no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de
dezembro de 2018 foi a seguinte:
Circulante Não circulante
Total
Saldo em 31/12/2017
13.942
119.305
133.247
Atualização
19.048
19.048
Transferências
14.776
(14.776)
Amortização de principal
(14.150)
(14.150)
Saldo em 31/12/2018
14.568
123.577
138.145
21. PROVISÃO PARA CUSTOS AMBIENTAIS. A fim de atender à orientação
técnica OCPC 05, a Companhia registrou a valor presente os custos com programas ambientais. Os registros foram feitos no ativo imobilizado tendo como
contrapartida o registro no passivo. Com o início da operação comercial, além
da baixa das parcelas pagas, é registrada no passivo a atualização da provisão para custos ambientais, com base na taxa utilizada para cálculo do valor
presente utilizada para registro da provisão. A movimentação da provisão para
custos ambientais no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de
2019 foi a seguinte:
Circulante Não circulante
Total
Saldo em 31/12/2018
68.372
518.322
586.694
Atualização
3.312
36.276
39.588
Transferências
58.011
(58.011)
Amortização de principal
(58.331)
(58.331)
Saldo em 31/12/2019
71.364
496.587
567.951
Vale mencionar que em dezembro de 2019 foi atualizada a provisão para custos ambientais com os valores anuais dos programas ambientais, correspondente aos anos de 2019 a 2043. Os valores nominais dos gastos ambientais
futuros da Companhia foram descontados a valor presente com base na taxa
de desconto de 8,06%, no exercício de 2013, ano em que registro inicial das
provisões de custos ambientais foram feitos pela Companhia. A movimentação
da provisão para custos ambientais no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de
dezembro de 2018 foi a seguinte:
Circulante Não circulante
Total
Saldo em 31/12/2017
96.615
505.094
601.709
Atualização
52.047
52.047
Transferências
38.819
(38.819)
Amortização de principal
(67.062)
(67.062)
Saldo em 31/12/2018
68.372
518.322
586.694
22. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
Nota
explicativa 31/12/2019 31/12/2018
Circulante:
Trabalhistas
22.1.1
7.638
1.793
Total circulante
7.638
1.793
Não circulante:
Tributária ISSQN - auto de infração
22.1.2
29.215
29.868
Cíveis
22.1.3
1.848
227
Total não circulante
31.063
30.095
Total
38.701
31.888
A seguir, movimentação da provisão para contingências para o período de 1º
de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019:
Tributária - ISSQN auto de infração Trabalhistas Cíveis
Total
Saldo em 31/12/2018
29.868
1.793
227 31.888
Constituições
680
5.546 1.739 7.965
Reversões
(1.333)
(477)
(118) (1.928)
776
776
Atualização monetária
29.215
7.638 1.848 38.701
Saldo em 31/12/2019
A seguir, movimentação da provisão para contingências para o período de 1º
de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018:
Tributária - ISSQN Auto de Infração Trabalhistas Cíveis
Total
Saldo em 31/12/2017
19.983
2.471
227 22.681
Revisão da provisão
9.151
- 9.151
Constituições
139
139
Reversões
(900)
(900)
Atualização monetária
734
83
817
Saldo em 31/12/2018
29.868
1.793
227 31.888
22.1.Processos classificados como riscos prováveis. 22.1.1.Causas trabalhistas. Por haver provável desembolso futuro, encontra-se provisionado, em 31 de
dezembro de 2019, o valor de R$7.638 (R$1.793 em 31 de dezembro de 2018).
Os principais pedidos objeto das ações trabalhistas envolvem as seguintes matérias: horas extras, horas “in itinere”, adicional de periculosidade ou insalubridade, diferença salarial e danos morais e materiais. A Companhia adotou a Taxa
Referencial (TR) como índice de correção das contingências trabalhistas para
as contingências antes de março de 2015, após esta data a Companhia adotou o
IPCA-E, conforme decisão do Tribunal Superior do Trabalho - TST, publicada em
2 de março de 2018. 22.1.2.Tributária ISSQN - auto de infração. Em 24 de abril
de 2014, a Companhia recebeu o auto de infração nº 005211, intimando o recolhimento do crédito tributário de ISSQN, no valor de R$14.941, que, atualizado
em 31 de dezembro de 2019, totaliza R$29.215 (R$29.868 em 31 de dezembro
de 2018), sob a fundamentação de uma suposta redução indevida de base de
cálculo, no período de abril a dezembro de 2009, relativa aos contratos firmados
com a BS Construtora, Embrace, Fundsolo, GL Transporte Terraplanagem e
Construção, Setenge e W. Kucharski. A fiscalização lavrou o Auto de Infração
sob o fundamento de que não foram apresentadas as notas fiscais emitidas pelos prestadores de serviços da construção civil, referentes aos materiais empregados na obra. Em 23 de maio de 2014, a Companhia apresentou sua defesa
administrativa, questionando a validade do Auto de Infração e o valor desproporcional e confiscatório da multa aplicada. Em 13 de julho de 2015, foi interposto
recurso voluntário pela Companhia ao Conselho de Contribuintes do Município
de Porto Velho. O recurso foi desprovido pelo Conselho de Contribuintes do
Município, na sessão de 10 de abril de 2018, por 4 votos a 2. Em 23 de abril de
2018, a Companhia interpôs Recurso Especial, sendo notificada, em 7 de maio
de 2018, acerca da decisão irrecorrível do Presidente do Conselho de Recursos
Fiscais do Município de Porto Velho/RO, que inadmitiu o Recurso Especial interposto pela Companhia. O município de Porto Velho deu início ao processo de
execução fiscal após a lavratura da Certidão de Dívida Ativa - CDA. Após apresentação de seguro garantia equivalente à 130% da quantia objeto da execução
fiscal, o poder judiciário deferiu pedido da Companhia e suspendeu a execução
fiscal. Tendo em vista que a BS Construtora decretou falência, a Companhia, por
conservadorismo, julgou necessário provisionar este passivo. Cabe destacar
que a Companhia vem atualizando mensalmente o valor do Auto de Infração.
Em 2018, o valor indicado como revisão da previsão do valor do ISSQN, no montante de R$9.151 foi fruto de atualização do valor referente ao auto de infração do
ISSQN feita pela Prefeitura de Porto Velho. De modo conservador, a Companhia
contabilizou o referido valor, mas questionou à Prefeitura, por meio de embargos
da execução fiscal solicitando a memória de cálculo que resulta no valor excedente ao conhecido anteriormente, sobre o qual a Companhia aguarda retorno.
Após ser intimado a se pronunciar sobre o valor executado, o município de Porto
Velho reconheceu o erro de cálculo e apresentou novo valor com redução de
aproximadamente R$4,5 milhões. Em razão do reconhecimento expresso pelo
Município a Companhia providenciou a respectiva redução do seguro garantia e
manteve os argumentos de sua defesa de mérito que será apreciada ao final da
execução fiscal. 22.1.3. Cíveis. Do valor total de R$1.848 provisionado, o montante de R$109 é referente a processos cíveis de questões fundiárias e ações
de indenização. O valor remanescente de R$1.739 é referente a ação judicial
ajuizada pela Empreiteira responsável por obras civis em face da Companhia,
cujo objeto principal consiste na restituição de valores decorrentes de contratos
celebrados em 2009 e 2012. Os pedidos foram julgados procedentes, tendo sido
a sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia - TJRO. A Companhia foi condenada ao pagamento dos valores retidos contratualmente acrescidos de multa diária e correção monetária e juros de mora. A Companhia interpôs
recurso especial contra o acórdão para tentar afastar ou reduzir o valor da multa
diária, o qual está pendente de julgamento. Assim, considerando que o pagamento dos valores retidos pela Companhia e estão avaliados com o prognóstico
de perda provável, o valor foi considerado no provisionamento da Companhia.
No final de dezembro de 2019, a Companhia celebrou um Acordo Judicial para
encerrar o processo, mediante o pagamento de R$1.739, a celebração deste
Acordo resultou na classificação do valor como de perda provável. O Acordo foi
homologado no judiciário em 5 de fevereiro de 2020.
22.2. Processos classificados como riscos possíveis.
31/12/2019
31/12/2018
Cíveis e administrativas
405.257
364.709
Tributário
42.146
38.867
Trabalhista
21.484
40.854
Total
468.887
444.430
• Cíveis e administrativos. Dentre as questões jurídicas classificadas como risco de perda possível, destaca-se que a Companhia figura como ré em torno de
1.633 ações indenizatórias, que tramitam perante juízos cíveis, propostas por
supostos pescadores que alegam ter verificado, somente após a construção
das barragens, redução da atividade artesanal de pesca nas áreas contíguas
aos empreendimentos hidrelétricos instalados no rio Madeira. Em 5 de fevereiro de 2020, foram certificadas nos autos de 204 processos a ausência de interposição de recursos contra as sentenças que negaram os pedidos dos supostos pescadores. O próximo passo esperado é o arquivamento do feito. Assim,
os valores envolvidos nas 204 ações em referência foram excluídos desta demonstração financeira, uma vez que deixaram de ter prognóstico de perda possível e foram reclassificados para probabilidade de perda remota. Também
deve ser registrado que, no segundo trimestre de 2019, após decisão judicial
indeferir pedido de desconsideração de prova pericial formulado pela Companhia, os advogados que patrocinam ação judicial envolvendo a rescisão contratual de uma das empreiteiras contratadas para iniciar a implantação da Usina
alteraram o prognóstico da questão para perda possível. Em 11 de novembro
de 2019 foi publicada sentença judicial favorável à Companhia. Os advogados,
contudo, mantiveram o prognóstico de perda possível, em razão da existência
de laudo pericial confuso e contrário aos pedidos da Companhia que será objeto de reanálise pelo Poder Judiciário em sede de apelação. Na esfera administrativa, a Companhia recorre perante o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade - ICMBio de Auto de Infração lavrado pelo chefe do Parque Nacional do
Mapinguari, por suposto dano em floresta nativa no interior do parque, decorrente de modificações ocorridas na definição dos limites do referido parque,
após o enchimento de seu reservatório. • Tributários. O principal processo tributário tramita na esfera administrativa na Receita Federal do Brasil e refere-se

ao indeferimento do pedido de homologação de compensação de créditos tributários dos exercícios fiscais de 2011 a 2013. Após a apresentação de recurso com toda a documentação comprobatória, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) julgou, em 17 de outubro de 2019, e deu provimento
ao recurso da Companhia para reconhecer a regularidade da documentação
apresentada e autorizar que o mérito do pedido de compensação seja analisado pela Receita Federal. O acórdão do CARF foi disponibilizado em 27 de novembro de 2019 e a Companhia tomará as providências para que o pedido de
homologação de compensação seja analisado com urgência. • Trabalhistas. A
Companhia figura como ré em 137 reclamações trabalhistas; doze delas foram
ajuizadas por ex-funcionários da Companhia, enquanto as demais referem-se
a demandas propostas por ex-funcionários de empresas contratadas, nas
quais é pleiteado o reconhecimento da responsabilidade solidária ou subsidiária da Companhia. A Companhia adota a Taxa Referencial - TR como índice de
correção das contingências trabalhistas para as contingências antes de março
de 2015, após esta data a Companhia adotou o IPCA-E, conforme decisão do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, publicado em 2 de março de 2018. 22.3.
Processos classificados como risco remoto. • Excludente de responsabilidade.
Após sagrar-se vencedora do Leilão nº 05/2008, a Companhia obrigou-se a
viabilizar e a executar todas as obras civis visando à construção da UHE Jirau
e à sua posterior operação. Para tanto, o Contrato de Concessão firmado pela
Companhia estabeleceu um cronograma de prazos para a conclusão das
obras civis e para o início da operação de cada uma das unidades geradoras da
UHE Jirau. Ao longo da construção, no entanto, uma série de eventos de força
maior inimputáveis à Companhia - dado que absolutamente inevitáveis, imprevisíveis ou de consequências incalculáveis à época da formulação da proposta
tarifária e do planejamento da execução das obras e dos cronogramas iniciais
- abalou o ritmo da construção da UHE Jirau, fazendo com que as datas estabelecidas no contrato para início da geração de energia e consequente suprimento dos contratos firmados não pudessem ser atendidas. No processo de
excludente de responsabilidade, o status não se alterou, ou seja, a Companhia
teve seu pedido julgado procedente em primeira instância para reconhecer a
excludente pelo período de 535 dias. A sentença, registre-se, está embasada
em prova pericial produzida judicialmente por meio de ação cautelar de produção antecipada de provas. O Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da
1ª Região suspendeu parcialmente os efeitos da sentença proferida pela 5ª
Vara Federal de Porto Velho e determinou um cenário que denominamos de
“zero a zero”. Isso porque, de acordo com a decisão proferida no incidente de
suspensão de efeitos de sentença, é obstado a aplicação de penalidades regulatórias à Companhia, ao passo que não se reconhece o direito de recebimento
dos valores a que faz jus por força do reconhecimento da sua excludente de
responsabilidade pelo período de 535 dias. A ANEEL interpôs recurso de apelação contra a sentença de primeiro grau, mas tal recurso - distribuído para a 6ª
Turma do TRF1 - aguarda manifestação do relator para ser incluído na pauta
de julgamento. Trabalha-se sem expectativa de julgamento da apelação em
2020. • ICMS. O principal processo refere-se a benefício fiscal detido pela
Companhia sobre o ICMS incidente sobre os equipamentos nacionais e importados destinados à composição do ativo fixo da Companhia. Uma sucessão de
alterações na estrutura do marco legal, que amparava o referido benefício de
isenção, modificou o posicionamento da Secretaria de Finanças do Estado de
Rondônia, quanto ao deferimento dos pedidos de isenção efetuados pela Companhia. Diante deste cenário e devido à incerteza promovida pela inconsistência dos atos normativos aplicáveis, a Companhia optou pelo questionamento
judicial das alterações acima referidas. A respeito do tema em questão, existem os seguintes litígios: (i) Ação Declaratória - ajuizada em 27 de setembro de
2012, visando obter confirmação da aplicação do benefício de isenção de
ICMS, prevista no item 74 da tabela 1, do Anexo 1, do Decreto nº 8.321/98. A
decisão de primeira instância concedida em seu âmbito não foi favorável à
Companhia, uma vez que alega a ilegalidade do benefício por ausência de
Convênio CONFAZ. Os outros argumentos aduzidos na referida ação não foram apreciados. Em agosto de 2014, a Companhia apresentou seu recurso de
apelação, recebido no duplo efeito, que suspendeu os efeitos da decisão desfavorável em primeira instância. Em 24 de outubro de 2016, a 2ª Câmara do
TJRO reconheceu que a competência para declarar eventual inconstitucionalidade do decreto que instituiu o benefício fiscal é exclusiva do plenário do Tribunal de Justiça de Rondônia e remeteu os autos da apelação para o Pleno do
TJRO, sem andamento adicional até o momento. (ii) Ação Direta de Inconstitucionalidade (1ª ADI) - ajuizada pela Federação das Indústrias do Estado de
Rondônia - FIERO, em 16 de outubro de 2012, com pedido de liminar, visando
a anulação do Decreto nº 15.858/11 e a imediata restauração do benefício de
isenção outrora previsto no item 74 da tabela 1, do Anexo 1, do Decreto nº
8.321/98. Após o processo judicial, foi reconhecida a procedência integral da
ação e a consequente inconstitucionalidade do normativo em questão, restaurando-se, completamente, o benefício de isenção de diferencial de alíquota de
ICMS contemplado no item 74 da Tabela I, Anexo 1 do RICMS/RO. Ação Direta de Inconstitucionalidade (2ª ADI) - ajuizada pelo Ministério Público com pedido liminar, com o fito de ver declarado inconstitucional o artigo 1º do Decreto
Estadual nº 10.663/03. A ADI revitaliza a questão da ausência de convênio,
mote principal utilizado na sentença de primeira instância desfavorável à Companhia na Ação Declaratória, e, portanto, levanta a discussão a respeito da
necessidade de convênio para se evitar “guerra fiscal”. Em 2 de setembro de
2019, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Rondônia julgou prejudicado
o pedido de declaração de inconstitucionalidade, uma vez que o Decreto nº
10.663/03 foi revogado por decreto posterior que entrou em vigor em 1º de
agosto de 2019 (Decreto nº 22.721/2018. Em razão da revogação do benefício
fiscal, a Companhia desde agosto de 2019 recolhe o ICMS dos equipamentos
que compõe o seu ativo fixo/imobilizado. (iii) Em abril de 2019 centenas de
Certidões de Dívidas Ativas - CDAS foram protestadas pelo fisco de Rondônia.
A Companhia ajuizou 4 ações anulatórias de protesto e uma ação inibitória. Em
todas as 5 ações as 1ª e 2ª Varas de Fazenda Públicas da Comarca de Porto
Velho deferiram os pedidos liminares para determinar o cancelamento dos protestos e impedir todo e qualquer ato constritivo até o julgamento definitivo pelo
órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, da validade do
Decreto nº 10.663/2003. Após o julgamento da 2ª ADI o MPE/RO opôs embargos de declaração, motivo pelo qual a Companhia aguardará o julgamento
definitivo para definir os próximos passos nas 5 ações mencionadas acima. O
julgamento em questão ocorreu em 3 de fevereiro de 2020. Foram proferidos 2
votos favoráveis à manutenção da posição consolidada no julgamento de setembro de 2019, tendo sido o mesmo interrompido por pedido de vista. A expectativa é que seja dada continuidade ao julgamento em questão na segunda
quinzena do mês de fevereiro de 2020. 23. ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL - AFAC. Em reuniões do Conselho de Administração, são aprovados os cronogramas de aportes dos recursos. Esses recursos
são transferidos pelos acionistas da Companhia, na forma de Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital - AFAC. Em 30 de abril de 2019, foi aprovado
o aumento de capital subscrito da Companhia, no montante de R$843.000,
mediante a emissão de 843.000.000 de novas ações ordinárias, todas sem
valor nominal, subscritas e integralizadas em sua totalidade pelos acionistas da
Companhia, na proporção de suas participações. As ações subscritas foram
integralizadas mediante capitalização de R$843.000, provenientes de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) realizados pelos acionistas na
Companhia, na proporção de suas participações. Em 27 de dezembro de 2019,
a Eletrosul antecipou o AFAC de R$6.000 referente a janeiro de 2020. A antecipação ocorreu devido a incorporação da Eletrosul pela CGTE que estava
prevista e que foi realizada no dia 2 de janeiro de 2020.Os demais acionistas
realizaram os AFAC’s referentes ao mês de janeiro de 2020, nos dias 6 e 7 de
janeiro de 2020, conforme divulgado na nota explicativa nº 37. Eventos Subsequentes. A movimentação do saldo dos Adiantamentos para Futuro Aumento
de Capital - AFAC no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de
2019 foi a seguinte:
Engie
Mizha CHESF Eletrosul
Total
Saldo em 31/12/2018
337.200 168.600 168.600 168.600 843.000
Constituições
132.400
66.200 66.200
72.200 337.000
Integralização de capital (337.200) (168.600) (168.600) (168.600) (843.000)
Saldo em 31/12/2019
132.400
66.200 66.200
72.200 337.000
A movimentação do saldo dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital
- AFAC no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 foi a
seguinte:
Engie
Mizha CHESF Eletrosul
Total
Saldo em 31/12/2017
199.200
99.600 99.600
99.600 498.000
Constituições
138.000
69.000 69.000
69.000 345.000
Saldo em 31/12/2018
337.200 168.600 168.600 168.600 843.000
31/12/2019 31/12/2018
24.OUTROS PASSIVOS
Circulante:
Projetos (a)
39.207
34.823
Arrendamento mercantil - Guindastes (b)
1.755
994
FNDCT (a)
833
6.473
Arrendamento mercantil - Veículos (c)
290
816
MME (a)
416
3.237
Seguros a pagar - Seguro Garantia (d)
302
302
Arrendamento mercantil - Direito de uso
- aluguel escritório da ESBR - RJ (e)
265
Total
43.068
46.645
31/12/2019 31/12/2018
Não circulante:
Pesquisa e Desenvolvimento - Projeto E.M.M.A II (f)
5.399
Pesquisa e Desenvolvimento - Projeto
Biomarcadores (g)
2.025
4.674
Pesquisa e Desenvolvimento - Projeto R.O.S.A. I (h)
2.003
2.849
Arrendamento mercantil - Guindastes (b)
1.586
3.071
Pesquisa e Desenvolvimento - Projeto E.M.M.A I (i)
935
3.117
Seguros a pagar - Seguro Garantia (d)
604
1.207
Arrendamento mercantil - Direito de uso
- aluguel escritório da ESBR - RJ (e)
564
Pesquisa e Desenvolvimento - Projeto R.O.S.A. II (j)
434
Total
13.550
14.918
(a) Referem-se ao investimento em projetos com intuito de estimular o desenvolvimento em invenções e inovações tecnológicas relevantes para o Setor
Elétrico Brasileiro, bem como o saldo a pagar de P&D para o Fundo Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT e para o Ministério de
Minas e Energia - MME. (b) Valor referente a arrendamento mercantil financeiro de dois guindastes móveis que são utilizados na Usina. (c) Referente a
arrendamento mercantil financeiro dos carros da diretoria e gestores. (d) Referente a seguro garantia judicial para execução fiscal, com valores a pagar em
cinco parcelas anuais de R$302. Vigência da apólice de seguro garantia: 25
de setembro de 2018 a 25 de setembro de 2023. (e) Referente ao passivo de
arrendamento do direito de uso da sala de escritório da Companhia, localizada
no RJ, que é alugada e foi contabilizada em 2019 de acordo com o IFRS 16 CPC06 (R2), vide maiores detalhes na nota explicativa nº 2.3. (f) Referente ao
Projeto E.M.M.A. II (Protótipo para Revestimento Robótico de Turbinas). (g)
Referente ao Projeto Biomarcador (Biomarcadores de toxicidade do mercúrio
aplicados ao setor hidrelétrico na região Amazônica). (h) Referente ao Projeto
R.O.S.A. I (Robô para Operações em “Stoplogs” Alagados). (i) Referente ao
Projeto E.M.M.A. I (Metodologia para Revestimento Robótico de Turbinas). (j)
Referente ao Projeto R.O.S.A. II (LOTE PIONEIRO: Instrumentação de Vigas
Pescadoras para Monitoramento de Pesca de “Stoplog”). 25. PATRIMÔNIO

Monitor Mercantil n Quinta-feira, 9 de abril de 2020

Financeiro

LÍQUIDO. 25.1. Capital social. A Companhia está autorizada a aumentar o seu
capital social até o limite de R$12.000.000 por deliberação do Conselho de
Administração, independentemente de reforma estatutária. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia registra um capital social subscrito e integralizado
de R$11.312.710, dividido em 11.312.710.000 de ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal (R$10.469.710, em 31 de dezembro de 2018,
representado por 10.469.710.000 de ações ordinárias). 25.2. Integralização de
Capital. Em 30 de abril de 2019, foi aprovado o aumento de capital subscrito da
Companhia, no montante de R$843.000, mediante a emissão de 843.000.000
de novas ações ordinárias, todas sem valor nominal, subscritas e integralizadas em sua totalidade pelos acionistas da Companhia, na proporção de suas
participações. As ações subscritas foram integralizadas mediante capitalização de R$843.000, provenientes de Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital (AFAC) realizados pelos acionistas na Companhia, na proporção de
suas participações.
25.3. A Companhia possui a seguinte composição acionária:
Participação (%)
Engie Brasil Participações Ltda.
40,0
Mizha Energia Participações S.A.
20,0
Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
20,0
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
20,0
(CHESF)
Total
100,0
25.4. Compromissos de acionistas. Conforme as obrigações estabelecidas na
cláusula quinta do Acordo de Acionistas da Companhia, os acionistas comprometem-se, na proporção das respectivas participações percentuais, a subscrever e integralizar capital, de acordo com o que dispuser o Cronograma de
Aporte de Recursos. Caso qualquer acionista deixe de integralizar o capital na
Companhia por ele subscrito, os demais acionistas, após cinco dias úteis sem
que tenha sido sanada a inadimplência, terão o direito de, na proporção de sua
participação no capital social (excluída a participação do acionista inadimplente): (i) integralizar tal parcela do capital social; (ii) adquirir as ações já integralizadas; e/ou (iii) adquirir as ações ainda não integralizadas. Os acionistas da
Companhia obrigam-se a não alienar as ações de sua propriedade, salvo com
a anuência dos demais acionistas. 26. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.
Com o início da entrega dos montantes de energia dos Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado - CCEARs, a Companhia passou a
auferir receita operacional. Além da receita obtida pela entrega dos CCEARs,
a Companhia obteve receita oriunda da entrega dos contratos de compra e
venda de energia com partes relacionadas (nota explicativa nº 29.2) e da liquidação das sobras de energia na CCEE. Dessa forma, em atendimento ao
pronunciamento técnico CPC 47 Receita de contrato de cliente, a Companhia
apresenta a conciliação entre a receita operacional bruta e a receita líquida
31/12/2019 31/12/2018
de venda, conforme segue:
Receita operacional bruta
2.856.940 2.725.352
Suprimento de energia elétrica ACR - distribuidoras 1.831.780 1.712.283
Suprimento de energia elétrica ACL - partes
relacionadas
1.017.730
891.287
Transações no âmbito - CCEE
7.430
9.068
Suprimento de energia elétrica ACL - contratos
bilaterais
112.714
(288.891) (275.714)
Deduções da receita operacional bruta
COFINS
(217.139) (207.138)
PIS
(47.142)
(44.971)
Investimentos P&D
(24.610)
(23.605)
Receita operacional líquida
2.568.049 2.449.638
27. DETALHAMENTO DOS GASTOS OPERACIONAIS POR NATUREZA.
Aqui, registram-se os custos com a energia vendida, ou seja, custos diretamente relacionados à geração de energia. A seguir, o demonstrativo dos custos de
energia vendida em 31 de dezembro de 2019 e de 2018:
31/12/2019 31/12/2018
Custo de energia vendida:
Encargos de uso da rede elétrica
881.469
885.773
Depreciação e amortização
803.929
809.634
Resultado com transações na CCEE
429.417
415.433
Compensação Financeira pela Utilização
de Recursos Hídricos - CFURH
95.631
79.434
Compra de energia bilateral
41.010
20.766
Custos com pessoal
36.245
37.338
Equipamentos
28.327
14.142
“Generation Scaling Factor - GSF”
20.504
13.267
Taxa de Fiscalização dos Serviços
de Energia Elétrica -TFSEE
11.524
9.606
Serviços de terceiros
10.750
30.148
Seguros
5.948
17.827
Outros custos
31.016
26.205
2.395.770 2.359.573
A seguir, a composição das despesas gerais e administrativas:
31/12/2019 31/12/2018
Pessoal
20.176
21.113
Administradores (nota nº 30)
13.879
11.661
Serviço de terceiros
34.204
34.040
Depreciação e amortização
7.129
7.006
Aluguéis
3.614
4.094
Manutenção e conservação de edifícios
3.492
7.475
Contribuições
2.955
2.551
Veículos e transportes
1.872
1.778
Material
1.180
2.473
Provisão (reversão da provisão) para
créditos de liquidação duvidosa
948
(502)
Outros
4.778
19.371
Total
94.227
111.060
Classificados como:
Pessoal
20.176
21.113
Administradores
13.879
11.661
Gastos administrativos
60.172
78.286
Total
94.227
111.060
A seguir, a composição de outras despesas operacionais:
31/12/2019 31/12/2018
Outras despesas operacionais
Serviços de terceiros (a)
28.369
32.347
Equipamentos (b)
1.238
13.738
Total
29.607
46.085
(a) A redução dos custos com serviços de terceiros ocorreu principalmente da
provisão de contas a pagar com os fornecedores Dongfang e Hyosung. (b) A
redução na rubrica de equipamentos decorrente de equipamentos leiloados e
sucateados que foram baixados para o resultado da Companhia.
28. RESULTADO FINANCEIRO
31/12/2019 31/12/2018
Receita financeira:
Renda da aplicação financeira
5.551
10.167
Atualização Selic
2.480
2.292
Atualização monetária
2.393
6.635
Desconto financeiro
1.164
5.670
(538)
(1.152)
(-) PIS/COFINS sobre receitas financeiras
Total
11.050
23.612
Despesa financeira:
Encargos sobre dívida
(892.643) (969.205)
Atualização financeira custos ambientais (AVP)
(36.276)
(52.047)
Atualização UBP
(18.859)
(19.048)
Juros
(11.832)
(4.233)
Comissões
(11.078)
(14.228)
Outras despesas financeiras
(9.791)
(5.163)
Total
(980.479) (1.063.924)
Resultado financeiro
(969.429) (1.040.312)
29.PARTES RELACIONADAS. 29.1. Grupo Engie. Em 2 de janeiro de 2018,
foi assinado um novo contrato com a Tractebel Engineering (empresa do Grupo Engie) que teve por objeto serviços de engenharia e assessoria técnica na
gestão contratual das atividades civis remanescentes da fase de implantação
da Usina. O valor total original do Contrato foi de R$4.200 (data-base janeiro de
2018). O contrato foi aditado em 2 de janeiro de 2019, prorrogando seu prazo
por mais 90 dias, e acrescendo ao valor original R$302. Em 31 de março de
2019 foi concebido o término desse contrato, com sua quitação plena em 25
de abril de 2019, data do pagamento da última medição. Em 20 de setembro
de 2018 a Companhia firmou um contrato, no valor total de R$1.800, com a
Engie Brasil Serviços de Energia S.A., cujo objeto é prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva para o sistema de centrais de ar condicionado e bebedouros alocados na UHE Jirau. Em 31 de dezembro de 2019, o
valor remanescente do contrato com a Engie Brasil Serviços de Energia S.A.
é de R$805 (R$1.583 em 31 de dezembro de 2018). 29.2. Clientes e receita
de energia elétrica - ACL. A Companhia firmou contratos de venda de energia,
atualizados anualmente pelo IPCA, com os acionistas da Companhia e com
empresas do mesmo grupo econômico.
Clientes de energia elétrica - partes relacionadas
31/12/2019 31/12/2018
Geramamoré Participações e Comercializadora
de Energia Ltda. (Empresa do Grupo Engie)
44.252
44.246
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
14.437
18.814
2.596
1.299
Engie Brasil Energia S.A.
61.285
64.359
Total
Receita de venda de energia elétrica com partes relacionadas
31/12/2019 31/12/2018
Geramamoré Participações e Comercializadora
524.828
de Energia Ltda. (Empresa do Grupo Engie)
599.937
174.942
Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
199.979
174.942
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
199.979
16.575
Engie Brasil Energia S.A.
17.835
891.287
Total
1.017.730
29.3. Outros clientes - partes relacionadas
31/12/2019 31/12/2018
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
1.045
1.045
228
Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
1.045
1.273
Total

29.4. EUST a pagar e custo com encargos de uso da rede elétrica com partes
relacionadas. EUST - Encargo do Uso do Sistema de Transmissão a pagar com
partes relacionadas
31/12/2019 31/12/2018
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
9.584
9.786
Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
4.188
4.373
Total
13.772
14.159
Os valores referem-se à provisão do EUST da Usina com base no Contrato
de Uso do Sistema de Transmissão firmado com o ONS para a utilização das
instalações de transmissão da rede básica e são contabilizados no contas a
pagar (nota explicativa nº 19). Estes encargos em 31 de dezembro de 2019
tinham como saldo devedor total de R$83.666 (R$79.526 em 31 de dezembro
de 2018). Deste montante, R$9.584 (R$9.786 em 31 de dezembro de 2018)
refere-se à CHESF e R$4.188 (R$4.373 em 31 de dezembro de 2018) é referente à Eletrosul.
Custo com encargos de uso da rede
elétrica com partes relacionadas
31/12/2019 31/12/2018
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF
118.767
120.439
Eletrosul Centrais Elétricas S.A.
52.103
53.098
Total
170.870
173.537
Os custos referentes aos encargos pagos às transmissoras pelo uso do sistema
de transmissão (EUST) são contabilizados no custo (nota explicativa nº 27). Estes encargos totalizam, em 31 de dezembro de 2019, R$881.469 (R$885.773 em
31 de dezembro de 2018). Deste montante, em 31 de dezembro de 2019,
R$118.767 (R$120.439 em 31 de dezembro de 2018) refere-se à CHESF e
R$52.103 (R$53.098 em 31 de dezembro de 2018) é referente à Eletrosul.
30. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL-CHAVE DA ADMINISTRAÇÃO
Resultado
31/12/2019 31/12/2018
Remuneração
9.414
5.891
Encargos
3.706
4.407
Benefícios
759
1.363
Total
13.879
11.661
31. PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA. Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga
contribuições fixas para uma entidade separada (fundo de previdência) e não
terá nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As
obrigações por contribuições aos planos de pensão de contribuição definida
são reconhecidas como despesas de benefícios a administradores e empregados no resultado, nos períodos em que os serviços são prestados pelos
administradores e empregados.
31/12/2019 31/12/2018
Resultado:
1.239
Previdência privada empregados
1.112
326
Previdência privada administradores
155
1.565
Total
1.267
32. INSTRUMENTOS FINANCEIROS. 32.1. Gestão do risco de capital. A
Companhia administra seu capital para assegurar a continuidade de suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o retorno a todas as partes
interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização do
saldo das dívidas e do patrimônio. A estratégia geral da Companhia permanece
inalterada desde 2013. Ao administrar seu capital, o objetivo da Companhia é
assegurar as operações, iniciadas em setembro de 2013 (conforme mencionado na nota explicativa nº 1, a Companhia está totalmente operacional, com
50 unidades geradoras em operação na UHE Jirau), para oferecer retorno aos
acionistas, além de manter uma estrutura de capital adequada para minimizar
os custos associados. A Companhia não está sujeita a nenhum requerimento
externo sobre o capital, exceto pelo índice de capitalização descrito na nota explicativa nº 17. A Diretoria Financeira da Companhia revisa trimestralmente sua
estrutura de capital. Como parte dessa revisão, considera o custo de capital e
os riscos associados a cada classe de capital. O índice de endividamento em
31 de dezembro de 2019 é de 1,13 (1,27 em 31 de dezembro de 2018). Índice
de endividamento. A estrutura de capital da Companhia consiste em passivos
financeiros com instituições financeiras (nota explicativa nº 17), saldos de caixa
e equivalentes de caixa, depósitos vinculados (notas explicativas nº 4 e nº 11)
e patrimônio líquido (nota explicativa nº 25).
Composição
31/12/2019 31/12/2018
10.561.355 10.893.081
Total dos empréstimos e financiamentos (*)
Depósitos vinculados
(104.308) (108.137)
(-) Caixa e equivalentes de caixa
(122.422)
(95.767)
10.334.625 10.689.177
Dívida líquida
9.155.299 8.408.047
Total do patrimônio líquido
Índice de endividamento líquido
1,13
1,27
(*) A dívida é definida como financiamentos de curto e longo prazos, considerando os custos de captação, conforme detalhado na nota explicativa nº 17.
32.2. Categoria do instrumento financeiro.
Ativos financeiros
Mensuração
31/12/2019 31/12/2018
Valor justo por
Caixa e equivalentes de caixa meio do resultado
122.422
95.767
Valor justo por
Depósitos vinculados (*)
meio do resultado
104.308
108.137
Clientes
Custo amortizado
275.912
284.543
Créditos a receber
Custo amortizado
26.114
Total dos ativos financeiros
502.642
514.561
Passivos financeiros
Mensuração
31/12/2019 31/12/2018
Outros passivos financeiros:
Fornecedores
Custo amortizado
33.039
126.209
Contas a pagar
Custo amortizado
439.910
398.880
Financiamentos
Custo amortizado 10.482.732 10.811.871
UBP
Custo amortizado
142.280
138.145
Total dos passivos financeiros
11.097.961 11.475.105
Taxa de juros efetiva
média ponderada - %
31 de dezembro de 2019
Financiamentos
Fornecedores
UBP a pagar
Provisão para custos ambientais
Total dos passivos
31 de dezembro de 2018
Financiamentos
Fornecedores
UBP a pagar
Provisão para custos ambientais
Total dos passivos

TJLP + 2,65%
IPCA

TJLP + 2,65%
IPCA

Menos de
um mês

De um a
cinco anos

Mais de
cinco anos

Total

911.349
11.277
53.523
976.149

4.959.969
8.158
92.722
103.456
5.164.305

11.258.453 17.534.815
33.039
34.522
142.280
393.131
567.951
11.686.106 18.278.085

103.221
66.138
1.213
5.698
176.270

310.133
2.426
11.395
323.954

830.549
49.750
10.917
51.279
942.495

6.395.901
10.321
89.762
107.984
6.603.968

12.945.862 20.585.666
126.209
33.827
138.145
410.338
586.694
13.390.027 21.436.714

Fornecedor
Cotesa
GaEngenharia Seguro
rantia
Ltda.
Marok
Seguro Garantia
Marok

De um a De três meses
três meses
a um ano
303.783
2.506
11.894
318.183

Tipo de
Garantia

Manutenção elétrica
Manutenção Sistemas Auxiliares Mecânicos,
Hidromecânicos e Operações de Apoio a
Dispositivos de Levantamento na UHE Jirau

(*) Valor aplicado em título público federal, conforme cláusula sexta, parágrafo
segundo, do Contrato de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças
(BNDES) (ver nota explicativa nº 11). 32.3. Objetivos com os riscos financeiros. Os valores estimados de realização de ativos e passivos financeiros da
Companhia foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e de metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, considerando
o julgamento da Administração, foi requerida a interpretação dos dados de
mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada.
Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente,
os montantes que poderiam ser realizados no mercado de troca corrente. O
uso de metodologias de mercado pode produzir efeitos diferentes nos valores
de realização estimados. As condições financeiras e os resultados das futuras
operações podem ser afetados de forma adversa por qualquer um dos fatores
de risco descritos a seguir. 32.4. Risco de taxa de juros e índices flutuantes.
Este risco está relacionado à possibilidade de a Companhia vir a sofrer perdas por conta de flutuação de taxas de juros aplicadas aos seus passivos ou
ativos. A Companhia está exposta a taxas de juros flutuantes relacionadas às
variações da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP (para os contratos de financiamentos), ao IPCA (pelo ressarcimento à União pelo UBP), ao CDI (para as
aplicações financeiras) e à Taxa Referencial - TR (para os depósitos judiciais).
Análise de sensibilidade. Em decorrência do histórico de volatilidade das taxas
de juros e dos índices de preços, a Companhia preparou uma análise de sensibilidade sobre seus ativos e passivos financeiros, demonstrando os eventuais
impactos sobre o seu resultado no exercício de 2019, com base em premissas
consideradas prováveis. As variações consideradas para o cálculo do impacto
em 31 de dezembro de 2019 foram das seguintes taxas: TJLP, CDI e IPCA. (i)
Variação na taxa de juros (TJLP).
Impacto
(cenário Impacto Impacto
Operação
Exposição
Risco
provável) cenário A cenário B
Queda da taxa
Financiamentos 10.482.732
TJLP
(50.317) (103.779) (157.241)
Referência para
Taxa de
Cenário
financiamentos
31/12/2019 provável
10%
20%
TJLP
5,57%
5,09%
4,58%
4,07%
Demonstra o saldo total da dívida com o BNDES em 31 de dezembro de 2019,
considerando a TJLP de 5,57%. Para o ano de 2020 consideramos uma expectativa de 5,09%, conforme site do BNDES, evolução histórica da TJLP, consultado em 31 de janeiro de 2020. Em relação aos financiamentos, os cenários A
e B consideram uma variação da taxa TJLP de 10% e 20%, respectivamente.
(ii) Variação na taxa do CDI.
Impacto Impacto Impacto
(cenário cenário cenário
Operação
Exposição Risco
provável)
A
B
Ativos financeiros
(Aplicações em
CDB e operação
compromissada e
Queda da
depósitos vinculados) 226.686 taxa CDI
(567)
(1.519) (2.494)
Referência para ativos
Taxa de
Cenário
financeiros
31/12/2019 provável
10%
20%
CDI
4,50%
4,25%
3,83% 3,40%
Demonstra o saldo das aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2019,
considerando o acompanhamento da taxa Selic, com estimativa média de
4,25% para o exercício, de acordo com a expectativa do mercado segundo o
relatório Focus de 31 de janeiro de 2020. Em relação às aplicações financeiras,
os cenários A e B consideram uma queda na taxa do CDI de 10% e 20%, respectivamente. (iv) Variação na taxa do IPCA.
Impacto
(cenário Impacto Impacto
Operação
Exposição
Risco
provável) cenário A cenário B
Queda do
UBP a pagar
142.280
IPCA
(911) (1.394)
(1.878)
Referência para
Taxa de
Cenário
UBP a pagar
31/12/2019
provável
10%
20%
IPCA
4,04%
3,40%
3,06%
2,72%
Demonstra o saldo do UBP em 31 de dezembro de 2019, considerando a taxa
estimada do IPCA de 3,40% para o exercício, de acordo com o relatório Focus
31 de janeiro de 2020. Em relação ao UBP a pagar, os cenários A e B consideram uma queda da taxa do IPCA de 10% e 20%, respectivamente. 32.5. Risco
de liquidez. O gerenciamento do risco de liquidez da Companhia é de responsabilidade da Diretoria Financeira, que controla as necessidades de captação e gestão de liquidez de curto, médio e longo prazos, pelo monitoramento
permanente dos fluxos de caixa previstos e reais. No intuito de assegurar a
capacidade dos pagamentos de suas obrigações de maneira conservadora, a
Companhia utiliza a política de caixa mínimo, revisado anualmente com base
nas projeções de caixa e monitorado mensalmente por essa Diretoria. A gestão
de aplicações financeiras tem foco em instrumentos de curtíssimo prazo, prioritariamente com vencimentos diários, de modo a promover máxima liquidez
e fazer frente aos desembolsos. 32.5.1. Tabelas do risco de liquidez e juros.
As tabelas a seguir mostram, em detalhes, o prazo de vencimento contratual
restante dos ativos e passivos financeiros não derivativos da Companhia, bem
como os prazos de amortização contratuais. As tabelas foram elaboradas de
acordo com os fluxos de caixa não descontados dos passivos financeiros, com
base na data mais próxima em que a Companhia deve quitar as respectivas
obrigações. As tabelas incluem os fluxos de caixa dos juros e do principal. O
vencimento contratual baseia-se na data mais recente em que a Companhia
deve quitar as respectivas obrigações.

101.261
24.881
1.253
5.947
133.342

33. TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVEM CAIXA. Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a Companhia realizou a seguinte
atividade que não envolveu caixa e, portanto, foi excluída da demonstração
dos fluxos de caixa:
31/12/2019 31/12/2018
Tributos compensados
(a)
197.806
218.219
(a) Referem-se a tributos compensados no exercício (nota explicativa nº 7).
34. SEGUROS. A Companhia promove a contratação de todos os seguros
necessários para atender à legislação, às obrigações contratuais do financiamento obtido com o BNDES e às obrigações de concessão, transferindo para as seguradoras os riscos relacionados a operação da usina, a saber: a) Responsabilidade civil geral. Este seguro cobre os danos provocados a terceiros, de responsabilidade civil geral e visa indenizar o segurado
por quaisquer quantias que ele seja responsável por pagar, legalmente, em
relação a morte, dano corporal, interferência, transgressão ou incômodo
que ocorram durante o período de vigência e decorram de ou sejam relativos ao negócio. A vigência deste seguro que cobre os riscos foi renovada de
20 de março de 2019 até 20 de março de 2020. b) Operacional. Riscos operacionais (renovação de apólice). Este seguro cobre danos materiais decorrentes
de sinistros cobertos pela apólice. Os valores em risco e os respectivos limites
máximos de indenização foram contratados conforme segue:
Valor em Limite máximo
risco de indenização
Vigência da cobertura
Tipo de cobertura
Riscos operacionais 9.415.175
1.000.000 20/03/2019 a 20/03/2020
35. COMPROMISSOS. 35.1. Compromissos advindos do Contrato de Concessão. A Companhia assumiu alguns compromissos por meio do Contrato
de Concessão, entre os quais se destacam: • A aplicação, anualmente, um

Tipo de serviço/ equipamento
Manutenção da subestação coletora em
Porto Velho e manutenção das linhas de
transmissão da UHE Jirau
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Seguro Garantia

Total
Garantias em US$ (milhares)
Turbinas importadas

percentual de 1% de sua receita operacional líquida - ROL, apurada de acordo
com o disposto no MCSPE, em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica - P&D, segundo regulamentos estabelecidos pela ANEEL, nos termos da Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, alterada
pelas Leis n o 10.438, de 26 de abril de 2002, nº 10.848, de 15 de março de
2004, nº 11.465, de 28 de março de 2007, nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009, e nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010. • A garantia firmada oriunda do
Edital de Leilão - ANEEL 02/2011 (Leilão A-3, de agosto de 2011), que foi totalmente liberada em fevereiro de 2017, pela SCG/ANEEL, nos termos descritos
no item 13.4 do edital de Leilão 02/2011. • A garantia de cumprimento das obrigações assumidas no Contrato de Concessão, conforme item 12 do Edital de
Leilão nº 05/08 (entre as quais se destacam a obtenção de LI, incluindo projetos
socioambientais, e de LO), no valor inicial de R$650.000, que foi totalmente
liberada pela SCG/ANEEL, nos termos da subcláusula 13ª da cláusula 7ª do
Contrato de Concessão de 2008. 36. GARANTIAS RECEBIDAS. As garantias
contratuais podem ser de adiantamento contratual ou de performance. Quanto à forma, elas podem ser corporativas, retenção de valores pagos, fiança
bancária e seguro garantia. A garantia de adiantamento contratual, sempre na
forma de fiança bancária, está diretamente relacionada ao valor de adiantamento previsto no contrato, que só pode ser realizado após o envio da garantia
por parte do fornecedor. A garantia de performance está relacionada ao cumprimento dos eventos contratuais e objetiva proteger a Companhia contra um
eventual descumprimento de contrato. De modo geral, essas garantias podem
ser reduzidas com a apropriação do adiantamento e o cumprimento dos marcos contratuais. Na tabela a seguir, estão listadas as principais informações
sobre as garantias recebidas, de acordo com a moeda original estipulada em
contrato e, por consequência, nas garantias:

Valor contra- Valor garantido
tual inicial
atual
(em R$/mil)
(em R$/mil)

Banco emissor da Entrada em Vencimento
fiança bancária em
vigor da da Fiança
vigor fiança atual
Bancária
Junto Seguros S.A.

113
144

113

02/04/2019
Tokio Marine Segura144
dora S.A
01/04/2019

210
210
467
467
Valor contra- Valor garantido
tual inicial
atual
(em US$/mil)
(em R$/mil)
10.000
40.307 (*)

Tokio Marine Seguradora S.A

04/04/2019

02/05/2021
01/04/2020
04/04/2020

Dong Fang Performance
Bank of China
27/03/2012 15/05/2021
Total
(*) Convertido pela taxa de câmbio no valor de R$4,0307, posição em 31/12/2019, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil. 37. EVENTOS SUBSEQUENTES. 37.1. Incorporação da Eletrosul Centrais Elétricas S.A. pela CGTEE - Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica. No dia 2 de janeiro de
2020 foi comunicado ao mercado, que nesta data foram realizadas as Assembleias Gerais Extraordinárias (AGEs) da Eletrosul e da CGTEE, tendo ambas aprovado a incorporação da Eletrosul pela CGTEE. A empresa resultante passa a ser denominada CGT Eletrosul - Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, nova Razão Social deste acionista da Companhia. 37.2. Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC. Nos dias 6 e 7 de
janeiro de 2020, por meio de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC, os acionistas Engie, CHESF e Mizha, adiantaram para a Companhia o valor
total de R$24.000, sendo R$12.000 adiantados pela Engie, R$6.000 pela CHESF e R$6.000 pela Mizha. 38. AUTORIZAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS A conclusão das demonstrações financeiras foi autorizada e aprovada pela Diretoria da Companhia em 7 de fevereiro de 2020.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Acionistas e Administradores da Energia Sustentável do Brasil S.A. Opinião. Examinamos as demonstrações
financeiras da Energia Sustentável do Brasil 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 Energia Sustentável do Brasil 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 - CFC, 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. Incerteza significativa relacionada com a continuidade
operacional Conforme mencionado nas notas explicativas nº 1.2, nº 14 e nº 17 às demonstrações financeiras, a
Companhia vem apurando prejuízos recorrentes registrados em seu patrimônio líquido - R$2.157.411 mil em 31
de dezembro de 2019 (R$2.061.663 mil em 31 de dezembro de 2018) decorrentes, entre outros, pelos impactos
financeiros de seus financiamentos, bem como apresenta capital circulante líquido negativo de R$197.256 mil em
31 de dezembro de 2019 (R$314.358 mil em 31 de dezembro de 2018). Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. 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 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 esse 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 e 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 ope-

rações, 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 de uma auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
nas demonstrações 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 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 a 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 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, 7 de fevereiro de 2020.
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Fernando de Souza Leite
Auditores Independentes
Contador
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ
CRC nº 1 PR 050422/O-3
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ESPECIFICAÇÃO
CBE – DECLARAÇÃO DE CAPITAL BRASILEIRO NO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País,
detentoras de valores de qualquer natureza, de ativos em moeda, de bens e direitos mantidos fora do território nacional, cujos valores somados totalizaram, em 31-12-2019,
montante igual ou superior ao equivalente a US$ 100.000,00, ou o seu equivalente em outras moedas.
OBSERVAÇÕES: A declaração deve ser feita por meio do formulário de declaração de Capitais Brasileiros no Exterior (CBE), disponível no sítio
do Bacen na internet, no endereço eletrônico www.bcb.gov.br. Caso neste dia não haja expediente no Bacen ou o expediente seja encerrado antes
das 18 horas, o prazo ficará prorrogado até as 18 horas do primeiro dia útil subsequente.
COMPROVANTE MENSAL DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E DA COFINS – AUTOPEÇAS - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas,
implementos e veículos classificados nos códigos 73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03,
87.04, 87.05, 87.06 e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes produtos, que
efetuaram a retenção na fonte do PIS/Pasep e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição das autopeças constantes dos Anexos I e II da Lei 10.485/2002
(exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados no mês de março/2020.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo de recursos financeiros;
instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias,
de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos
administrados por outra instituição; e as instituições autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos
demais casos, efetuados no 3º decêndio de março/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do
3º dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros
sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios,
inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses
prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 3º 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.
SALÁRIOS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores, assim definidos pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, exceto os
empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados mensalistas no mês de março/2020.
CAGED – CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS – INTERNET - PESSOAS OBRIGADAS: As pessoas jurídicas de
direito público da administração direta, autárquica e fundacional, que adotem o regime Celetista, bem como as organizações internacionais, até
que estejam obrigadas ao eSocial (4º, 5º e 6º Grupos do cronograma de implantação do eSocial).
FATO GERADOR: Admissões, demissões ou transferências de empregados, no mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Os registros relativos a admissões para fins de pagamento do Seguro-desemprego deverão ser prestados:
a) até o dia anterior ao início das atividades do trabalhador;
b) no prazo estipulado em notificação para comprovação do registro do empregado lavrada em ação fiscal conduzida por Auditor-Fiscal do
Trabalho.
De acordo com a Portaria 1.127 SEPREVT/2019, a comunicação das admissões e dispensas ocorridas a partir da competência janeiro/2020
passa a ser cumprida por meio do eSocial, em substituição ao Caged, pelas empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas, que compõem
os 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas de trabalho temporário que celebraram contratos de trabalho
temporários.
FATO GERADOR: Contratos celebrados no mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Em caso de prorrogação que independa de autorização, a empresa de trabalho temporário deverá informar a nova data de
encerramento, por meio do Sirett, até o último dia do período inicialmente pactuado. Na hipótese de rescisão antecipada, a empresa de trabalho
temporário deverá informar a nova data de rescisão, por meio do Sirett, em até 2 dias após o término do contrato.
Quando se tratar de celebração de contrato com prazo superior a 3 meses, a solicitação de autorização deve ser feita com antecedência mínima
de 5 dias de seu início, e quando se tratar de prorrogação, a solicitação de autorização deve ser feita até 5 dias antes do termo final inicialmente
previsto. A solicitação de autorização para contratação por período superior a 3 meses supre a obrigação de informação até o dia 7 de cada mês.
FGTS (GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregador, urbano e rural, exceto o empregador doméstico
que recolherá pelo Simples Doméstico.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Mesmo que não haja recolhimento ao FGTS, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com as informações à Previdência Social,
e quando não existir fato gerador de contribuição ao FGTS ou à Previdência Social, o arquivo Gfip deverá ser transmitido com Ausência de Fato
Gerador, no Código 115.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS – COMUNICAÇÃO AO INSS - PESSOAS OBRIGADAS: O Titular do Cartório Civil de Pessoas Naturais,
no caso de não haver sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações e retificações no mês de
março/2020, deve comunicar este fato ao INSS por meio do Sirc – Sistema Nacional de Informações de Registro Civil.
OBSERVAÇÕES: Quando houver registro de pessoas naturais, o Titular do Cartório deverá remeter ao INSS, em até 1 dia útil, a relação dos
nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia. Os
Municípios que não dispõem de acesso à internet podem remeter a relação em até 5 dias úteis.
SALÁRIOS – EMPREGADO DOMÉSTICO - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os empregadores domésticos.
FATO GERADOR: O trabalho executado pelos empregados domésticos mensalistas no mês de março/2020.
SIMPLES DOMÉSTICO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FGTS – IR/FONTE) - PESSOAS OBRIGADAS: Empregadores Domésticos.
FATO GERADOR: Remuneração do mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: O DAE – Documento de Arrecadação do eSocial para recolhimento do valor devido será gerado pelo aplicativo específico
disponibilizado no endereço eletrônico https://portal.esocial.gov.br/.
O DAE abrangerá as seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento:
a) 7,5%, 9%, 12% ou 14% de contribuição previdenciária, a cargo do empregado doméstico;
b) 8% de contribuição patronal previdenciária, a cargo do empregador doméstico;
c) 0,8% de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
d) 8% de recolhimento para o FGTS;
e) 3,2% destinada ao pagamento da indenização compensatória da perda do emprego, sem justa causa ou por culpa do empregador (rescisão
indireta); e
f) Imposto de Renda retido na fonte, se incidente.
Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que pagaram ou
creditaram juros sobre o capital próprio a beneficiário pessoa jurídica, no mês de março/2020.
GPS – REMESSA DA CÓPIA AO SINDICATO - PESSOAS OBRIGADAS: Todas as empresas deverão encaminhar ao Sindicato representativo
da categoria profissional mais numerosa entre seus empregados cópia da GPS – Guia da Previdência Social, relativa ao mês de março/2020.
IPI (CÓDIGO TIPI: 2402.20.00) - PESSOAS OBRIGADAS: Estabelecimentos importadores, industriais e os a estes equiparados, com exceção
das empresas que tenham prazos específicos, relativamente aos cigarros contendo tabaco.
FATO GERADOR: Apuração no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
IR/FONTE – SERVIÇOS PRESTADOS POR TRANSPORTADOR PARAGUAIO - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas, domiciliadas no
Brasil, autorizadas a operar transporte rodoviário internacional de carga, que efetuaram a retenção do IR/Fonte sobre rendimentos que pagaram,
creditaram, entregaram, empregaram ou remeteram a beneficiário transportador autônomo pessoa física, residente na República do Paraguai,
considerado como sociedade unipessoal naquele País, decorrentes da prestação de serviços de transporte rodoviário internacional de carga.
FATO GERADOR: Rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos durante o mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CIDE – COMBUSTÍVEL - PESSOAS OBRIGADAS: O produtor e o formulador, pessoa física ou jurídica, de gasolina e suas correntes.
FATO GERADOR: Comercialização do combustível, no mercado interno, no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
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CIDE – REMESSAS AO EXTERIOR - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas:
a) detentoras de licença de uso ou adquirentes de conhecimentos tecnológicos, bem como aquelas signatárias de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior;
b) signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes prestados por residentes ou
domiciliados no exterior; e
c) que pagam, creditam, entregam, empregam ou remetem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
FATO GERADOR: Pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores no mês de março/2020, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: fornecimento de tecnologia; prestação
de assistência técnica (serviços de assistência técnica e serviços técnicos especializados); serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes; cessão e licença de uso de marcas; e cessão e licença de exploração de patentes.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MENSAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes
individuais, quando for o caso, e facultativos.
FATO GERADOR: Remuneração de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia
útil subsequente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRIMESTRAL – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO - PESSOAS OBRIGADAS: Contribuintes
individuais, quando for o caso, e facultativos que optaram por efetuar o recolhimento trimestral.
FATO GERADOR: Remuneração igual a um salário-mínimo nos meses de janeiro, fevereiro e março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia
útil subsequente.
DCTFWEB MENSAL - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas, os consórcios que
realizem negócios em nome próprio, as entidades de fiscalização do exercício profissional, os Microempreendedores Individuais com empregado,
os produtores rurais pessoa física, as pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para
venda, no varejo, a consumidor pessoa física e as demais pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive incidente sobre a receita bruta.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2020.
OBSERVAÇÕES: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863 RFB/2018
com faturamento acima de R$ 78.000.000,00, no ano-calendário de 2016 (1º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb), e de R$
4.800.000,00, no ano-calendário de 2017 (2º Grupo do cronograma de implantação da DCTFWeb). As entidades promotoras de espetáculos
desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.

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 março/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 março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação pode ser prorrogado para o primeiro dia
útil subsequente.

EFD-CONTRIBUIÇÕES – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep, da Cofins e/ou da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado. Também estão obrigadas à entrega
as imunes e as isentas do IRPJ, cuja soma dos valores mensais das contribuições apuradas, objeto da escrituração, seja superior a R$ 10.000,00.
As pessoas jurídicas sujeitas à entrega da EFD-Reinf deixam de informar a CPRB na EFD-Contribuições.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de fevereiro/2020.
OBSERVAÇÕES: A EFD-Contribuições será emitida de forma centralizada pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.
No caso da pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação (SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida
separadamente, para cada SCP, além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva.
EFD-REINF – TRANSMISSÃO AO SPED - PESSOAS OBRIGADAS: Estão obrigados a prestar informações por meio da EFD-Reinf os seguintes
sujeitos passivos, ainda que imunes ou isentos:
a) pessoas jurídicas que prestam e que contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212/91;
b) pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS/Pasep, da Cofins e da CSLL;
c) pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB);
d) produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural;
e) associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional que tenham recebido valores a título de patrocínio, licenciamento de
uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
f) empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recursos a associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional a título
de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;
g) entidades promotoras de eventos desportivos realizados em território nacional, em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao
menos 1 associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; e

h) pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do IR/Fonte, por si ou como representantes
de terceiros.
FATO GERADOR: Informações relativas ao mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelas entidades empresariais integrantes do Grupo 2 do Anexo V da Instrução Normativa 1.863
RFB/2018, exceto as optantes pelo Simples Nacional, desde que a condição de optante conste do CNPJ em 1-7-2018. As entidades promotoras
de espetáculos desportivos deverão transmitir ao Sped as informações relacionadas ao evento no prazo de até 2 dias úteis após a sua realização.
ESOCIAL – DATA E MOTIVO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas
equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Rescisões ocorridas no mês de março/2020, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I, I-A, II, IX e X do artigo 20 da Lei
8.036/90, que devem ser comunicadas até o 10º dia, contado da data da extinção do vínculo.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em
substituição ao Caged.
ESOCIAL – REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Reintegrações ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em
substituição ao Caged.
ESOCIAL – SALÁRIO DE CONTRATAÇÃO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Admissões ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em
substituição ao Caged.
ESOCIAL – TRANSFERÊNCIAS DE EMPREGADO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Transferências de entrada e de saída ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em
substituição ao Caged.
ESOCIAL – ÚLTIMO SALÁRIO - PESSOAS OBRIGADAS: Empresas ou pessoas físicas equiparadas a empresas.
FATO GERADOR: Alterações salariais ocorridas no mês de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Este prazo deve ser cumprido pelos empregadores dos 1º, 2º e 3º Grupos do cronograma de implantação do eSocial, em
substituição ao Caged.
IOF - PESSOAS OBRIGADAS: Instituições financeiras; empresas de factoring; pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de mútuo
de recursos financeiros; instituições autorizadas a operar em câmbio; seguradoras; instituições autorizadas a operar na compra e venda de
títulos e valores mobiliários; bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas; administrador do fundo de investimento; instituição
que intermediar recursos, junto a clientes, para aplicações em fundos de investimentos administrados por outra instituição; e as instituições
autorizadas pelo Bacen que efetuarem a primeira aquisição do ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial, dentre outras.
FATO GERADOR: Operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, exceto derivativos financeiros.
OBSERVAÇÕES: O vencimento do IOF toma por base a aquisição, no caso de ouro, ativo financeiro, e a cobrança ou o registro contábil, nos
demais casos, efetuados no 1º decêndio de abril/2020. Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º
dia útil subsequente ao fato gerador.
IR/FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Pessoas jurídicas que efetuaram retenção na fonte nos pagamentos ou créditos decorrentes de juros
sobre capital próprio e aplicações financeiras, inclusive os atribuídos a residentes ou domiciliados no exterior, e títulos de capitalização; prêmios,
inclusive os distribuídos sob a forma de bens e serviços, obtidos em concursos e sorteios de qualquer espécie e lucros decorrentes desses
prêmios; e de multa ou qualquer vantagem, de que trata o artigo 70 da Lei 9.430/96.
FATO GERADOR: Pagamento ou crédito efetuado no 1º decêndio de abril/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, deve ser refeita a contagem do 3º dia útil subsequente ao fato gerador.
PIS – COFINS – RETENÇÃO NA FONTE - PESSOAS OBRIGADAS: Fabricantes de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos
73.09, 7310.29, 7612.90.12, 8424.81, 84.29, 8430.69.90, 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, 87.06
e 8716.20.00 da Tipi aprovada pelo Decreto 7.660/2011, bem como os fabricantes de peças, componentes ou conjuntos destinados a estes
produtos, que efetuaram a retenção na fonte do PIS e da Cofins nos pagamentos à pessoa jurídica pela aquisição de autopeças constantes dos
Anexos I e II da Lei 10.485/2002 (exceto pneumáticos).
FATO GERADOR: Pagamentos efetuados na 2ª quinzena de março/2020.
OBSERVAÇÃO: Nas localidades onde não houver expediente bancário, o cumprimento desta obrigação deve ser antecipado.
RAIS – RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - PESSOAS OBRIGADAS: Todos os estabelecimentos, independente do número de
empregados. A Rais retificação também deve ser entregue até esta data. Estão desobrigados de declarar a Rais as empresas e empregadores
obrigados a transmissão das informações pelo eSocial (1º e 2º Grupo do cronograma de implantação), de acordo com as regras estabelecidas
na Portaria 1.127 SEPREVT/2019.
OBSERVAÇÕES: O estabelecimento inscrito no CNPJ que não manteve empregados ou que permaneceu inativo no ano-base está obrigado a
entregar a Rais Negativa, preenchendo apenas os dados a ele pertinentes.
É obrigatória a utilização de certificado digital válido padrão ICP Brasil para a transmissão da declaração da Rais por todos os estabelecimentos
que possuem a partir de 10 vínculos, exceto para a transmissão da Rais Negativa.
O estabelecimento inscrito no CNPJ e no CEI/CNO ou CAEPF deve apresentar a declaração da Rais de acordo com o contrato de trabalho dos
empregados, ou seja, se o contrato for pelo CNPJ, as informações devem ser declaradas no CNPJ, o mesmo vale para o CEI/CNO ou CAEPF.
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 março/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 março/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 março/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 março/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 março/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 março/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 março/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 março/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.
INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS – APLICAÇÕES FINANCEIRAS/MÚTUO – BENEFICIÁRIO PESSOA JURÍDICA - PESSOAS
OBRIGADAS: Instituições financeiras, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores
mobiliários, sociedades seguradoras, entidades de previdência complementar, sociedades de capitalização, pessoa jurídica que, atuando por
conta e ordem de cliente, intermediar recursos para aplicações em fundos de investimento administrados por outra pessoa jurídica e demais
fontes pagadoras.
FATO GERADOR: Informações relativas ao 1º trimestre/2020.
OBSERVAÇÃO: Está dispensada dessa obrigação a fonte pagadora que forneceu, mensalmente, comprovante contendo as informações exigidas
no Informe de Rendimentos Financeiros.
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 março/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.
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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 março/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 março/2020.
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 fevereiro/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.
Fonte: Coad

