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VAREJO E VANTAGENS
DA CABOTAGEM

DEMARCAÇÃO DE
TERRAS INDÍGENAS

CRIAÇÃO DE VALOR
EXIGE MUDANÇAS

Quem também se beneficia com a
adoção deste modal é o meio ambiente.
Por Maurício Alvarenga, página 2

Índios parecem condenados a uma
imagem idílica nos livros de história.
Por Ana Rita Albuquerque, página 4

Manter a visão de que objetivo é o lucro
significa decretar a morte da empresa.
Por Luís Carlos Lopes, página 2

Agora é oficial:
Censo não
será realizado
em 2021
O secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia,
Waldery Rodrigues, confirmou
que o Censo Demográfico do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), que estava
previsto para este ano, não será
realizado em razão da falta de Orçamento.
“Não há previsão orçamentária
para o Censo, portanto ele não se
realizará em 2021. As consequências e gestão para um novo Censo
serão comunicadas ao longo desse ano, em particular em decisões
tomadas na Junta de Execução
Orçamentária formada por Casa
Civil e Ministério da Economia”,
declarou o secretário.
Os recursos necessários para
o Censo, que deveria acontecer a
cada 10 anos, eram da ordem de
R$ 2 bilhões. Durante a tramitação do projeto no Congresso Nacional, os parlamentares já haviam
feito um corte de R$ 1,76 bilhão,
agora, foi confirmada a retirada
dos recursos.
Os dados populacionais do
Censo são utilizados para os repasses do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) e para uma
série de outras transferências da
União para estados e municípios.
A última contagem da população
foi realizada no Censo Demográfico de 2010.
“Assassinato do Censo é mais
1 ataque à Era Vargas”. Fatos &
Comentários, página 3

O QUE É
MINERAÇÃO
DE BITCOIN
E QUANTO
SE GANHA
COM ISSO
Entrevista com Rudá
Pellini, cofundador
fintech da
Wise&Trust,
página 6

Antonio Cruz/ABr

Arroz e feijão sobem 60% e
provocam indigestão no governo
Impopularidade recorde

A

desaprovação do Governo Bolsonaro pulou
de 37% para 54% desde
o início do ano, indica pesquisa
Exame/Ideia. A impopularidade
ficou em nível recorde semelhante
ao de junho de 2020, antes do pagamento do auxílio emergencial.
Apenas 25% aprovam a gestão
dele (eram 26% em janeiro deste ano), e 20% nem aprovam ou
desaprovam (o percentual era de
24% no primeiro mês deste ano).
O percentual de internautas que
avaliam a gestão do presidente Jair
Bolsonaro como ruim/péssima é
de 48%; 27,5% consideram o governo bom/ótimo; e 24,5% avaliam como regular. O cálculo é da
inteligência artificial da AP Exata,
com base em dados coletados nas
redes sociais.
. Mais de 60% dos internautas

seguem fazendo publicações negativas sobre o presidente da República. Internautas têm relatado
um aumento da percepção da pobreza, com publicações mencionando que há mais pessoas pedindo comida e dinheiro e que houve
um aumento da população de rua.
Analistas acreditam que uma
parte significativa da classe média
baixa está se transformando nos
novos pobres. Eles identificam
pessoas que viviam de salários
baixos e/ou informais, que foram
afetados pela pandemia e agora
não conseguem fazer frente às
despesas.
A inflação também continua
sendo motivo frequente de publicações. Internautas relatam,
diariamente, alta dos preços nos
supermercados e também em setores não alimentícios.

Ministro decreta: 2021 acabou
Por Marcos de Oliveira

A

o adiar de maio para setembro o fim da vacinação de todos os grupos
prioritários, pelo Programa Nacional de Imunização, o ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga, sem
querer se intrometeu na seara do
colega da Economia, Paulo Guedes. Com o adiamento, ele decretou oficialmente o fim de 2021.
O grupo prioritário soma 77
milhões de pessoas. Para se atingir um nível seguro, imunologistas
estimam algo em torno de 70%

da população, ou cerca de 140 milhões. Se o grupo fora da prioridade começar a ser vacinado em setembro e receber a segunda dose
em dezembro, só estará protegido
em janeiro.
Se o ritmo de vacinação atingisse 1 milhão de pessoas por
dia, levaria pouco mais de dois
meses para vacinar os 63 milhões que faltariam para se atingir um grau de segurança. Ou seja, primeira dose em novembro,
segunda em fevereiro, imunidade em março. O risco é 2022 ir
pelo mesmo caminho.

O

arroz com feijão, a base
do prato feito do brasileiro, aumentou mais
de 60% nos últimos 12 meses,
de acordo com levantamento do
Instituto Brasileiro de Economia
(Ibre), da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O reajuste ficou 10 vezes acima da inflação média apurada pelo IPC/FGV (6,1%). O
arroz subiu (60,8%), no período
pesquisado, e o feijão 69,1%.
A cesta do prato feito (composta por 10 itens) apresentou
variação média de 23,2%. É quase
o dobro de todo o grupo Alimentação do IPC/FGV (11,8%), que
engloba os gêneros alimentícios
(alimentos comprados no mercado) e a alimentação fora de casa
(em bares e restaurantes).
O alto custo da cesta básica
provocou estragos na avaliação
do Governo Federal iguais ou
maiores que a demora no pagamento do auxílio emergencial ou
a desastrosa ação no combate à
pandemia.
O pesquisador Ibre Matheus
Peçanha avalia que a escalada de
preços foi acentuada nos últimos
anos com a desvalorização do real
frente ao dólar. “Esse movimento do câmbio induz um aumento
nas exportações, sobretudo dos
cereais e das carnes, favorecendo
a redução da oferta interna e pressionando os preços.”
Dentro da cesta do prato feito, vale destacar o aumento para as proteínas: carnes bovinas
(27,2%), frango (13,9%) e ovos
(10%). Entre os alimentos in natura, as maiores altas foram da cebola (41,1%) e da batata (19,4%).
O único produto que baixou de
preço foi o tomate, com queda de
24,6%.

Pessoal da
balbúrdia
atinge máximo
de qualidade
Espírito Santo, Rio de Janeiro e
Rio Grande de Norte são proporcionalmente os estados com melhores resultados no Índice Geral
de Cursos Avaliados da Instituição
(IGC) 2019. O indicador, divulgado pelo Ministério da Educação
(MEC) e pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nesta
sexta-feira, mede a qualidade das
instituições de ensino superior.
No três estados, respectivamente, 9,2%, 6,7% e 4,2% de suas
instituições de educação superior
atingiram faixa 5, que é a máxima
no indicador. Do total de 2.070
instituições avaliadas, apenas 2,2%
alcançaram essa faixa.
Segundo o Inep, das 106 instituições de educação superior públicas federais com o Índice Geral
de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) 2019, 71% atingiram os
conceitos 4 e 5 do indicador. Ao
todo, os resultados foram calculados para 2.070 instituições (públicas e privadas), considerando
os 24.145 cursos avaliados entre
2017 e 2019.
Do total de instituições que
participaram da pesquisa, 87,1%
(1.801) são privadas e 12,9% (269),
públicas. A maioria (73,1%) é composta por faculdades, seguida dos
centros universitários (15,6%) e das
universidades (9,4%). Por fim, estão os institutos federais e centros
federais de educação tecnológica,
que, juntos, representam 1,9% das
instituições de ensino com o índice
atribuído. A concentração na faixa
3 abarcou mais da metade das instituições avaliadas (63,77%).

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,4473
R$ 5,6330
R$ 6,5477
R$ 0,8387
R$ 314,00

ÍNDICES
IGP-M

2,94% (março)
2,53% (fevereiro)

IPCA-E
RJ (mar.)
SP (mar.)
Selic
Hot Money

0,52%
0,67%
2,75%
0,64% a.m.
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O varejo descobre a cabotagem e as
vantagens da multimodalidade
Por Maurício
Alvarenga

Q

uando o assunto é logística, a cabotagem é um
modal que tem ganhado
força e vem crescendo de maneira sustentada a dois dígitos
ao ano na última década. Apesar
dos efeitos da pandemia, cerca
de 1 milhão de TEUs (unidade
equivalente a um contêiner de
20 mil pés) foram transportados
por navios porta-contêineres, em
2020, de acordo com a Associação Brasileira de Armadores de
Cabotagem (Abac), ligando o país de ponta a ponta, por meio dos
portos brasileiros.
De certa forma, este crescimento contínuo é reflexo de uma
aposta no modal que se iniciou
no final dos anos 90, com objetivo de implementar no mercado
um serviço de cabotagem porta
a porta. A novidade chegou para estimular a competição e criar
uma alternativa ao transporte
rodoviário. Desde então, duas
décadas se passaram e o modal
tornou-se uma realidade.
Atualmente, mais de 20 navios
operam rotas regulares em toda
a costa brasileira em operações
que vão muito além do transporte propriamente dito e complementado por serviços adicionais
como armazenagem de carga,
transporte terrestre e gestão logística.
Os avanços estruturais e tecnológicos do setor atraíram os
olhares do mercado varejista,
que passou a embarcar de forma
relevante na cabotagem, contribuindo significativamente para o
crescimento do modal. Quando
cito o varejo, me refiro às grandes redes de supermercados, atacadistas, magazines, home centers etc.
Isto significa que muitos pro-

dutos que temos em casa certamente passaram pelos contêineres transportados ao longo da
costa brasileira. Vale ressaltar
que este é um segmento altamente exigente e que demanda um
elevado nível de atendimento,
o que faz com que as empresas
precisem estar constantemente
atualizadas para suprir esta nova
demanda.
Atentos a este cenário, a Log-In desenvolveu, no ano passado,
a plataforma digital Log-Aí, em
que o cliente tem acesso seguro e completo à gestão de todas
as cargas transportadas, desde
o pedido até o comprovante de
entrega. O desenvolvimento da
plataforma contou com a participação de alguns clientes que
apontaram suas dificuldades durante o processo logístico e deram sugestões de melhorias. Um
deles foi uma gigante brasileira
do segmento de atacado e varejo. Iniciativas assim possibilitam
ampliar as oportunidades dentro
deste importante mercado e entregar um nível de serviço cada
vez mais exigido pelos clientes.

Quem também se
beneficia com a
adoção deste modal é
o meio ambiente
As empresas que investem em
inovação podem sentir a assertividade destas decisões ao receberem retornos positivos em
relação aos resultados. Somente
no ano passado, 130 novos clientes testaram o transporte multimodal pela primeira vez com a
Log-In. Destas empresas, grande
parte estão inseridas no setor varejista onde fazemos a entrega da
mercadoria em um centro de distribuição indicado pelo cliente,
ou mesmo diretamente em uma

loja onde os produtos vão direto
para as gôndolas.
Não tenho dúvidas em afirmar que o cliente que substituir
parcialmente sua logística pela
cabotagem passará a obter ganhos diretos e indiretos relevantes em seu custo logístico total.
Isso representa uma economia
que vai desde o frete até o seguro
da carga, passando por redução
significativa dos níveis de avarias
e eliminando boa parte da necessidade de logística reversa.
Quem também se beneficia
com a adoção da cabotagem é
o meio ambiente. O transporte
marítimo é um modal extremamente sustentável com níveis
de emissão de CO2 três vezes
inferior ao tradicional transporte rodoviário. Ou seja, a emissão de gases poluentes chega a
ser 300% menor se comparado
ao transporte dessa mesma carga transportada por caminhões.
As vantagens aparecem também
no consumo de combustível, o
bunker, que pode ser até oito vezes menor se realizarmos a mesma comparação com o diesel utilizado pelos caminhões, segundo
a Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina (Fiesc).
As empresas com responsabilidade socioambiental, que prezam a
sustentabilidade de seus negócios e
possuem estratégias bem definidas
de ESG (do inglês Environmental,
Social and Governance) – aspectos
que regem sua conduta nas áreas
ambiental, social e de governança
– certamente optarão pela cabotagem como forma de atingirem suas metas estabelecidas no programa. A adoção de um modelo mais
sustentável para a cadeia logística
é uma mudança cultural e urgente
para as empresas.
Maurício Alvarenga é diretor Comercial da
Log-In Logística Intermodal.

Futuras gerações esclarecidas
Por Paiva Netto

N

as vindouras gerações
esclarecidas repousa
a Esperança de um
mundo melhor! Por isso, costumo afirmar que o jovem é o
futuro no presente. Confiemos
nele!
Não foi sem razão que o célebre filósofo grego Aristóteles
(384-322 a.C.) declarou: “Todos
quantos têm meditado na arte de
governar o gênero humano aca-

bam por se convencer de que a
sorte dos impérios depende da
educação da mocidade”.
Eis aí! Por isso, fiz colocar essa máxima do famoso estagirita,
grafada em letras douradas, em
um grande totem, ao lado do
frontispício do Instituto de Educação da LBV, na capital paulista.
A escola faz parte do Conjunto
Educacional Boa Vontade, formado também pela Supercreche
Jesus.
Educação de qualidade, So-
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lidariedade e Espiritualidade
Ecumênica são indispensáveis
à formação do ser integral. Tais
valores refletem a Pedagogia do
Afeto e a Pedagogia do Cidadão
Ecumênico, que compõem a linha educacional que criamos e
que é aplicada com sucesso na
rede de ensino da LBV e nos
serviços e programas socioeducacionais da Instituição.
José de Paiva Netto é jornalista,
radialista e escritor.

Criação de valor
exige mudança de
comportamento
aos investidores do que aquelas
que visam apenas o lucro. BoicoA única responsabilidade so- tes a companhias não sustentáveis
cial das empresas é aumentar tornam-se cada vez mais comuns,
os seus lucros.” A frase escrita inclusive entre os próprios investipelo economista Milton Friedman dores. Somente em 2019, US$ 20,6
há mais de 50 anos em artigo pu- bilhões fluíram para fundos de inblicado no New York Times foi por vestimento que explicitamente se
muitos e muitos anos o lema das desfazem de organizações tidas cograndes companhias. A realidade mo “não sustentáveis”, volume dez
atual, entretanto, é completamente vezes maior que o de uma década
diferente, e manter a visão míope atrás.
Pesquisa da EY, que analisou a
de que valor significa somente geração de lucro é decretar a morte relevância das práticas de governança e sustentabilidade de mais de
da empresa.
Embora a expressão “criação de 260 companhias de médio e grande
valor”, muitas vezes, seja associada porte de diversos setores atuantes
em primeiro plano ao valor finan- no Brasil, em março de 2020, desceiro e desempenho da ação, deve taca que 67% das organizações têm
ser vista como o resultado de vários área de sustentabilidade. Destas,
fatores, que constroem a imagem 84% possuem uma percepção clara
da empresa e seu posicionamento entre a sustentabilidade e a reputado mercado. Afinal, hoje até a des- ção, enquanto 58% conseguem retruição de valor pode significar sua lacionar com a geração de receita e
criação. Vide a Netflix, que se rein- o valor de mercado da companhia.
Contudo, o alinhamento destas
ventou várias e várias vezes. Vivemos na era da transformação digital questões ainda se encontra em die empoderamento do cliente. A so- ferentes estágios nas organizações,
ciedade está mais crítica e é preciso e sua priorização, embora fundamental, não é unânime em todas
responder a todas as ansiedades.
A primeira questão que envolve as empresas. É possível se deparar
com questões de rea geração de valor
sultados financeiros
Manter a visão de
é a construção da
imagem da empreque objetivo é o lucro rápidos e não longínquos, que geram
sa. Em um cenário
significa
decretar
a
a falsa percepção de
onde todos são camorte
da
empresa
valor, mas que têm a
da vez mais respontendência de se dissáveis pelas opções
e condutas, as questões de susten- solverem no longo prazo. Outros
tabilidade, meio ambiente, compro- acabam confundindo assistencialismisso social e ética pautam princí- mo com sustentabilidade.
Tanto fornecedores como clientes
pios intrínsecos, que serão cada vez
mais preponderantes no dia a dia corporativos devem estar atentos a
do meio econômico e empresarial. esta tendência em suas negociações.
Todos os stakeholders hoje, des- Se os estágios dentro dos princípios
de acionistas a clientes, passando da criação de valor forem muito dispor colaboradores e fornecedores, tantes, e não houver a disposição em
olham para a reputação da marca e caminhar no mesmo sentido, contraa política de cancelamento na inter- tos devem ser revistos. A avaliação
deve ir além de fatores imediatistas
net está aí para provar isso.
A pandemia acelerou a necessi- como, por exemplo, a opção de predade de mudança e as companhias ço. É a velha máxima de que o barato
se viram obrigadas a olhar com sai caro.
Por muito tempo vivemos o falso
maior cuidado para a sigla ASG –
Ambiental, Social e Governança – dilema de que ser socialmente resque se refere a uma série de prin- ponsável competia com o procescípios e processos que as empresas so de geração de lucro. Mas, numa
adotam para estarem adequadas às visão de longo prazo, é justamente
melhores práticas de sustentabili- ao contrário. Negligenciar questões
dade, cada vez mais importantes ambientais e sociais tira valor da marpara a atração de investimentos. A ca. Além de olhar para o próprio neconjuntura atual tem provado que gócio, é preciso manter o relacionaaquelas que se pautam pelo ASG mento com empresas que possuam o
em seu se mostram mais resilientes DNA de princípios similares. É esta
e promissoras em crises e momen- integração sistêmica que vai gerar
tos de incertezas e, assim, geram o uma cadeia de valor mais substancial
e com maior longevidade.
verdadeiro valor.
As empresas que são socialmente responsáveis dão mais retorno Luís Carlos Lopes é sócio da MRD Consulting.
Por Luís Carlos Lopes
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Brasileiro está lendo mais na pandemia
Venda de livros cresceu 25% no trimestre
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Assassinato do Censo abre
espaço para ganhar dinheiro

A

gora é oficial: o secretário da Fazenda, Waldery
Rodrigues, do Ministério do Paulo Guedes, confirmou que o Censo Demográfico de 2021 está cancelado
por falta de verba. Ou melhor, por não ter sido incluído
no Orçamento valor suficiente para realizá-lo. Portanto,
o Censo não morreu sozinho; ele foi morto. E não há
garantia de que ocorrerá em 2022.
Em nota divulgada em março, oito ex-presidentes do
IBGE denunciaram que o Brasil se junta ao Haiti, Afeganistão, Congo, Líbia e outros estados falidos ou em guerra
que estão há mais de 11 anos sem informação estatística
adequada para apoiar suas políticas econômicas e sociais”.
A falta do Censo é prejuízo para as políticas sociais
e econômicas, mas pode representar oportunidade$
privadas. O professor Marcio Pochmann tuitou: “Governo Bolsonaro avanço mais ainda para impor o fim da
Era Vargas, que criou o IBGE e definiu a rotina do Censo
Demográfico a cada dez anos, desde 1940; a exceção da
Era Collor, com censo feito só em 1991. Sem o Censo,
Google e outras estrangeiras sabem mais do país, ganhando dinheiro.”

Custo justiça
A OABRJ é contrária ao Projeto de Lei 4.023/2021, que
tramita em regime de urgência na Assembleia Legislativa do
Rio (Alerj) e visa aumentar as custas e taxas judiciárias. O
presidente da Seccional, Luciano Bandeira, afirmou que “não
é razoável que o acesso à Justiça torne-se ainda mais difícil no
estado de calamidade pública em que vivemos”.
Com as operações digitais, o Tribunal do Rio opera
com menos de 30% do corpo de funcionários, alega a
OABRJ. O PL entrou na pauta da Alerj desta quarta-feira
e recebeu 122 emendas feitas pelos deputados.

Ataque
Quando presidente, Fernando Henrique nomeou Geraldo Brindeiro procurador-geral. Por engavetar os pedidos
de investigação sobre o governo, ficou conhecido como
engavetador-geral da República. Bolsonaro foi mais feliz:
Augusto Aras não joga na defesa, parte para o ataque.

Rápidas
“A avaliação da justiça: a visão do cidadão” é o webinário que a FGV Conhecimento fará nesta segundafeira, às 10h. O evento será aberto pelo ministro do STJ
Luis Felipe Salomão *** No mesmo dia, a FGV Energia
organizará “Geopolítica da Energia”, para debater as
circunstâncias que afetam a volatilidade do preço do
petróleo no mercado internacional. Inscrição: evento.
fgv.br/geopoliticadaenergia *** Terça-feira, às 19h, a
Faculdade BSSP realizará “Oportunidades tributárias em
cenários adversos”. Inscrições em bit.ly/webinargratuitobssp *** O escritório Crivelli Advogados promoverá nesta
quarta-feira debate virtual para tratar das consequências
da decisão que anulou as ações contra o ex-presidente
Lula. Inscrições em crivelli-br.zoom.us/meeting/register/
tZAld-GvqDorHNMvCxqP1VA4vVpNcPzn0Jko ***
Em celebração ao Dia Mundial da Propriedade Intelectual, a advogada Marianna Furtado de Mendonça, sócia
do escritório Montaury Pimenta Machado & Vieira de
Mello, receberá Ricardo Sirotsky, da consultoria financeira
Sirotsky Associados, para live sobre “Porque a PI é tão
importante para startups e para a inovação? Nesta segunda-feira pelo Instagram @montaury_ip, às 17h.

O

Brasil apresenta
dois quadros distintos em relação
a leitura: um muito positivo e outro preocupante. A
constatação é do presidente
do Sindicato Nacional dos
Editores de Livros (Snel),
Marcos da Veiga Pereira,
nesta sexta-feira 23, data
escolhida pela Organização
das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a
Cultura (Unesco), como o
Dia do Livro, para celebrar
incentivar a leitura, homenagear autores e refletir sobre direitos legais.
“O quadro muito positivo é que o brasileiro está
lendo mais. Desde julho
do ano passado, as vendas
têm crescido e continuaram crescendo este ano, o

que, para mim, evidencia
uma reconexão com o livro
e com a leitura. É como se
as pessoas descobrissem o
prazer de ler, porque estão
mais em casa, porque têm
mais tempo. E ao redescobrir o prazer de ler, elas redescobrem o hábito da leitura; colocam o livro no seu
hábito diário. Isso faz com
que as pessoas leiam mais.
Estão consumindo mais livros. Isso é super positivo”,
disse Marcos da Veiga à
Agência Brasil.
A pesquisa mensal do varejo realizada para o sindicato mostra a consistência das
vendas do setor. No primeiro
trimestre deste ano, em comparação a igual período do
ano passado, houve expansão de 25% em exemplares

vendidos, com cerca de 12
milhões de livros, contra 9,6
milhões no acumulado de janeiro a março de 2020. Em
valor, o aumento foi menor, e
alcançou cerca de 15,5%. No
primeiro trimestre de 2021, a
receita com a venda de livros
somou R$ 544 milhões, contra R$ 471,5 milhões no mesmo período de 2020.
Os números revelados
pelas pesquisas promovidas
pelo Snel mostram todo o
varejo online se movimentando para criar promoções
e eventos com o objetivo
de chamar as pessoas ainda
mais para o livro. Em contrapartida, o lado preocupante é o das livrarias físicas, disse Marcos da Veiga.
“Nos cerca de 14 meses da
pandemia do coronavírus

(Covid-19), as livrarias físicas passaram, pelo menos,
metade desse tempo ou
fechadas ou com muitas
restrições, o que gera forte
impacto econômico-financeiro”, disse.
De acordo com o presidente do Snel, o funcionamento precário das lojas
físicas tem efeito também
no próprio hábito do leitor, uma vez que impede
as livrarias de chamar o
público de volta para ter o
prazer do convívio, de manusear os livros, de encontrar autores nos lançamentos de obras, de conversar
com outras pessoas e com
os livreiros. “Essa é a parte difícil da pandemia, que
continua”, disse o presidente do Snel.

A culpa é do ministério ou do ministro?
O publicitário Fabio
Wajngarten, ex-secretárioexecutivo do Ministério
das Comunicações e exchefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal
do Brasil (Secom), responsabilizou o Ministério da
Saúde pelo atraso das vacinas e que o general Eduardo Pazuello foi demitido
após rumores de que seria preso. As informações
prestadas à Revista Veja
por um profissional com
larga experiência na área
de marketing causaram
estranheza ao não responsabilizar o presidente Jair
Bolsonaro e o próprio ministro general e sim o corpo técnico do ministério.
“O presidente Bolsonaro
está totalmente eximido de

qualquer responsabilidade
nesse sentido. Se as coisas
não aconteceram, não foi
por culpa do Planalto. Ele era
abastecido com informações
erradas, não sei se por dolo,
incompetência ou as duas
coisas. Diziam que a pandemia estava em declínio e que o
número de mortes diminuiria
muito até o fim do ano”. O
estranho esclarecimento não
condiz que o próprio general
Pazuello ter publicamente falado que “um manda e outro
obedece”, quando foi desautorizado pelo presidente ao
mandar cancelar o protocolo
de intenção de compra da
vacina chinesa CoronaVac .
Disse, porém, que foi procurado por um dono de veículo de comunicação que lhe
informou que a Pfizer havia
enviado uma carta ao go-

SINDICATO DOS OPERADORES E EMPREGADOS EM EMPRESAS
TEATRAIS E CINEMATOGRÁFICAS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO – RJ
Rua da Conceição, 10 – sala 626
Centro – Niterói/RJ – CEP 24.020-082
CNPJ 29.785.698/0001-80
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos Operadores e Empregados de Empresas
Teatrais e Cinematográficas do Estado do Rio de Janeiro – RJ, no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 13, letra A do Estatuto Social, em cumprimento ao disposto no artigo 44, §1º do Estatuto Social,
convoca todos os associados do Sindicato, que estejam em dia com
suas obrigações estatutárias e preencham os requisitos contidos no
artigo 8º do Estatuto Social, para participar da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 30 de abril de 2021, às 14 horas, em
primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados em dia com suas obrigações sindicais e às 14h30, em segunda
convocação, com qualquer número de associados, sito a Rua da Conceição, 10 – sala 626 – Centro – Niterói – RJ para conhecer e deliberar
acerca da seguinte ordem do dia: 1) prorrogação do mandato da
atual diretoria, por 1 (um) ano, a partir da presente Assembleia em
conformidade com o artigo 44, §3º do Estatuto, fixando data para realização da eleição e 2) ratificação e aprovação dos atos anteriores a
esta Assembleia da Diretoria. Rio de Janeiro, 26 de abril de 2021
SERGIO MARQUES MONTEIRO
Presidente

verno oferecendo as vacinas
contra a Covid. Na carta, a
empresa falava do avanço de
suas pesquisas, dos contratos
que já havia assinado com o
governo norte-americano e
com a Europa para a venda
de vacinas e oferecia ao Brasil
prioridade no fornecimento,
a partir do instante em que
o imunizante fosse pelos órgãos sanitários.
“Liguei para a sede e me
apresentei. No mesmo dia,
o CEO da empresa me retornou. Foi uma conversa
surpreendente. Ele relatou
o que havia acontecido ou melhor, o que não havia acontecido. O Ministério da Saúde nem sequer
havia respondido à carta.
Sou filho de médico e sei
o que representa a tradição da Pfizer, sei quanto a

vacinação é importante e
também como isso poderia implodir ou incensar a
imagem do presidente da
República.”
Na sua opinião, se o contrato com a Pfizer tivesse
sido assinado em setembro,
outubro, as primeiras doses
da vacina teriam chegado
no fim do ano passado. “Incompetência e ineficiência.
Quando você tem um laboratório americano com
cinco escritórios de advocacia apoiando uma negociação que envolve cifras
milionárias e do outro lado
um time pequeno, tímido,
sem experiência, é isso que
acontece”, enfatiza, ressalvando que “estou me referindo à equipe que gerenciava o Ministério da Saúde
nesse período.”

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento
dos interessados, que no dia 27 de Maio de 2021, às 10:00
horas, realizará o leilão REBDETRO-PCERJ13.21 na forma online e Presencial, dos veículos apreendidos ou removidos, a
qualquer título e não reclamado por seu proprietário, classificados como conservados, sucata inservível identificados ou
sucatas inservíveis não identificados, dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da data do recolhimento, conforme
art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, cujo os proprietários
já foram notificados, tendo como leiloeiro o Sr. ALEXANDRO
LACERDA, devidamente matriculado na JUCERJA sob o nº 103.
Os veículos a serem levados a leilão poderão ser verificados
no site www.rebocarleiloes.com.br. A cópia do edital poderá ser
consultada através do site www.detro.rj.gov.br e
www.rebocarleiloes.com.br

CEG RIO S.A.
CNPJ/MF Nº 01.695.370/0001-53 - NIRE: 3330016451-1
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas da CEG RIO S.A. a comparecer
à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE), a se realizar no
próximo dia 30 de abril de 2021 às 10h (dez horas), em primeira convocação,
de forma virtual, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes
da Ordem do Dia: EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
1) Exame e aprovação do aumento de capital social mediante capitalização
de parte de reserva de expansão; e 2) Alteração do artigo 4º do Estatuto
Social da Companhia em decorrência do aumento do capital social. EM
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Exame e aprovação do Relatório
Anual da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações
Financeiras, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório
dos Auditores Independentes, assim como do parecer do Conselho Fiscal;
2) Aprovação da Distribuição de Resultados de 2020 e do orçamento de capital;
3) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e do
Presidente do órgão; 4) Instalação e eleição do Conselho Fiscal da Companhia;
e 5) Fixação da remuneração da administração da Companhia e do Conselho
Fiscal. Informamos aos Srs. acionistas que se encontram à disposição, na
sede da companhia, os documentos constantes da Ordem do Dia, conforme
previsão legal. Os representantes dos acionistas deverão comparecer à AGOE
munidos de instrumento de procuração. Rio de Janeiro (RJ), 22 de abril de
2021. Antonio Gallart Gabás - Presidente do Conselho de Administração.
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Brasil está entre os líderes
mundiais de reciclagem de latinha

Ana Rita Albuquerque

E

A demarcação de
terras indígenas

C

elebrou-se, em 19 de abril, o Dia do Índio, muito
lembrado nos bancos escolares, mas infelizmente
os índios parecem condenados a uma imagem idílica
nos livros de história. De fato, os seus direitos não vêm
sendo assegurados pelo Estado brasileiro, especialmente
no que concerne a garantia de demarcação de suas terras.
Os povos indígenas consistem em verdadeiros guardiões
da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais. A
Constituição Federal de 1988 lhes reconheceu o direito
de permaneceram para sempre como índios, após cinco
séculos de politicas de homogeneização e integração dos
indígenas.
Nesse sentido lhes é reconhecido o direito à diferença,
à identidade, aos modos de viver e de se manterem como
povos tradicionais, devendo ser respeitada as suas organizações, costumes línguas, tradições e o direito originário
sobre as terras (arts. 216 e 231 da CF/88). Em relação às
terras indígenas, dispõe o art. 231 da CF/88 que “compete à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos
os seus bens”. Trata-se de um direito originário sobre os
territórios tradicionais, preexistente, e a demarcação tem
mera natureza declaratória.
No âmbito internacional, é expresso na Convenção
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre
Povos Indígenas e Tribais o direito à propriedade e à
posse das terras que ocupem. A Declaração das Nações
Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas é clara no
art. 26 ao determinar que “os povos indígenas têm direito
às terras, territórios e recursos que possuem e ocupam
tradicionalmente ou que tenham de outra forma utilizado
ou adquirido”.
Apesar de algumas vitórias nas Cortes nacionais e internacionais, especialmente na Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), na verdade continua a violação
aos direitos humanos indígenas em especial ao uso e gozo
de suas terras em todas as suas dimensões, que abrange a
propriedade coletiva, a territorialidade, a ancestralidade e a
sacralidade, indispensáveis à compreensão da cosmovisão
do índio com a terra o que ultrapassa a visão do modelo
civilista.
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu em 2009,
sob a relatoria do ministro Carlos Britto, a Ação Popular
(Pet 3388) que tratava da demarcação da terra indígena
Raposa Serra do Sol em sua totalidade, continuidade e
superando o falso antagonismo entre demarcação e desenvolvimento ou entre demarcação e meio ambiente. Ainda
resta ao STF decidir a tormentosa questão do marco temporal para a configuração da posse das terras indígenas,
isto é, se estas deveriam estar ocupadas em 5 de outubro
de 1988, quando a Constituição foi promulgada.
Não obstante, o processo demarcatório no Brasil ainda
é demasiadamente burocrático e moroso além de estarem
sendo barrados por meio de Projetos de Lei e falta de
vontade política. Continuam as violações à propriedade
coletiva e integridade física dos povos indígenas pelo
atraso na demarcação e titulação de seu território ancestral
e desintrusão oportuna daqueles que avançam sobre essas
terras indevidamente, desequilibrando o meio ambiente e
expondo a perigo, senão condenando, a vida desses povos
tradicionais.

AVISO DE GREVE
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 33.094.269/0001-33, por sua Presidenta, para cumprimento
das exigências contidas na Lei nº 7.783/89, avisa aos usuários dos
serviços e a população em geral, que os empregados pertencentes à
categoria bancária que prestam serviços a Caixa Econômica Federal, em
assembleia realizada no dia 22 de abril de 2021, deliberaram por decretar
Estado de Greve e indicar a paralisação de suas atividades a partir da
00h00m até as 23h59m do dia 27 de abril de 2021, a critério da Diretoria do
sindicato que comunicará por seus meios de comunicação a manutenção
ou não da paralisação até o dia 26 de abril de 2021.
ADRIANA DA SILVA NALESSO
Presidenta

Rocha Miranda Filhos S/A Administração e Participações
CPNJ 33.131.996/0001-23 - NIRE 3330012853-1
Edital de Convocação para AGO/AGE: Convocamos os Srs. Acionistas a
se reunirem às 13h em 1ª convocação no dia 14/05/21, em AGO/AGE, que
será realizada na modalidade DIGITAL, e sua transmissão será pela plataforma Google Meet, que terá o link de acesso disponibilizado aos acionistas
com antecedência a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1)
AGO/AGE: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31/12/20; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c)
Eleição da Diretoria e fixação dos honorários para o exercício 2021; d) Eleição do Conselho Fiscal; e) Assuntos gerais. RJ, 26/04/21.
A Diretoria: Octavio Rocha Miranda de Oliveira Sampaio.

m 2020, o Brasil
atingiu a marca de
97,4% de reciclagem de latas de alumínio,
permanecendo-se estável
em relação a 2019, mantendo o país entre os líderes
mundiais em reciclagem de
latinhas. Em números, isso
significa que foram recicladas 391,5 mil toneladas,
ou, aproximadamente 31
bilhões de unidades. O índice de reciclagem foi apresentado oficialmente em
31 de março pela Associação Brasileira do Alumínio
(Abal) e Associação Bra-

sileira dos Fabricantes de
Latas de Alumínio (Abralatas) ao Ministério do Meio
Ambiente (MMA). Em
novembro de 2020, as associações firmaram o “Termo de Compromisso de
Logística Reversa de Latas
de Alumínio para Bebidas”
com o Ministério, no qual
garantem a manutenção do
índice de reciclagem das latinhas no patamar de 95%,
em cumprimento à Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
“Os dados mostram como a estrutura de recicla-

gem de latas no Brasil é
sólida. E como os nossos
investimentos em centros
próprios de coleta e de reciclagem geram resultados
significativos. O setor manteve suas operações dentro
de padrões seguros, contribuindo para a preservação
do meio ambiente e a geração de emprego e renda
para milhares de famílias”,
afirma Alfredo Veiga, diretor de Metais da Novelis e
coordenador do Comitê de
Reciclagem da Abal
“Somos o terceiro maior
mercado mundial de latas

de alumínio. Em 2020 chegamos a quase 32 bilhões de
latas consumidas no Brasil
e, mesmo assim, mantivemos o índice acima de
97%. É a consolidação
da escolha do mercado e
do consumidor pela lata
de alumínio como a embalagem mais adequada a
diversas bebidas e a mais
sustentável. Esse contexto coloca o setor de Latas
em um padrão mundial de
excelência em Economia
Circular”, completa Cátilo
Cândido, presidente-executivo da Abralatas.

Score de fraude aumenta eficiência
de plataforma de segurança

A

CredDefense, plataforma especializada em soluções
antifraude, aprimorou suas
ferramentas para proteção
das negociações feitas pela
sua base de clientes dos setores financeiro, de varejo,
de logística e de locação de
veículos. A companhia passou a aplicar um score de
fraudes próprio, que combina reconhecimento facial
com dados comportamentais e de cadastro do consumidor. Assim como ocorre
com o score de crédito, o de
fraude gera uma pontuação
que indica o risco de uma
determinada operação.
O modelo tem como
base o banco de dados da
CredDefense que reúne

informações cadastrais e
imagens de consumidores
acumuladas ao longo de
sete anos de serviços prestados no mercado. São 57
milhões de fotos de cerca
de 30 milhões de pessoas
diferentes. Segundo o CEO
José Luis Volpini a CredDefense captura 130 mil fotos
diariamente sendo 30% de
pessoas novas.
Mas como é essa combinação de imagem com
comportamento? Volpini
usa como exemplo o setor
de locação de veículos. É
comum fraudadores irem
a várias locadoras em um
único dia com o intuito de
roubar os carros. Se as lojas estiverem conectadas
ao sistema da CredDefen-

se, essa alta frequência vai
ser entendida pelo sistema
como um comportamento
estranho e o atendente será
avisado.
“No score de fraudes
avaliamos a recorrência, o
comportamento do consumidor e juntamos com
a comparação de imagens
feita pela biometria facial. É
uma forma de se antecipar
a uma atitude mal-intencionada. Diferente do score
de crédito cujas variáveis
visam muito mais a avaliação da capacidade de pagamento do consumidor do
que sua intenção em si”, diz
Volpini.
Em média, entre 1,5% e
2% das transações verificadas por reconhecimento

facial pela CredDefense são
potencialmente fraudulentas. No caso do segmento
de locação de veículos, somente no ano de 2020 foram gerados 10 mil alertas
contra fraude, o que impediu a perda de R$ 450 milhões.
Segundo Volpini, em outro segmento, o de cartões
de crédito, a América Latina representa, sozinha, 30%
das fraudes registradas no
mundo. “E o Brasil é relevante nesse aspecto. Lideramos o ranking da fraude.
Ou seja, aqui o negócio é
bem sério. Mas temos contribuído para mudar essa
realidade com a nossa plataforma antifraude”, garante
Volpini.

Fundaj apresenta exposição ‘As muitas vozes do livro’

P

ara celebrar o Dia
Mundial do Livro,
23 de abril, a Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca) da Fundação Joaquim
Nabuco (Fundaj) realizou
uma programação temática
chamada “As muitas vozes
do livro”, que é a segunda
edição da Festa Digital do
Livro. Materiais foram disponibilizados no YouTube
da Fundaj (youtube.com/
channel/UC-jnE9_5gkOr5
PKKEWGX5vQ).
A webserie Livros & Leitores, realizada pela Massangana AudioVisual, dividida
em quatro vídeos, conta
com depoimentos de leitores sobre obras que marcaram suas vidas, primeiras
leituras e experiências afetivas com livros.
A Biblioteca Blanche
Knopf apresentou a ex-

posição virtual Mário Souto
Maior: Etnólogo, folclorista,
escritor, educador. A Biblioteca conta com um acervo de
105 publicações do folclorista – que celebraria o centenário em 2020 – entre livros e artigos de periódicos.
“Mário Souto Maior foi
um educador que se preocupou em incentivar a leitura entre os jovens e que
defendeu as bibliotecas e a
educação infantil. Ele é uma
referência quando o assunto é o folclore nordestino e
contribuiu com várias obras
e pesquisas sobre o tema”,
destaca Nadja Tenório Pernambucano, coordenadora
da Blanche Knopf.
A exposição mostra a sua
vida pessoal, familiar e profissional, além das homenagens e prêmios recebidos
por suas obras, tudo em
forma de linha do tempo.

COTONIFÍCIO OTHON BEZERRA DE MELLO S.A.
CNPJ Nº 10.775.815/0001-04 - NIRE 33300076344
Edital de Convocação - Convidamos os Senhores acionistas a se
reunirem em AGO, no dia 03/05/2021, às 9:40h., na sede social da Cia.,
localizada na Rua Teófilo Otoni, nº 15 – 12º and., a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: i) Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício
findo em 31.12.2015 e 31.12.2016; ii) Deliberar sobre a destinação do
resultado dos períodos; iii) Eleição/Reeleição dos membros da Diretoria;
iv) Fixar o montante de remuneração dos administradores. Rio de Janeiro,
22/04/2021. Rogério Luiz Lima Figueira – Dir. Presidente.

Fundaj

Algumas obras podem ser
encontradas em villadigital.
fundaj.gov.br
“Considero
simbólico
que iniciativas como estas
sejam realizadas, sobretudo
em um momento onde discutimos o futuro do livro e
os desafios do mercado editorial. Nesta edição, vamos
ainda mais fundo ao experimentar outros recursos e
plataformas para discutir o
livro, que permanecerá para

sempre contemporâneo”,
celebruo o presidente da
Fundaj, Antônio Campos.
Outros temas foram
abordados em podcasts:
“A contemporaneidade de
Miguel de Cervantes em
Dom Quixote”, “A obra
de William Shakespeare”,
“O Romance d’A Pedra do
Reino”, “As Flores do Mal”
e “Vinte poemas desesperados de amor e uma canção
amorosa de esperança”.

OTHON ADMINISTRAÇÃO S.A.
CNPJ 33.200.114/0001-34 - NIRE 3330011177-8
Edital de Convocação: Convidamos os Senhores acionistas a se reunirem
em AGO, no dia 03/05/2021, às 9:00h., na sede social da Cia., localizada na
Rua Teófilo Otoni, nº 15 – 12º and., a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.2015
e 31.12.2016; ii) Deliberar sobre a destinação do resultado dos períodos;
iii) Eleição/Reeleição dos membros da Diretoria; iv) Fixar o montante de
remuneração dos administradores. Rio de Janeiro, 22 de abril de 2021.
Rogério Luiz Lima Figueira – Dir. Presidente.
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RIO TRENS PARTICIPAÇÕES S.A. e suas controladas
CNPJ/MF Nº 02.720.700/0001-86

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2020
Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, a Administração da Rio
Trens Participações S.A. submete à apreciação de seus acionistas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2020. INFORMAÇÕES GERAIS: A Rio Trens Participações S.A. (“Companhia” ou “Rio Trens”) foi constituída em 28 de agosto de 1998, e têm como
principal objetivo a participação em outras sociedades. A sociedade possui
investimento na SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A (“Supervia” ou “Concessionária”), constituída em 2 de setembro de 1998, detentora
de direitos e obrigações decorrentes da concessão para a prestação de serviços de transporte ferroviário de passageiros na região metropolitana do Rio de
Janeiro e para execução dos investimentos contemplados no Contrato de Concessão e aditamentos posteriores(“Contrato”), no que lhe foi outorgado, em
caráter exclusivo, pelo prazo de 25 anos, renovável por igual período. As operações da SuperVia foram iniciadas em 1º de novembro de 1998 e abrangem
cinco grandes linhas ferroviárias metropolitanas e 270 quilômetros de vias permanentes. DAS ATIVIDADES E DO CONTRATO DE CONCESSÃO: A RTP
detém 100% do Capital as Supervia, sendo portanto sua controladora direta.
As atividades da Supervia, tanto em termos de qualidade do serviço como de
fixação tarifária, estão sujeitas ao controle da Agência Reguladora de Serviços
Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários
e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (AGETRANSP). Em 28 de junho
de 2007, foi assinado o Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, estabelecendo mudanças nas obrigações de natureza civil e trabalhista. Estas mudanças referem-se principalmente à obrigação do Estado do Rio de Janeiro no
ressarcimento de valores liquidados pela Supervia relativos aos processos que
envolvam sucessão. Em 29 de novembro de 2010, foi assinado o Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos serviços públicos
de transporte ferroviário de passageiros, que prorrogou o prazo de Concessão
da Supervia até o dia 31 de outubro de 2048. Bens reversíveis – São considerados bens reversíveis, para fins do aditivo e do Contrato, todos os bens
destinados e vinculados à prestação dos serviços objeto da concessão, independentemente de serem propriedade da Flumitrens, Central, Estado ou da
Concessionária, a qualquer tempo. Sucessão – O Estado, em cumprimento à
cláusula 24 do Contrato de Concessão, consolidada na cláusula 22 do Oitavo
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, reconhece que os fatos havidos em
data anterior à tomada de posse não serão de responsabilidade da Concessionária. DEMAIS ADITIVOS AO CONTRATO DE CONCESSÃO: Em 25 de
agosto de 2014, foi assinado o Nono Termo Aditivo ao Contrato de Concessão
para a exploração dos serviços públicos de transporte ferroviário de passageiros, tendo como objeto a permuta de investimentos previstos no Oitavo termo
Aditivo, no valor de R$ 250.000 (duzentos e cinquenta milhões de reais), onde
a Supervia deixa de adquirir 10 novos trens e reformar 41 trens antigos e se
compromete a reformar seis estações ferroviárias estratégicas para a realiza-

ção dos Jogos Olímpicos, promovido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI)
que foi realizado na Cidade do Rio de Janeiro no ano de 2016, em troca do
compromisso do Estado do Rio de Janeiro em adquirir 22 novos trens. As estações ferroviárias foram as de São Cristóvão, Deodoro, Magalhães Bastos,
Vila Militar, Ricardo de Albuquerque e Engenho de Dentro. Em 2015, o Governo do Estado do Rio de Janeiro em cumprimento a obrigação estabelecida no
Nono Termo aditivo ao Contrato de Concessão, exerceu o direito estabelecido
em contrato com o consórcio chinês liderado pela China National Machinery
Import & Export Corp para a compra de mais 10 (dez) trens, que foram entregues pelo Estado em 2016. Também em cumprimento a obrigação estabelecida no Nono Termo aditivo ao Contrato de Concessão o Governo do Estado do
Rio de Janeiro licitou a compra de 12 (doze) trens. O vencedor foi a Alstom
Brasil Energia e Transportes S.A, o Estado do Rio de Janeiro entregou todos
os trens à Supervia no ano de 2019. Em 21 de dezembro de 2017, foi assinado
o Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos
serviços públicos de transporte ferroviário de passageiros, tendo como objeto
permitir a realização de investimentos feitos pela Supervia ou sua controlada
ou terceiro contratado por esta na exploração continua de fontes de receitas
alternativas, acessórias ou de projetos associados, inclusive decorrente de exploração de centro de compras, serviço de lazer na configuração administrativa autônoma de shopping center ou empreendimento imobiliário nos bens reversíveis de demais áreas integrantes da Concessão. Este aditivo dá segurança jurídica a investimentos realizados por terceiros, que poderão explorar as
receitas acessórias até o prazo final da Concessão da Supervia. Reajuste de
tarifas – As tarifas são reajustadas anualmente, com base na variação do IGP-M publicado pela FGV ocorrida no período de 12 meses imediatamente anteriores, calculado no mês de novembro de cada ano com efeito de reajuste no
mês de fevereiro subsequente. A tarifa será objeto de revisão ordinária que
independentemente do reajuste tarifário previsto no item anterior e ocorrerá a
cada 5 anos ou extraordinária. A revisão extraordinária dar-se-á a qualquer
momento na ocorrência de circunstâncias que altere o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. No dia 15 de abril de 2020, a Concessionária protocolou na AGETRANSP pleito de Revisão Extraordinária do Equilíbrio Econômico
Financeiro, considerando a drástica perda de passageiros causada pelo COVID-19 e a grave crise de saúde pública decorrente do cenário de emergência
e calamidade pública no Estado do Rio de Janeiro, afetando gravemente o
Contrato de Concessão. Em 31 de agosto de 2020 foi protocolado pela Supervia junto à AGETRANSP o pedido de Revisão Ordinária do Contrato de Concessão relativo ao quinquênio de 2016 a 2020, distribuído em 19 pleitos. O
referido pedido de indenização é decorrente do entendimento da Supervia
quanto ao inadimplemento por parte do Estado de uma série de suas obrigações contratuais e, adicionalmente, do pleito pela Supervia do reconhecimento
de desequilíbrios econômico-financeiros causados pela materialização de ris-

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 (em milhares de reais – R$)
Controladora
Consolidado
31/12/19 01/01/19
31/12/19 01/01/19
Reapre- ReapreReapre- ReapreAtivo
31/12/20 sentado sentado 31/12/20 sentado sentado
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa .................................
12
85
14.552
15.607
21.954
Conta reserva ..........................................................
9.090
63.551
77.987
Contas a receber .....................................................
54.389 116.895 107.548
Estoques..................................................................
16.323
9.687
10.785
Outros ativos ...........................................................
11.294
11.159
323
25.286
26.029
12.808
11.294
11.171
408 119.640 231.769 231.082
Ativos não circulantes mantidos para venda .....
3.799
3.799
28.930
11.294
11.171
408 123.439 235.568 260.012
Não circulante
Contas a receber .....................................................
- 139.829
72.967
63.077
Tributos diferidos .....................................................
- 186.756 140.947 129.387
Depósitos compulsórios e judiciais..........................
19.846
18.935
17.637
- 346.431 232.849 210.101
Investimento .......................................................... 770.617 910.307 114.201
Intangível ................................................................
- 1.692.824 1.688.017 1.621.851
770.617 910.307 114.201 2.039.255 1.920.866 1.831.952
Total do ativo ......................................................... 781.911 921.478 114.609 2.162.694 2.156.434 2.091.964
Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (em milhares de reais – R$)
Controladora
Consolidado
2019
2019
OPERAÇÕES
2020 Reapresentado
2020 Reapresentado
Receitas
- 500.873
804.548
Custos dos serviços prestados...............................................
- (393.557)
(466.021)
Custo de construção...............................................................
(61.674)
(100.148)
Lucro bruto ...........................................................................
45.642
238.379
Despesas com vendas ...........................................................
(359)
(1.370)
Despesas gerais e administrativas .........................................
(179)
(78) (144.838)
(183.130)
Outras receitas/despesas, líquidas ........................................
4.111
8.720
Resultado de equivalência patrimonial ................................... (111.221)
(32.237)
Resultado operacional ......................................................... (111.400)
(32.315) (95.444)
62.599
Receitas financeiras ...............................................................
3
22.784
11.143
Despesas financeiras .............................................................
(1)
(2) (84.421)
(117.617)
Resultado financeiro ............................................................
(1)
1
(61.637)
(106.474)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (111.401)
(32.314) (157.081)
(43.875)
Imposto de renda e contribuição social:
Correntes ..............................................................................
(128)
Diferidos ................................................................................
45.809
11.561
Prejuízo do exercício............................................................ (111.401)
(32.314) (111.400)
(32.314)
Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (em milhares de reais – R$)
Controladora
Consolidado
2019
2019
2020 Reapresentado
2020 Reapresentado
Prejuízo do exercício............................................................ (111.401)
(32.314) (111.400)
(32.314)
Total do resultado abrangente do exercício ...................... (111.401)
(32.314) (111.400)
(32.314)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(em milhares de reais – R$)
Capital
Capital a Reserva Reserva de luPrejuízos
social integralizar de capital cros a realizar acumulados
Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019
(reapresentado) ................................ 180.197
36.105
(114.130) 102.172
Aumento de capital social .................. 873.728
- 873.728
Constituição de reserva de capital ..... (10.338)
10.338
Prejuízo do exercício ..........................
(36.105)
(32.314) (68.419)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
(reapresentado) ................................ 1.043.587
10.338
(146.444) 907.481
Aumento de capital social...................
Prejuízo do exercício ..........................
(111.401) (111.401)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.043.587
10.338
(257.845) 796.080
“As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes,
acompanhadas pelo parecer sem ressalva, encontram-se à disposição na sede da Companhia. A Administração.”
Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da Rio Trens Participações S.A. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas da Rio Trens Participações S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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 individuais e consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Rio
Trens Participações S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os
seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados 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 individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e a suas controladas, 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. Ênfase: Demonstrações financeiras de exercícios anteriores, ora reapresentadas, examinadas por outro auditor independente: O exame de
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2019, elaboradas originalmente pela Administração antes das reclassificações descritas na nota explicativa nº 2.1 às
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, foi conduzido sob responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria em 3 de fevereiro de 2020, sem modificação. Como parte dos nossos exames
de auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2020, examinamos também os ajustes descritos na nota explicativa nº 2.1 às demonstrações financeiras individuais
e consolidadas, que foram refletidos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas reapresentadas referentes aos exercícios de 31 de dezembro de 2019 e de 2018. Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados e foram corretamente efetuados. Não fomos contratados para auditar, revisar nem aplicar nenhum outro procedimento de auditoria
sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de
2018, apresentadas para fins de comparabilidade, e, portanto, não expressamos opinião nem nenhuma forma de asseguração sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas de 31 de dezembro de 2019 e de 2018 tomadas em conjunto. Incerteza significativa relacionada com a continuidade operacional: Chamamos a atenção
para a nota explicativa nº 1 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a qual indica que a Companhia
incorreu no prejuízo individual e consolidado de R$111.401 mil durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020,
e, nessa data, o passivo circulante da Companhia excedeu o total do ativo em R$218.937 mil no consolidado. Conforme
apresentado na nota explicativa nº 1 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, esses eventos ou condições, em conjunto com outros assuntos descritos na mesma nota, indicam a existência de incerteza significativa que
pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Nossa opinião não
contém ressalva relacionada a esse assunto. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar

NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 25.175.002/0001-42 - NIRE 33.300.320.504
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada
em 30/04/2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na
Av. Afrânio de Melo Franco, nº 290, sala 708 (parte), Leblon, CEP 22430-060, na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: (i) exame, discutição e votação das contas dos administradores
e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2020; (ii) a destinação do resultado do exercício; Informamos
que os documentos pertinentes às matérias aqui previstas foram amplamente
divulgados aos acionistas da Companhia desde 20/04/2021, os quais se acham à
disposição dos acionistas na sede social da Companhia desde então.
Rio de Janeiro, 23/04/2021.
NOVA XP CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

cos atribuídos ao Estado no Contrato de Concessão. O desequilíbrio constatado pela Supervia tem como principais temas: • Reembolso de Gratuidades de
Estudantes; • Reembolso de valores pagos em processos sucessórios; • Aumento extraordinário de energia elétrica; • Impactos da falta de segurança pública; • Outros impactos decorrentes da pandemia do COVID-19; • Desvio de
Demanda por Intervenção Regulatória; • Atraso na entrega dos trens fornecidos pelo ERJ; • Problemas técnicos nos trens fornecidos pelo ERJ; • Dentre
outros. O processo está tramitando na AGETRANSP, tendo havido até o momento apenas uma solicitação de esclarecimentos sobre as informações apresentadas. Já em 2021, a Supervia obteve a homologação de sua tarifa atualizada para R$ 5,90, no entanto vem atuando com o valor de tarifa provisório de
R$ 5,00 decorrente de acordo firmado com o Governo do Estado, onde será
ainda discutido o reequilíbrio proveniente desta perda tarifária por meio do 11º
Termo Aditivo. O acordo ainda prevê que atualizações tarifárias vindouras serão feitas em acordo com as previsões contratuais e tendo como base a tarifa
homologada de R$ 5,90 e não a tarifa praticada de R$ 5,00. IMPACTOS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS: Em 11 de março
de 2020 a Organização Mundial da Saúde decretou status de “pandemia” para
a até então epidemia do novo Coronavirus, também conhecida como COVID-19. Como pôde-se constatar a situação de pandemia tomou proporções
mundiais, causando rupturas sem precedentes na atividade econômica global.
Tal crise impactou o ambiente macroeconômico, de forma endêmica, causando retração no produto interno bruto brasileiro, aumento do desemprego e queda da renda. Em 16 de março de 2020 o Estado do Rio de Janeiro reconheceu
situação de emergência pública por meio do decreto 46.973. Nas semanas
seguintes, como impacto das medidas tomadas pelo Estado do Rio de Janeiro,
já em meados de março de 2020 a concessionária registrou queda de acentuada na sua demanda de passageiros pagantes, se comparado ao mesmo período de 2019. Cabe observar que em determinado momento foram necessários
esforços (inclusive financeiros) para adequar a operação a exigências de sanitização especializada nos trens, disponibilização de álcool em gel nas estações e sinalização gráfica de obrigatoriedade no uso de máscaras e distanciamento. Medidas internas aos funcionários também demandaram gastos adicionais como a disponibilização de equipamentos de proteção individual e estrutura de proteção de postos de trabalho, dentre outras. Esforços foram envidados também para contenção de custos e despesas com otimização da grade
de trens da Supervia para adequação a novos patamares de demanda, redução de jornada e salários temporária, negociação de contratos e adequação do
quadro de colaboradores operacionais e administrativos. Os impactos causados pela pandemia do COVID-19 foram de efeito imediato nas operações da
Supervia, com ênfase para a perda de demanda e estimada no ano de 2020 e
consequentemente a perda em receitas tarifárias.
Controladora
31/12/19 01/01/19
Reapre- Reapresentado sentado

Consolidado
31/12/19 01/01/19
Reapre- Reapresentado sentado

Passivo e patrimônio líquido
31/12/20
31/12/20
Circulante
Fornecedores .........................................................
309
4
1
92.020
67.219
88.986
Empréstimos e financiamentos ..............................
- 110.643
68.549 115.679
Salários e encargos sociais ....................................
21.612
26.331
24.909
Parcelamentos........................................................
54.249
34.183
60.500
Concessão a pagar ................................................
4.962
4.810
4.810
Sociedades ligadas ................................................
3.207
3.207 224.110
Outros passivos ......................................................
1
1
51.884
33.212
22.351
309
5
2 338.577 237.511 541.345
Não circulante
Empréstimos e financiamentos ..............................
- 791.322 763.088 1.194.708
Parcelamentos........................................................
- 112.494 131.629 115.774
Concessão a pagar ................................................
13.131
13.756
16.075
Provisão para contingências ..................................
79.317
68.059
21.210
Sociedades ligadas ................................................
63.467
Passivo a descoberto em Controlada..................... (14.479)
13.991
12.435
Outros passivos .....................................................
1
1
31.773
34.910
37.213
(14.478)
13.992
12.435 1.028.037 1.011.442 1.448.447
Patrimônio líquido
Capital social integralizado ..................................... 1.043.587 1.043.587 180.197 1.043.587 1.043.587 180.197
Reserva de capital ..................................................
10.338
10.338
10.338
10.338
Reserva de lucros a realizar ...................................
36.105
36.105
Prejuízos acumulados ............................................ (257.845) (146.444) (114.130) (257.845) (146.444) (114.130)
796.080 907.481 102.172 796.080 907.481 102.172
Total do passivo e do patrimônio líquido .......... 781.911 921.478 114.609 2.162.694 2.156.434 2.091.964
Demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (em milhares de reais – R$)
Controladora
Consolidado
2019
2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2020 Reapresentado
2020 Reapresentado
(Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social .. (111.401)
(32.314) (157.081)
(43.875)
Ajustes
Amortização .........................................................................
60.144
59.034
Despesas financeiras...........................................................
1
61.634
106.474
Provisão (reversão) para contingências ..............................
45.745
88.644
Equivalência patrimonial ...................................................... 111.221
32.238
Provisão estimada créditos de liquidação duvidosa ............
27.960
Apropriação juros parcelamentos ........................................
8.427
Prejuízo na baixa de intangível ............................................
2
14
Variação nos ativos e passivos ..............................................
(179)
(76)
46.831
210.291
Estoques ..............................................................................
(6.636)
1.098
Contas a receber de clientes ...............................................
(30.877)
(39.446)
Outros recebíveis .................................................................
2
68.121
(3.492)
Fornecedores .......................................................................
302
1
27.375
4.338
Outras obrigações................................................................
(135)
(44.203)
(64.256)
167
3
13.780
(101.758)
Caixa gerado pelas operações ............................................
(12)
(73)
60.611
108.532
Juros pagos ............................................................................
(20.511)
(149.477)
Impostos de renda e contribuição social pagos .....................
(128)
Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais ..
(12)
(73)
39.972
(40.946)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Adições do ativo intangível .....................................................
(64.953)
(69.287)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento ........
(64.953)
(69.287)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Obtenção de empréstimos .....................................................
40.000
5.000
Pagamentos de empréstimos .................................................
(16.074)
(451.114)
Aumento de capital social ......................................................
550.000
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento .......
23.926
103.886
Redução de caixa e equivalentes de caixa, liquídos ........
(12)
(73)
(1.055)
(6.347)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício .............
12
85
15.607
21.954
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício.................
12
14.552
15.607
DIRETORIA:
Antonio Carlos Sanches – Diretor Presidente | Fernando Augusto Ginjas Pinto – Diretor Financeiro
Contador: Rafael de Oliveira Pontes – CRC/RJ 090703/O-5
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 e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, 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 individuais e consolidadas, 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 e de suas
controladas. • 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 e de suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas 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 e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as
demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão e pelo desempenho da
auditoria do Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a Administração a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 23 de abril de 2021
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ

Diego Wailer da Silva
Contador
CRC nº 1 RS 074562/O-3
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Três perguntas: a mineração do bitcoin e o seu mercado
Por Jorge Priori

Q

uando uma pessoa
passa a acompanhar o noticiário
das criptomoedas,
em algum momento ela se
depara com a mineração do
bitcoin. Inicialmente, pode
até parecer um processo
interno e distante da maior
moeda digital do mundo na
blockchain, mas existem
empresas, com ações negociadas em bolsa, que foram
montadas em sua função,
como as americanas Riot
Blockchain e a Marathon
Digital, cada uma com valor
de mercado superior a US$
3 bilhões.
Esse mercado vai ainda
mais longe. Recentemente,
a Riot comprou da chinesa
Bitman Technologies, sem
ações em bolsa, por US$
138,5 milhões, 42 mil S19j
Antminers. Nos primeiros
meses de 2021, a Marathon
comprou 10.300 unidades
do mesmo equipamento.

Trata-se de um hardware
desenvolvido
especificamente para a mineração do
bitcoin.
Para entendermos melhor esse assunto, conversamos com Rudá Pellini, cofundador da Wise&Trust,
fintech de gestão de ativos
digitais, sobre o que é a mineração do bitcoin, se esse
processo é exclusivo do bitcoin ou se ele acontece em
outras criptomoedas, e a
sua avaliação sobre o mercado de mineração.
O que é a mineração
do bitcoin? Como funciona esse processo?
O termo mineração faz
uma analogia ao processo
de extração do ouro e de
metais, já que os mineradores de bitcoin são os “produtores” dessa commodity
digital. Na prática, minerar
consiste em alocar poder
computacional e energia
elétrica para garantir o funcionamento da rede do bi-

tcoin, validando transações
e servindo como a espinha
dorsal deste sistema descentralizado. A recompensa desse serviço são taxas
de transação somadas ao
direito de emitir novos bitcoins. Atualmente, a cada
bloco de 10 minutos da blockchain do bitcoin, são emitidos 6.25 novos bitcoins na
rede. Essa recompensa é
reduzida pela metade a cada
quatro anos, fazendo com
que o limite de cerca de 21
milhões de bitcoins sejam
emitidos somente por volta
da década de 2140.
O processo de mineração é exclusivo do bitcoin
ou ele acontece em outras criptomoedas?
As principais criptomoedas funcionam com o processo de mineração baseado
em Proof of Work – PoW
(Prova de Trabalho) assim
como o bitcoin. Atualmente,
estão surgindo novos projetos que funcionam com

mineração através de Proof
of Stake – PoS, que consiste
basicamente em possuir uma
determinada quantia destas
criptomoedas e “bloqueá-las” para atuar como um
processador da rede.
Nos Estados Unidos,
existem empresas dedicadas à mineração com
ações negociadas em
bolsa, como a Riot Blockchain (Nasdaq, RIOT)
e a Marathon Digital
(Nasdaq, MARA). Como
você avalia esse mercado?
Gosto de fazer uma
analogia no mercado das
mineradoras com o que
aconteceu nos anos 1990
com os provedores de internet. Aqueles anos foram
marcados pelo surgimento da internet para o público de massa e também
com consolidação do setor.
Um exemplo: entre 1995 e
2014, cerca de 43 empresas
de provedores de internet
nos EUA foram consolida-

das em apenas 4: Comcast,
Time Warner Cable, Charter e Cox. Essa realidade
ocorreu também no Brasil
e no mundo. Basicamente,
o processo ocorreu em três
fases, semelhante ao que está ocorrendo no mercado
de mineração:
1 – Os primeiros entrantes são muito mais voltados
para a parte tecnológica do
que para a parte econômica
e visão de negócio;
2 – Os novos entrantes
vêm com uma visão mais
profissional e abrem caminho para um amadurecimento da indústria;
3 – Começa a fase de consolidação, onde temos os
maiores ou mais “profissionais” da fase II, consolidando suas operações através de
fusões e aquisições (M&As),
e novos entrantes com muito
acesso a capital e uma visão
de crescimento e consolidação de longo prazo.
Com a profissionalização e o crescimento desta

indústria, é natural que outros grandes players passem
a enxergar o potencial deste
mercado, movimento que
impulsionou a demanda
por placas de vídeo (GPUs)
da Nvidia* para mineração
de outros criptoativos, fazendo com que as ações da
empresa saltassem de US$
103 parra US$ 598 em quatro anos, uma valorização
de cerca de 480% no período. Cabe ressaltar que a
indústria de mineração de
bitcoin e criptoativos está
diretamente relacionada e
dependente da indústria de
semicondutores.
* As ações na Nvidia, fundada em 1993, são negociadas na
Nasdaq com o código NVDA.
Atualmente, ela possui um valor
de mercado de US$ 376., bilhões. Das três empresas americanas mencionadas nesse artigo,
apenas a Nvidia possui BDRs
(Brazilian Depositary Receipts)
negociados na B3 com o código
NVDC34.

SANTO AVITO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 09.299.954/0001-11

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Submetemos à apreciação
em 31/12/20.
Balanços Patrimoniais em 31/12/20 e 31/12/19 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Ativo
Notas
2020
2019
2020
2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
(2.1/3)
2.393
1.000 38.726 62.453
Contas a receber de clientes
(2.2)
- 116.678 121.986
Estoques
(2.3)
1.090
1.089
Adiantamentos a fornecedores
6.939
4.671
Créditos tributários
(2.4)
56
44
9.236 11.141
Despesas antecipadas
192
192
Outros créditos
1.003
973
2.449
1.044 173.864 202.505
Não circulante
Realizável a longo prazo
Créditos com partes relacionadas
(4)
- 40.138 40.164
Adiantamento para futuro aumento de capital
6.770
6.670
IR e contribuição social diferidos (2.10)
2.953
3.587
Depósitos, cauções e retenções
(5)
17
17 14.774 16.084
Outros realizáveis a LP
859
859
17
17 65.494 67.364
Investimentos
(2.5/6) 163.067 152.165 73.346 70.675
Imobilizado
(2.6/7)
1.808
2.462
163.084 152.182 140.648 140.501
Total do ativo
165.533 153.226 314.512 343.006
Passivo
Circulante
Fornecedores
(2.7)
- 10.518 14.599
Tributos e obrigações sociais (2.4)
30
18
7.296 11.988
Parcelamento de tributos
(2.8)
3.668
3.668
Parcelamento com órgão
público
(2.9)
2.976
2.584
Provisões trabalhistas
(2.11)
2.551
4.924
Adiantamentos de clientes
(2.12)
- 11.892 10.662
Débitos com partes relacionadas (4) 31.339
- 31.425
86
31.369
18 70.326 48.511
Não circulante
Parcelamento de tributos
(2.8)
- 29.647 33.315
Parcelamento com órgão
público
(2.9)
- 70.441 66.347
Retenções contratuais e
outros
(2.13)
9.934 10.286
Débitos com partes relacionadas (4)
- 31.339
- 110.022 141.287
Patrimônio líquido
(8)
Capital social
339.921 339.921 339.921 339.921
Ações em tesouraria
(45.914) (45.914) (45.914) (45.914)
Ajuste de avaliação
patrimonial
(2.14) (8.185) (10.297) (8.185) (10.297)
(151.658) (130.502) (151.658) (130.502)
Prejuízos acumulados
134.164 153.208 134.164 153.208
Total do passivo
165.533 153.226 314.512 343.006
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31/12/20 e 31/12/19 (Em milhares de reais)
Ajuste
Ações de avaPreem liação
juízos PatriCapital tesou- patri- acumu- mônio
social
raria monial
lados líquido
Saldos em 01/01/19
318.750 (45.914) (8.786) (60.443) 203.607
Aumento de capital social
21.171
- 21.171
Ajuste de avaliação patrimonial
- (1.511)
- (1.511)
Prejuízo do exercício
- (70.059) (70.059)
Saldos em 31/12/19
339.921 (45.914) (10.297) (130.502) 153.208
Ajuste de avaliação patrimonial
- 2.112
- 2.112
Prejuízo do exercício
- (21.156) (21.156)
Saldos em 31/12/20
339.921 (45.914) (8.185) (151.658) 134.164
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Consolidadas
em 31/12/20 e 2019 (Em milhares de reais)
1 - Contexto operacional: A Santo Avito Participações S.A. (“Cia.”) é uma
holding de capital fechado, que tem por objeto social a participação na Carioca
Christiani-Nielsen Engenharia S.A.. 2 - Apresentação das demonstrações
financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo
apresentadas com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais
incluem as disposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC
e os pronunciamentos emitidos pelo CPC. As demonstrações financeiras são
apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para milhares de Reais (R$ 000), exceto quando indicado de outra forma. A Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das demonstrações financeiras,
do exercício findo em 31/12/20, em 25/03/21. As demonstrações financeiras
consolidadas da Santo Avito Participações S.A. incluem a empresa Carioca
Christiani-Nielsen Engenharia S.A. para efeito de consolidação, como segue:
Empresa
Participação Classificação
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A.
100%
Controlada
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a
sua natureza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balanços, reservas e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes relacionadas, adiantamento para futuro aumento de capital e outras integrantes do
ativo e/ou passivo, mantidas entre as empresas cujos balanços patrimoniais
foram consolidados; iii) Do patrimônio líquido da empresa controlada; e iv) Dos
efeitos decorrentes de transações realizadas entre as empresas. 2.1 - Caixa e
equivalentes de caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa,
os investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata para atender a compromissos de caixa de curto prazo. As aplicações financeiras, disponíveis para venda, são demonstradas pelo valor da aplicação
acrescidos da rentabilidade pro-rata temporis até a data das demonstrações
financeiras. São representadas basicamente por operações compromissadas
e por CDB com garantia de recompra diária pelo banco emitente e os saldos
não excedem o seu valor justo. 2.2 - Contas a receber de clientes: A conta é
constituída pelas notas fiscais emitidas e não recebidas, e dos serviços medidos e não faturados até 31/12/20. A Cia., no exercício findo em 31/12/20,
avaliou não haver necessidade de registro da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A referida provisão é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Cia. não será capaz de recuperar os saldos a receber. 2.3
- Estoques: Demonstrados pelo valor de custo do estoque, incluindo todos os
custos de aquisição, bem como outros custos indiretos. Não estão registrados
por quantias superiores àquelas que se espera que sejam realizadas com seu
uso ou venda. 2.4 - Ativos e passivos tributários: Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensurados ao

de V.Sas. às demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo ços. 2.13 - Retenções contratuais: A empresa retém um percentual estipulado em contrato com os seus fornecedores e após a conclusão dos serviços,
desde que não existam pendências contratuais e ou ações trabalhistas ainda
Demonstrações dos Resultados em 31/12/20 e 31/12/19
não julgadas, a retenção é liberada, mediante Termo de Encerramento e Qui(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação)
tação do Contrato. 2.14 - Receitas: A Cia. aplica CPC 47/IFRS 15 - Receita de
Controladora
Consolidado
Notas
2020
2019
2020
2019 Contrato com cliente - conforme legislação contábil em vigor, que estabelece
Receita bruta da prestação de
um modelo de cinco etapas para contabilização das receitas decorrentes de
serviços
(2.14)
- 41.864 87.546 contratos com clientes. A receita é reconhecida por um valor que reflete a
Impostos e contribuições sobre serviços
- (2.200) (12.045) contrapartida a que a entidade espera ter direito em troca de transferência de
Receita operacional líquida
- 39.664 75.501 bens ou serviço para um cliente. Esta norma substituiu o CPC 30/IAS 18 - ReCusto dos serviços prestados
(2.15)
- (21.573) (83.823) ceitas, o CPC 17/IAS 11 - Contratos de Construção e interpretações relacionaLucro (prejuízo) bruto
- 18.091 (8.322) das. 2.15 - Custos: Os custos dos contratos compreendem todos os dispênReceitas (despesas) operacionais
(21.142) (70.055) (39.688) (61.852) dios que se relacionem diretamente com um contrato específico, os que forem
Gerais e administrativas
(33)
(37) (53.125) (60.529) atribuíveis à atividade de contratos em geral e puderem ser alocados ao conDepreciação e amortização
(561) (1.418) trato e outros que forem diretamente debitáveis ao cliente, nos termos do conFinanceiras, líquidas
102
42 7.189 (1.323) trato. 2.16 - Outras operacionais, líquidas: Compreendem nesse grupo toResultado de equivalência
das as demais receitas e despesas operacionais da Cia., onde podemos despatrimonial
(2.5/6) (21.211) (70.060) (1.110)
(210) tacar para o ano de 2020, os valores ganhos de acordos judiciais. 2.17 - Obras
Outras operacionais, líquidas
(2.16)
- 7.919 1.628 em consórcios: As participações em consórcio são registradas linha a linha
Prejuízo antes do IR e contribuição social (21.142) (70.055) (21.597) (70.174) no resultado e no balanço conforme percentual de participação em cada um
IR e contribuição social - diferidos
(14)
(4)
441
115
Prejuízo do exercício
(21.156) (70.059) (21.156) (70.059) deles. 2.18 - Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairQuantidade de ações (por lotes mil)
369.733 369.733 369.733 369.733 ment”): A Administração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com
Prejuízo do exercício por ação - R$
(0,06) (0,19) (0,06) (0,19) o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas,
operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de
Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31/12/20 e 31/12/19
seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor con(Em milhares de reais)
tábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioraNotas
2020
2019 ção ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. As principais conPrejuízo do exercício
(21.156) (70.059) tas sujeitas à avaliação de recuperabilidade são: Investimentos e Imobilizado.
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o resultado:
2.19 - Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras individu- Ajuste de avaliação patrimonial
(2.14)
2.112 (1.511) ais e consolidadas da Cia. foram elaboradas de acordo com as práticas contáResultado abrangente do exercício
(19.044) (71.570)
beis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), compreendendo: a Lei das S.A. e os
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/20 e 31/12/19
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo CPC e
(Em milhares de reais)
aprovados pelo CFC, que estão em conformidade com as normas internacioControladora
Consolidado
nais de contabilidade (“IFRS”) emitidas pelo IASB. 2.20 - Normas e InterpreFluxo de caixa das atividades
tações contábeis revisadas: A Cia. adotou o CPC 06 (R2) / IFRS 16 - “Arrenoperacionais:
2020
2019
2020
2019 damentos” a partir de 1º /01/19. O pronunciamento introduz um modelo único
Prejuízo do exercício
(21.156) (70.059) (21.156) (70.059) de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatáAjustes para conciliar o resultado com os
rios. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o
recursos líquidos gerados pelas atividades
seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que
operacionais
21.211 70.060
1.671
1.628 representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. A apliDepreciação e amortização
561
1.418 cação da norma revisada, a partir de 1º/01/19, não trouxe efeitos materiais
Equivalência patrimonial
21.211 70.060
1.110
210 sobre os montantes divulgados no período atual e em exercícios anteriores.
Variações nos ativos e passivos
2020
2019
33.451 (21.490)
(554) 94.956 3 - Caixa e equivalentes de caixa:
operacionais
770
1.051
Contas a receber de clientes
5.308 84.209 Caixa e Bancos
37.956
61.402
Créditos tributários
(12)
4
1.905
1.038 Aplicações Financeiras
38.726
62.453
Créditos com partes relacionadas
1.191
26
14
Impostos diferidos
634
(898) Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez
Outros ativos
(3) (1.089)
918 imediata, representados, principalmente, por CDBs, os quais são registrados
Fornecedores
- (4.081) (2.213) pelos valores nominais, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas
Tributos e obrigações sociais
12
- (4.692)
1.657 dos balanços. 4 - Débitos com partes relacionadas (Controladora): As
Parcelamentos
818
1.462 transações com partes relacionadas são realizadas em condições definidas
Débitos com partes relacionadas
31.339 (21.171)
- 10.204 entre elas. Não há encargos financeiros nem prazos de vencimento para esAjuste de avaliação patrimonial
2.112 (1.511)
2.112 (1.511) sas transações.
Passivo
Outros passivos
- (1.495)
76
2020
2019
Recursos líquidos gerados (aplicados)
31.339
nas atividades operacionais
33.506 (21.489) (20.039) 26.525 AFAC dos acionistas
31.339
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Adições ao imobilizado
93
(8) 5 - Depósitos Judiciais, Cauções e Retenções: A Cia. é parte envolvida em
(32.113)
321 (3.781)
(17) processos trabalhistas, cíveis e tributários, e está discutindo essas questões
Investimentos
tanto na esfera administrativa como na judicial. As previsões para as eventuais
Recursos líquidos gerados (aplicados)
nas atividades de investimentos
(32.113)
321 (3.688)
(25) perdas consideradas prováveis decorrentes desses processos são estimadas
e atualizadas pela Administração, amparadas na opinião de seus consultores
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
- 21.171
- 21.171 legais com baixo risco de perdas, para as quais não há provisão constituída.
Aumento de capital social
Recursos líquidos gerados nas gerados
Os saldos apresentam a seguinte composição:
de financiamentos
- 21.171
- 21.171
2020
2019
Aumento (redução) no caixa e equivaDepósitos judiciais trabalhistas
4.224
4.587
lentes de caixa
1.393
3 (23.727) 47.671 Depósitos judiciais - ISS
67
74
Demonstração do aumento (redução) no
Depósitos judiciais - PIS
272
266
caixa e equivalentes de caixa:
Depósitos judiciais - COFINS
1.676
1.636
No início do exercício
1.000
997 62.453 14.782 Outros depósitos e garantias
8.536
9.521
2.393
1.000 38.726 62.453
No final do exercício
14.775
16.084
Aumento (redução) no caixa e
6 - Investimentos (controladora):
Participação
2020
2019
equivalentes de caixa
1.393
3 (23.727) 47.671 Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A.
157.531 146.630
5.536
5.535
Ágio
100,00%
valor recuperável esperado ou a ser recolhido para as autoridades fiscais. A
163.067 152.165
Administração, periodicamente, avalia a posição fiscal das situações nas 7 - Imobilizado:
Taxa de
2020
2019
quais a regulamentação fiscal requer interpretação e estabelece provisões
Depreciação Líqui- Líquidepreciação
quando apropriado. 2.5 - Investimentos: Os investimentos em sociedades
do
do
anual Custo acumulada
coligadas e controladas são contabilizados pelo método de equivalência patri- Máquinas e equipamonial. De acordo com esse método, a participação da Cia. no aumento ou na mentos
10% a 16,66% 110.177
(110.177)
173
diminuição do patrimônio líquido das coligadas e controladas, após a aquisi- Veículos
20% 24.120
(24.120)
244
ção, em decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período ou Outros imobilizados
15% 7.222
(5.414) 1.808 2.045
em decorrência de ganhos ou perdas em reservas de capital ou de ajustes de
141.519
(139.711) 1.808 2.462
exercícios anteriores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacional. 8 - Patrimônio líquido: 8.1 - Capital social: O capital social, em 31/12/20 e
As demonstrações financeiras das sociedades coligadas e controladas são 2019, está representado por 369.732.930 ações ordinárias, nominativas e sem
elaboradas para o mesmo período de divulgação que a Cia. Caso necessário,
são efetuados ajustes para que as políticas contábeis estejam de acordo com valor nominal, totalmente subscrito e integralizado. 8.2 - Reservas de lucros:
as adotadas pela Cia. 2.6 - Imobilizado: O custo de um item de um ativo tan- Em 31/12/20, as reservas de lucros não foram constituídas devido à Cia. ter
gível é reconhecido como ativo quando, é provável que futuros benefícios eco- apresentado prejuízo no exercício. 9 - Seguros: A Cia. adota a política de
nômicos associados ao item fluirão para a Cia. e o custo do item pode ser manter cobertura de seguros para os bens próprios de seu ativo imobilizado,
mensurado confiavelmente. O valor depreciável dos ativos é apropriado sepa- em montante considerado suficiente para cobrir todos os riscos existentes.
radamente de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. O valor Possui também apólices de riscos nomeados, com cobertura determinada,
residual, a vida útil e o método de depreciação dos ativos são revisados pelo definida por orientação de especialistas, levando em consideração a natureza
menos ao final de cada exercício. 2.7 - Fornecedores: Os títulos emitidos por e grau de risco do negócio, em montantes considerado suficientes para cobrir
fornecedores estão registrados pelo seu valor nominal, acrescidos, quando eventuais perdas em seus ativos e/ou responsabilidades. 10 - Instrumentos
aplicável, dos encargos financeiros incorridos. 2.8 - Parcelamento de tribu- financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-se registrados em
tos: Em conformidade com a Lei 13.496 de 24.10.2017, a Cia. efetuou adesão contas patrimoniais em 31/12/20 e 2019 por valores compatíveis com os
ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), na Secretaria da praticados pelo mercado nessa data. A Administração desses instrumentos é
Receita Federal do Brasil, para parcelamento de débitos relativos ao IR e à efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e
contribuição social. 2.9 - Parcelamento com órgão público: Acordos cele- segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente
brados com o CADE, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Pre- das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Cia. não tem a prática
feitura Municipal do Rio de Janeiro, que resulta na obrigação do recolhimento de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Cia. possui
de contribuição pecuniária por parte da Cia. Cada acordo celebrado possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:
prazos e taxas distintas para os recolhimentos. 2.10 - IR e contribuição so- risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As políticas de
cial: Aplicando-se a metodologia de apuração do IR e contribuição social do gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para identificar e analisar
Lucro Real, as parcelas atribuíveis ao IR e a contribuição social são calculadas os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os
com base nas alíquotas vigentes. Nos casos de contratos de longo prazo fir- riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas
mados com pessoa jurídica de direito público a Cia. difere a tributação do lucro são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado
até a sua realização. A provisão correspondente encontra-se destacada no e atividades do grupo. 11 - Eventos Subsequentes: A Administração avaliou
ativo ou passivo não circulante. 2.11 - Provisões trabalhistas: A Cia. registra os possíveis impactos relacionados a COVID-19, considerando os riscos aos
nessa rubrica a provisão de férias calculada com base nas remunerações no quais a Cia. está exposta, e chegou à conclusão de que não existem efeitos
período aquisitivo pro-rata temporis dos funcionários ao final de cada exercí- relevantes que impactam as demonstrações financeiras da Cia.
cio. 2.12 - Adiantamentos de clientes: Refere-se a adiantamentos de clientes decorrentes de parcelas recebidas antecipadamente à produção de servi- DIRETORIA: CONTADORA - Andreia Cardoso de Lima - CRC-RJ 094712/O-2
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Usiminas abriu a temporada com
recorde de vendas no trimestre

B3 lança Casado
de Dólar em tela

Ebitda Ajustado Consolidado de R$ 2,4 bi, o maior dos anos 2000

A

siderúrgica
mineira
Usiminas
divulgou,
nesta
sexta-feira, os números do
primeiro trimestre do ano,
que mostraram um Ebitda Ajustado Consolidado
de R$ 2,4 bilhões, o maior
dos anos 2000. A companhia privilegiou o mercado
interno nos últimos meses.
“Continuamos atuando em
um cenário bastante desafiador com todos os impactos sociais e econômicos da pandemia que ainda
persistem. Mesmo assim,
conseguimos manter nossos resultados numa curva
ascendente”, destacou em
relatório o presidente da
Usiminas, Sergio Leite.
Nos últimos três meses
de 2020 (4T20), a empresa
apresentou Ebitda Ajustado Consolidado de R$ 1,6
bilhão, também recorde. A
Margem Ebitda Ajustado
no primeiro trimestre de
2021 ficou em 34,2% contra os 29,4% registrada no
4T20. Os dados foram divulgados assim que o mercado abriu.
O lucro líquido no período (1T21) atingiu R$ 1,2

bilhões, contra R$ 1,9 bilhão no quarto trimestre de
2020. A diferença se deu,
entre outros fatores, por
perdas cambiais líquidas de
R$ 355 milhões no 1T21,
ante ganhos cambiais de R$
286 milhões e R$ 737 milhões positivos na rubrica
de impairment no quarto
trimestre de 2020.
De acordo com o relatório, nos resultados destacam-se, ainda, as vendas de
1,25 milhão de toneladas de
aço, o maior volume registrado desde o segundo trimestre de 2015. No 4T20,
as vendas foram de 1,1 milhão de toneladas. Na Mineração Usiminas, as vendas
atingiram 1,9 milhão de toneladas de minério de ferro
no 1T21, contra os 2,2 milhões de toneladas vendidas
no último trimestre do ano
passado.
Investimentos
No que diz respeito aos
investimentos, a companhia encerrou o 1T21 com
um Capex de R$ 239 milhões (R$ 245 milhões no
4T20), aplicados, princi-

palmente, em ações de
manutenção, saúde, segurança e meio ambiente.
No início deste ano, a Usiminas anunciou uma nova
previsão de investimentos
para 2021, com recursos
da ordem de R$ 1,5 bilhão,
que devem ser destinados
para iniciativas como a reforma do Alto-Forno 3 da
Usina de Ipatinga e para a
conclusão do projeto de
empilhamento a seco na
Mineração Usiminas.
“Encerramos o primeiro trimestre do ano com a
produção em alta e vários
recordes em diferentes
áreas de negócio. Aumentamos nossa produção de
aço bruto em Ipatinga e de
laminados tanto na Usina
de Ipatinga quanto na de
Cubatão, reflexo dos nossos esforços para o atendimento da demanda interna”, comenta o presidente
da Usiminas.
Agenda de sustentabilidade
Os três primeiros meses do ano foram marcados, também, por avanços
importantes na agenda de

Sustentabilidade da companhia. Além de continuar atuando fortemente no
cenário da pandemia de
Covid-19, especialmente
por meio de seu braço social nas áreas de Saúde e
Educação, a Fundação São
Francisco Xavier, a Usiminas deu novos e importantes passos em sua jornada
em sustentabilidade, com
metas claras e desafiadoras
na agenda ESG (sigla em
inglês para Governança
Ambiental, Social e Corporativa).
“O setor privado tem
um papel importante nesse
processo como grande propulsor da economia, de tecnologias e inovações que influenciam e podem engajar
os mais diversos públicos.
A Usiminas vem atuando
com vigor em temas como
diversidade, inclusão, meio
ambiente e tantos outros
que compõem essa agenda. Uma atuação que já nos
permitiu, inclusive, estar
entre os finalistas do Steelie Awards do ano passado
na categoria Excelência em
Sustentabilidade”, afirma
Leite.

A

B3 passou a disponibilizar, a partir desta
sexta-feira, a negociação do Casado de Dólar em
tela. O produto atende a uma
demanda do mercado, integrando as operações de dólar
futuro e dólar spot (à vista),
que eram realizadas apenas no
ambiente de balcão, e agora
poderão também serem negociadas em ambiente eletrônico
e de forma automatizada.
Segundo Marcos Skistymas, superintendente de
produtos de juros, moedas e
equities da B3, a proposta é
a de oferecer mais uma alternativa de negociação, e trazer
maior eficiência operacional
ao mercado de câmbio. “O
Casado de Dólar irá oferecer
um incentivo tarifário para
quem optar por ele, visando aumentar os volumes de
negociação do produto. Cabe destacar que a operação
de balcão também continua
na prateleira para os nossos
clientes”, explica.
Além de custos menores,
o Casado de Dólar também
trará maior eficiência operacional uma vez que, com
um único instrumento de
negociação, o CSD2, automaticamente serão geradas
as operações de Futuro de
Dólar e Dólar Spot. A negociação em tela traz também como benefício uma
maior transparência na for-

mação de preços do Casado e por consequência do
dólar à vista no mercado
secundário de câmbio.
“Desenvolvemos o produto em conjunto com as instituições que participam do
mercado secundário de câmbio. Essa iniciativa faz parte
do objetivo da B3 de ouvir as
demandas dos nossos clientes e entregar soluções cada
vez mais completas e que
atendam às necessidades do
mercado”, destaca Skistymas.
Conceito
A negociação do Casado
de Dólar em tela é permitida
para instituições financeiras
autorizadas a atuar nesse
mercado secundário (interbancário) de câmbio pelo
Banco Central e acontece
por intermédio de corretoras de valores. A mecânica
é a mesma já adotada para
outros contratos fechados
em bolsa de valores.
O instrumento de Casado, o CSD2, é negociado em
diferencial de pontos, que
representam a diferença entre o preço do dólar futuro
e o preço do dólar à vista. O
preço do Casado de Dólar
negociado em tela poderá ter
o sinal positivo ou negativo,
que será oposto ao sinal do
casado negociado em ambiente de Balcão.

Embraer e FAB desenvolverão veículo aéreo não tripulado

A

Embraer e a Força Aérea Brasileira
(FAB) assinaram
um memorando de entendimento que estabelece a
cooperação para estudo e
avaliação das capacidades
necessárias à concepção e
o desenvolvimento de um
veículo aéreo não tripulado
de classe superior, em atendimento às necessidades da
FAB. A assinatura aconteceu nesta sexta-feira.
“É uma oportunidade
ímpar para a Força Aérea
Brasileira aprofundar seus
estudos em tecnologias disruptivas que possam causar
desequilíbrio no cenário
atual e futuro”, frisou o Comandante da Aeronáutica,
tenente-brigadeiro do Ar

Carlos de Almeida Baptista
Junior.
“Na guerra moderna é
imprescindível a utilização
de plataformas aéreas nãotripuladas, operando isoladamente ou em conjunto
com aeronaves tripuladas.
Tal tecnologia permite reduzir custos e riscos, sem
perder a eficácia no cumprimento das missões atribuídas à Aeronáutica.”
“Este estudo é de fundamental importância para
a manutenção e a expansão das competências da
Embraer no desenvolvimento de sistemas aéreos
de defesa com alto teor
tecnológico e grande complexidade de integração”,
disse Jackson Schneider,

Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.
“É ainda uma oportunidade para o contínuo
desenvolvimento de novas tecnologias e produtos
para a FAB e o Ministério da Defesa, visando a
ampliação da capacidade
operacional e a garantia
da soberania nacional. Um
grande desafio para este
sistema aéreo certamente
será a sua integração e a
operação de forma conjunta com outros sistemas
e aeronaves, tripulados ou
não-tripulados.”
A cooperação no âmbito deste memorando de
entendimento visa o estudo conjunto das necessidades da FAB no contex-

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, LUTADOR

to de suas missões, bem
como o levantamento e a
priorização dos elementos
operacionais e logísticos
relacionados ao desenvolvimento de uma plataforma aérea não tripulada de
classe superior e múltiplas
capacidades.
Segundo a Embraer, o
desenvolvimento de um
veículo aéreo não tripulado
superior com tecnologia nacional oferece uma oportunidade relevante para
a base industrial de defesa (BID) e suas empresas
estratégicas, promovendo
o seu desenvolvimento e
fortalecendo conhecimentos para o atendimento
das necessidades do Estado Brasileiro.

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

Complexo industrial
A Embraer também
anunciou que o seu principal complexo industrial
em São José dos Campos-SP passa a se chamar
“Unidade Ozires Silva”.
A homenagem é parte das
ações realizadas este ano
em comemoração aos 90
anos do engenheiro e exoficial da Aeronáutica que
liderou o grupo de visionários responsável pela
criação da companhia em
1969.
O anúncio foi realizado
em um evento virtual que
apresentou também um
mural artístico de 115 m²
pintado na parte externa de
um dos hangares da com-

panhia, próximo à entrada
de visitantes. A obra de arte
em 3D com 11,5 metros de
altura e 10 metros de comprimento destaca Ozires
Silva e o avião Bandeirante,
lendário projeto aeronáutico que motivou a criação da
Embraer.
“É uma honra anunciar a
decisão de nomear o nosso
histórico complexo industrial para ‘Unidade Ozires
Silva’ e transformar a paisagem do local com um imenso mural artístico de grandeza proporcional ao feito
do líder que sonhou e realizou um dos mais ambiciosos projetos tecnológicos
do Brasil”, disse Francisco
Gomes Neto, CEO da Embraer.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO
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Febraban prevê crescimento de
14,2% da carteira de crédito este ano
Dados oficiais serão divulgados pelo BC no próximo dia 29

O

Banco Central
deve
divulgar
em 29 de abril os
dados oficiais sobre carteira de crédito. Na opinião
da Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), a expansão da carteira de crédito ainda deverá permanecer
em patamar elevado, acima de dois dígitos, mesmo
após um ano da decretação
oficial da pandemia, em um
período de recuo da atividade econômica. A projeção
foi confirmada pela Febraban nesta sexta-feira.
“O saldo total das operações de crédito deve seguir
em expansão em março,
com crescimento mensal de
1,1%. Na visão anual, após
acelerar por nove meses
consecutivos, o ritmo deve
desacelerar, de 16,1% para
14,2%, embora ainda em
patamar bastante elevado,
revelou a Pesquisa Especial
de Crédito da federação, divulgada mensalmente como
uma prévia da Nota de Política Monetária e Operações
de Crédito do Banco Central.
O diretor de Economia,
Regulação Prudencial e Ris-

cos da Febraban, Rubens
Sardenberg acredita que o
resultado de março pode
ser considerado uma surpresa positiva, sugerindo
que a piora da pandemia e a
retomada das medidas restritivas na maioria dos Estados, até agora, afetou menos a atividade econômica
do que o esperado.
As projeções da Pesquisa Especial de Crédito da
Febraban são feitas com
base em dados consolidados dos principais bancos
do país, que representam
de 39% a 89% do saldo total do Sistema Financeiro
Nacional, dependendo da
linha, além de outras variáveis macroeconômicas
que impactam o mercado
de crédito.
Estimativas
De acordo com Sardenberg, a desaceleração do
crescimento da carteira
total de crédito na comparação anual já era esperada e ocorre devido à forte
expansão do crédito em
março de 2020 (+2,8%),
mês em que as primeiras

medidas de distanciamento social foram decretadas
devido a pandemia da Covid-19, fazendo com que
diversas grandes empresas
recorressem aos empréstimos bancários para fortalecer seus caixas e enfrentar possíveis problemas de
liquidez, elevando substancialmente a base de
comparação.
A Pesquisa Especial de
Crédito aponta que a carteira Pessoa Jurídica deve
apresentar alta de 1,2% em
março, um bom resultado
para o mês, embora abaixo
dos 6,4% registrados em
março de 2020. Desta maneira, o ritmo de expansão
anual da carteira pessoa jurídica deve desacelerar de
22,9% para 16,8%.
A perda de ritmo deverá
vir principalmente da carteira livre, que deve recuar
de uma expansão de 22,5%
para 13,5%, ainda que registrando um bom crescimento no mês (+1,8%).
A carteira pessoa jurídica
com recursos direcionados, por sua vez, deve ficar
praticamente estável em
março (+0,1%), refletindo

o término dos programas
públicos de crédito.
De acordo com o levantamento, a carteira pessoa
física deve apresentar alta
de 1,1% em março. A surpresa positiva deve vir da
carteira livre, que, mesmo
com o agravamento da pandemia e o fechamento de
quase todos os estabelecimentos comerciais, deverá
avançar 1,0% no mês, puxada pelas linhas de crédito
pessoal. A pesquisa mostra
que a carteira pessoa física
com recursos direcionados
deverá ter alta mensal de
1,2%, liderada pelo crédito
imobiliário, que segue beneficiado pelas baixas taxas de
juros.
Concessões
As concessões de crédito devem apresentar crescimento mensal de 29,9%
em março, um resultado
expressivo, que decorre, em
parte, de fatores sazonais,
como o maior número de
dias úteis no mês na comparação com fevereiro. No
entanto, mesmo quando se
ajusta pela média de dias

úteis (não considerado a
antecipação de feriados no
mês em várias cidades do
país), ainda assim, o resultado é positivo, com alta de
7,3%.
O destaque deve ficar
com as operações com pessoa jurídica, com alta mensal de 22,4%, considerando
a média de dias úteis. De
acordo com a Pesquisa Especial de Crédito, as concessões com recursos livres devem apresentar expansão de
18,1% em março, refletindo
uma influência sazonal de
linhas relacionadas ao fluxo
de caixa, como desconto de
duplicatas, recebíveis, antecipação de faturas de cartão
e capital de giro.
Já as concessões direcionadas devem apresentar uma expressiva alta
de 94,1%, mesmo considerando o ajuste por dias
úteis. O resultado decorre
de uma recomposição em
relação ao volume dos meses anteriores, e foi atingido de forma negativa pelo
término de programas públicos de crédito, jogando
a base de comparação para baixo. No entanto, ain-

da que a alta se confirme,
o volume de concessões
por dia útil ficará abaixo
do registrado nos últimos
meses de 2020, quando os
programas públicos ainda
estavam em vigor.
Ainda de acordo com o
levantamento, as concessões para pessoas físicas
deverão recuar 4,2% em
março na média de dias
úteis, sinalizando um impacto relativamente modesto do agravamento das
condições sanitárias sobre
o consumo das famílias.
A retração deve ser puxada pela carteira com
recursos livres (-7,7%),
especialmente nas linhas
mais relacionadas ao consumo (cartão de crédito à
vista, por exemplo). Por
outro lado, as concessões
com recursos direcionados devem crescer 16,9%
(ou 41,5% na série não
ajustada), impulsionadas
pela demanda ainda aquecida por crédito rural e,
especialmente, pelo crédito imobiliário, que segue
operando em patamar historicamente alto.

REPSOL EXPLORAÇÃO BRASIL LTDA.
CNPJ/MF no. 03.514.776/0001-18 - NIRE: 33.2.0663181-0

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais–R$)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais–R$)
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais–R$)
2020
2019
2020
2019
ATIVO
2020
2019
Receitas (despesas) operacionais
ATIVO CIRCULANTE
Fluxo de caixa de atividades operacionais
Gerais
e
administrativas
(9.430)
(10.843)
Caixa e equivalentes de caixa
28.669
37.520
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
23.870 (13.106)
(7.504)
(5.520) Ajustes por:
Impostos a recuperar
2.786
3.579 Despesas com atividades de exploração de petróleo
Depreciações
e
amortizações
(399)
(550)
Transações cash call e billings
13.964
9.025
Depreciação e amortização
399
550
37.581
1.770
Outros ativos
713
1.369 Resultado de equivalência patrimonial
Resultado da equivalência patrimonial
(37.581) (1.770)
Outras
receitas
e
despesas
74
–
Total dos ativos circulantes
46.132
51.493
8
28
Resultado operacional
20.322 (15.143) Atualização financeira arrendamentos
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Baixa de ativos imobilizados
659
–
Resultado
financeiro
3.548
2.037
Empréstimos a receber partes relacionadas
15.911
13.940
Baixa
de
arrendamento
(161)
–
Lucro
(Prejuízo)
antes
dos
impostos
23.870
(13.106)
Outros ativos
84
84
(193)
193
–
– Constituição (reversão) de provisões
Investimento
17.558.484
6.095 Imposto de renda e contribuição social
(484)
(276)
23.870 (13.106) Resultado com juros e variações cambiais, líquidas
Propriedade para investimento
1.250
1.250 Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
(Aumento) redução dos ativos operacionais:
Imobilizado
94.622
39.640
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Tributos a recuperar
863 (1.083)
Intangível
161.980
161.980
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (em milhares de reais–R$)
Transações de cash call e billings
501 (6.693)
Total dos ativos não circulantes
17.832.331
222.989
2020
2019
Outros valores a receber
657 (1.194)
17.878.463
274.482 Lucro líquido do exercício
Total do ativo
23.870 (13.106)
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
2020
2019
Itens que não serão reclassificados para a demonstração de resultado:
(18.101)
7.690
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Ajustes de conversão (CPC 02) sobre investimento
(454.676)
– Contas a pagar
PASSIVO CIRCULANTE
292
(24)
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO
(430.806) (13.106) Tributos a recolher
Contas a pagar
8.098
19.916
Dividendos recebidos
1.809
510
DEMONSTRAÇÃO
DAS
MUTAÇÕES
DO
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
DOS
EXERCICIOS
Arrendamento
–
151
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
(27.462) (15.175)
FINDOS
EM
31
DE
DEZEMBRO
(em
milhares
de
reais–R$)
Transações cash call e billings
6.347
907
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Ajuste de
Lucro
Impostos a recolher
943
651
Aquisição de imobilizado
(49.785) (20.799)
Capital
avaliação
(prejuízos)
Outros passivos
–
47
Aquisição de intangível
– (49.400)
social
patrimonial
acumulados
Total
Total do passivo circulante
15.388
21.672
Concessão de empréstimos partes relacionadas
(1.530) (6.265)
SALDOS
EM
2018
155.896
–
(196)
155.700
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
(51.315) (76.464)
110.000
–
–
110.000 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Arrendamento
–
70 Aumento de capital
–
–
(13.106)
(13.106) Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Outros passivos
–
146 Prejuízo do exercício
69.994 110.000
265.896
–
(13.302)
252.594 Aumento de capital
Total do passivo não circulante
–
216 SALDOS EM 2019
(68)
(159)
Aumento de capital
69.994
–
–
69.994 Pagamento de arrendamento
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
69.926 109.841
Capital social
5.746.128
265.896 Incorporação de controlada em
(8.851) 18.202
5.410.238 12.561.055
– 17.971.293 Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa
Ajuste de avaliação patromonial
12.106.379
– conjunto
–
(454.676)
– (454.676) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
37.520 19.318
Lucros (Prejuízos) acumulados
10.568
(13.302) Diferença conversão investimento
–
–
23.870
23.870 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
28.669 37.520
Total do patrimônio líquido
17.863.075
252.594 Lucro do exercício
5.746.128 12.106.379
10.568 17.863.075 Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa
Total do passivo e patrimônio líquido
17.878.463
274.482 SALDOS EM 2020
(8.851) 18.202
DIRETORIA: Mariano Carlos Ferrari; Gilberta Maria Lucchesi; Alexandre Mattos da Cruz Filgueiras. CONTADOR: Sandro Cruz Henriques CRC-RJ-106376/O-7 - CPF: 074.056.207-01

GLIMDAS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 30.526.602/0001-48

Relatório da Administração: Em atendimento às determinações legais e estatutárias, apresentamos as demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019. Rio de Janeiro, 19/04/2021. A Administração.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro (R$ Mil)
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro (R$ mil)
Reserva de
Reservas de lucros
Ajustes de Resultados
ATIVO
2020
2019
Capital Reservas reavaliação Reserva
Reserva de avaliação patriacumuCirculante ........................................................................
25.331
1.477
social de capital
reflexa
legal lucros a realizar monial reflexa
lados
Total
Caixa e equivalentes de caixa ..........................................
25.018
82
10.733
1.892
9.207
127.027
36.193
– 231.089
Tributos a recuperar .........................................................
313
1.395 Saldos em 31/12/2018 ........................................................... 46.037
–
–
–
–
–
–
37.725 37.725
Não Circulante ................................................................ 160.319 251.251 Lucro líquido do exercício .......................................................
–
939
–
–
(246)
(78)
–
615
Partes relacionadas ..........................................................
1.351
4.142 Ajustes reservas em coligadas por equivalência patrimonial
–
–
–
–
(5.733)
–
(37.725) (43.458)
Investimentos em coligadas ............................................. 157.241 245.288 Dividendos distribuídos ...........................................................
11.672
1.892
9.207
121.048
36.115
– 225.971
Imobilizado .......................................................................
1.727
1.821 Saldos em 31/12/2019 ........................................................... 46.037
–
–
–
–
–
–
(34.142) (34.142)
Total do ativo .................................................................. 185.650 252.728 Prejuízo líquido do exercício ...................................................
–
(11.647)
(21)
–
(32.382)
(4.490)
– (48.540)
PASSIVO
2020
2019 Ajustes reservas em coligadas por equivalência patrimonial
–
2.164
–
–
–
–
– 2.164
Circulante ........................................................................
15.197
26.757 Constituição de reservas.........................................................
–
–
–
–
(34.142)
–
34.142
–
Contas a pagar .................................................................
81
1.362 Absorção de prejuízos com reservas .....................................
2.189
1.871
9.207
54.524
31.625
– 145.453
Dividendos a pagar...........................................................
15.116
25.395 Saldos em 31/12/2020 ........................................................... 46.037
Não Circulante ................................................................
25.000
–
Demonstrações do Fluxo de Caixa em 31 de dezembro (R$ Mil)
Empréstimos.....................................................................
25.000
–
2020
2019
2020
2019
Patrimônio Líquido ......................................................... 145.453 225.971 Caixa líquido de atividades operacionais ....................
1.854
2.433 Aquisição de bens do imobilizado ....................................
–
(43)
Capital social ....................................................................
46.037
46.037 Caixa gerado nas operações .........................................
(738)
3.109 Dividendos a receber........................................................
(418)
46
Reservas de capital ..........................................................
2.189
11.672 (Prejuízo) lucro líquido do exercício ................................. (34.142) 37.725 Recebimento de dividendos .............................................
8.779
40.925
Reserva de reavaliação reflexa ........................................
1.871
1.892 Equivalência patrimonial................................................... 33.310 (34.709) Caixa líquido atividades de financiamento .................. 14.721 (43.458)
Reserva legal....................................................................
9.207
9.207 Depreciação .....................................................................
94
93 Captação de empréstimos................................................ 25.000
–
Reserva de lucros a realizar .............................................
54.524 121.048 Variação nos ativos e passivos.....................................
2.592
(676) Dividendos pagos ............................................................. (10.279) (43.458)
Ajustes de avaliação patrimonial reflexa ..........................
31.625
36.115 Tributos a recuperar .........................................................
1.082
(1.130) Aumento (diminuição) das disponibilidades ............... 24.936
(97)
Total do passivo e patrimônio líquido .......................... 185.650 252.728 Partes relacionadas ..........................................................
2.791
1.469 Disponibilidades: No início do exercício ........................
82
179
Demonstrações do Resultado em 31 de dezembro (R$ Mil)
Contas a pagar ................................................................. (1.281) (1.015)
No fim do exercício ............................ 25.018
82
Despesas operacionais
2020
2019 Caixa líquido atividades de investimento ....................
8.361
40.928
24.936
(97)
Despesas administrativas...............................................
(837) (1.174)
Equivalência patrimonial................................................. (33.310) 34.709 Notas explicativas: 1. Atividade social: A Companhia tem por objetivo a administração de seus recursos próprios e a participação em outras sociedades.
Resultado financeiro ....................................................
5
5.155 2. Elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas
Receitas financeiras .......................................................
14
5.163 contábeis adotadas no Brasil. 3. Principais práticas contábeis adotadas: a) Apuração do resultado: O resultado é apurado segundo o regime de competênDespesas financeiras .....................................................
(9)
(8) cia. b) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa, saldos bancários e aplicações financeiras com risco insignificante de mudança de
(Prejuízo) lucro antes dos tributos ............................. (34.142) 38.690 valor. c) Investimentos: O investimento em empresas coligadas é avaliado pelo método da equivalência patrimonial. 4. Capital: O capital social é composto por
Imposto de renda e contribuição social ..........................
–
(965) 3.370.911 ações sem valor nominal, sendo 1.941.044 ações ordinárias e 1.429.867 ações preferenciais.
(Prejuízo) lucro líquido do exercício........................... (34.142) 37.725
Rio de Janeiro, 19 de abril de 2021. ISRAEL KLABIN - Presidente. ROBERTO CARLOS BOCAFOLI RIGHI - Contador CRC - RJ 075.664/O-0.
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Evoltz Participações S.A.
CNPJ nº 28.037.759/0001-68

Relatório anual da Administração
█ Mensagem da Administração
Prezados Acionistas, A Administração da Evoltz Participações S.A. (a “Companhia” ou “Evoltz”), em cumprimento às disposições
legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as suas correspondentes Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2020, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes. Gostaríamos de
iniciar agradecendo ao Conselho de Administração e aos colaboradores por todo o suporte, esforço e dedicação que permitiu que
fossemos capazes de transformar a Evoltz, de um conjunto de ativos adquiridos da Abengoa em2018, numa verdadeira empresa
operacional de administração de linhas de transmissão no Brasil. No entanto, a Evoltz hoje não é apenas mais uma empresa eficiente
e rentável no setor. Sua excelência operacional e práticas de sustentabilidade corporativa, vem ganhando reconhecimento dos órgãos
reguladores, dos parceiros no setor financeiro, de mercado de capitais e de seguros, dos fornecedores, bem como dos formadores de
opinião na promoção de políticas sólidas em ESG relacionadas à região amazônica. E mais importante, isto tem construído uma forte
cultura que persegue não só desempenho, mas que valoriza também a equidade, a diversidade, a transparecia e a responsabilidade
social. A Companhia assumiu o compromisso de investir R$5,250 milhões em comunidades tradicionais da região amazônica em parceria com a IMAFLORA, por meio da Origens Brasil, rede premiada pela ONU (Inovação Internacional), que reúne mais de 1.700 produtores da região amazônica. O objetivo é garantir a manutenção e a conservação segura dos meios de subsistência de populações
vulneráveis na região amazônica, fortalecendo a floresta de longo prazo rede de produção. Em termos de diversidade, podemos nos
orgulhar de contar com cerca de 48% das posições de liderança sendo ocupadas por mulheres, que representam 38% do total dos
colaboradores. Contamos também com 30% de colaborados não brancos. A Evoltz foi selecionada entre as 150 melhores empresas
para se trabalhar no Brasil e obteve a certificação de Great Place to Work, assim com o aderiu ao WEP (Women’s Empowerment
Principles) que tem como objetivo principal reforçar o empoderamento feminino dentro de organizações. No âmbito operacional e
financeiro alcançamos sólidos resultados nesses últimos três anos. Resultado de um enorme esforço diretivo e gerencial, que consistiu em construir uma companhia e uma equipe capazes de implementar simultaneamente diferentes ações, desde a aquisição de
participações minoritárias em diferentes concessões, otimização da estrutura de capital com mais de R$ 2 bilhões de novas emissões
de debêntures, reestruturação da divisão de O&M (incluindo a internalização do Centro de Operações) assim como a redução das
contingências herdadas. Os resultados dessa estratégia estão evidenciadas nos índices operacionais muito melhores que a média do
mercado. Entretanto o ano de 2020 trouxe também outros desafios, principalmente por conta dos efeitos da pandemia do COVID-19
na economia. O serviço de transmissão de energia foi definido como serviço essencial. Assim, para garantir a continuidade e qualidade, foram necessários ajustes para adaptação à uma nova forma de trabalho, assim como a necessidade de reagir à rápida evolução
da pandemia. Adotamos as seguintes medidas para proteger as pessoas e a operação: (i) Implantação de home office para todas as
equipes administrativas e de gestão operacional; (ii) Disponibilização de álcool em gel para todos os funcionários; (iii) Distribuição de
máscaras de proteção para todos os funcionários; (iv) Campanha de vacinação H1N1 para todos os funcionários administrativos e da
gestão da operação, assim como medidas para proporcionar transporte privado de locomoção, além de uma completa remodelação
do layout corporativo que permitiu receber em segurança 100% dos colaboradores entre setembro e dezembro, e que voltará a
receber a todos em breve . Programa regular de testagem também foi implementada, assim como acompanhamento e apoio para
os casos eventuais.
█ 1. Sobre a Evoltz Participações S.A.
A Evoltz é uma holding com participação majoritária em 7 empresas, tendo em 2020, 6 controladas e 1 controlada em conjunto,
cada uma delas detentora das concessões do serviço público de energia elétrica. Abaixo os empreendimentos que fazem parte do
Grupo Evoltz:
Compa- Participação
nhia
(%)

Receita anual
permitida
Ciclo 20/21 Extensão
35 Km
21.227
52 Km

█ 2. Governança corporativa
A Evoltz está comprometida com as melhores práticas de gestão e de governança corporativa, contando com Conselho de Administração e Auditoria Externa: Conselho de Administração - CA: é formado por cinco membros titulares. O CA é responsável: (i)
por estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Companhia, (ii) por eleger e destituir os membros da
Diretoria, além de supervisionar o exercício de suas funções (iii) por manifestar-se sobre as Demonstrações Financeiras, o Relatório da
Administração e as contas da diretoria, elaborados ao término de cada exercício social, dentre outras funções. Diretoria Executiva:
é constituída por três Diretores eleitos pelo Conselho de Administração, com mandatos de dois anos, sendo um Diretor Presidente,
uma Diretora Administrativo Financeira e uma Diretora de Operação e Manutenção, os quais exercerão suas funções nos termos das
atribuições estabelecidas no Estatuto Social. A Companhia estabeleceu mecanismos e práticas de prevenção, detecção de fraudes e
atos ilícitos, por meio de políticas e ações, dentre as quais:
█ 3. Desempenho econômico-financeiro
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo
com as Normas Internacionais de Contabilidade (“IFRS”) conforme implementadas no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As Demonstrações financeiras Consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Evoltz e suas controladas, coletivamente o “Grupo”,
juntamente com a porção de resultados das controladas em conjunto pertinentes ao Grupo (“joint ventures”). Abaixo o desempenho
das controladas e controladas em conjuntos no exercício de findo em 31/12/2020.
Demonstração de Resultados
Evoltz
Evoltz
Evoltz
Evoltz
Evoltz
Evoltz
MTE
NBTE
(em milhares de reais)
IV
V
VI
VII
VIII
ControControla- Contro- Contro- Contro- Contro- Contro- Contro- lada
em
dora
lada
lada
lada
lada
lada
lada conjunto
Receita líquida
343
17.803 14.488 16.440 14.090
9.442 178.026 342.623
Custo da operação
(179)
(4.100) (2.620) (4.244) (3.013) (2.228) (37.981) (21.544)
Outras receitas (Despesas) operacionais
31
1275
348
488
968
14
16.111
9.692
Equivalência patrimonial
132.228
Desp. Gerais e Administrativas
(5.261) (8.162) (5.547) (6.497) (3.304) (3.023) (9.938) (9.462)
Resultado da combinação de negócios 113.428
Receita financeira (despesas), líquida
(2.055)
(871)
(1.121) (1.849)
(302)
(635)
(51.496) (98.916)
Imposto de Renda e contribuição social (24.864) (8.678)
(2.301)
(2.082)
(3.110)
(1.467) (27.364) (79.469)
Lucro líquido do exercício
213.671 (2.734)
3.247
2.256
5.327
2.103
67.358 142.923
EBITDA (1)
6.815
6.669
6.187
8.740
4.205 146.218 321.310
EBITDA ajustado (2)
9.932
8.016
7.547
8.364
5.300 167.321 318.405
Margem EBITDA ajustado
55,79% 55,33% 45,91% 59,36% 56,14% 93,99% 92,93%
(1) EBITDA (sigla em inglês para LAJIDA - Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, Depreciação e Amortização) é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, em consonância com a Instrução
CVM nº 527, de 04/10/2012, conforme alterada (“Instrução CVM 527”), conciliada com suas demonstrações financeiras. O EBITDA
consiste no lucro líquido da Companhia, acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e da contribuição social, e dos
custos e despesas com depreciação e amortização. (2) O EBITDA ajustado são medidas utilizadas pela Administração da Companhia
para medir seu desempenho. O EBITDA ajustado é calculado excluindo-se do lucro líquido do exercício os seguintes efeitos: (i) despesa
com imposto de renda, (ii) resultado financeiro líquido e (iii) itens não recorrentes. 3.1 Endividamento. Em 2020 a Companhia e suas
controladas Evoltz IV, Evoltz V, Evoltz VI e Evoltz VII realizaram sua 1ª emissão de debêntures para distribuição pública nos termos da
lei de Mercado de Capitais da instrução CVM 476, com esforços restritos, no valor total de R$263.000.000 e desta forma otimizando
a estrutura de capital e reduzindo do custo da dívida. Os recursos foram destinados para fazer frente à aquisição da participação da
Eletrobrás na Manaus Transmissora de Energia S.A, e para que as controladas Evoltz IV, Evoltz V, Evoltz VI, Evoltz VII procedessem
com a quitação antecipada dos empréstimos captados junto ao BNDES. Em consequência o referido BNDES através de instrumento
de quitação datado de 18/02/2020 deu plena e geral quitação às obrigações assumidas pelas Companhias no que tange a garantias
concedidas, cessão fiduciária, penhor de ações e cláusulas restritivas. A Norte Brasil também teve uma importante emissão de debêntures no final de 2020 no montante de R$ 1 bilhão de reais com rating AAA, destinados à liquidação antecipada do saldo devedor
junto ao BNDES e das Notas Promissórias no montante total de R$ 826,5 milhões. Trata-se de um importante passo na otimização da
estrutura de capital. Em 31/12/2020 a Administração da Companhia e de suas controladas avaliaram as cláusulas restritivas de suas
dívidas e concluíram que elas estão sendo cumpridas.
█ 4. Auditores Independentes
Em conformidade com a Instrução CVM nº 381/03, informamos que a Companhia adota como procedimento formal consultar
os auditores independentes Ernst & Young Auditores Independentes, no sentido de assegurar-se de que a realização da prestação
de outros serviços não venha a afetar sua independência e objetividade necessária ao desempenho dos serviços de auditoria independente. As práticas da Companhia na contratação de serviços de auditores independentes asseguram que não haja conflito de
interesses, perda de independência ou objetividade. A Companhia não tem nenhuma situação de desacordo com as regras de independência para os auditores independentes conforme NBC PA 02 - Independência, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de
Contabilidade nº 1.267/2009. A Companhia possui procedimentos internos específicos de pré-aprovarão dos serviços contratados
junto aos seus auditores externos, com a finalidade de evitar conflito de interesse ou perda de objetividade de seus auditores independentes. São adotados os seguintes princípios para pré-aprovarão: (a) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho, (b) o auditor
não deve exercer funções gerenciais na Companhia; e (c) o auditor não deve promover os interesses da Companhia. Adicionalmente,
a Companhia reitera que não há transferências relevantes de serviços ou recursos entre os auditores e partes relacionadas com a
Companhia, conforme definidas na Deliberação CVM nº 642/10, que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 05(R1).
A Administração. João Pinheiro Nogueira Batista - Diretor Presidente. Denise Araujo Francisco - Diretora Financeira e
Administrativa. Daniel Henrique Lima - Diretor de Operação e Manutenção.
Demonstração dos fluxos de caixa (em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
(reapre(reapreFluxos de caixa de atividades operacionais
sentado)
sentado)
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
238.535
68.072
271.926
77.619
Ajustes para reconciliações de lucros antes dos impostos para fluxos líquidos de caixa
PIS e COFINS Diferidos
188.499
6.261
Equivalência Patrimonial
(132.228)
(68.248)
(85.427)
(57.519)
Rendimentos dos Depósitos Vinculados
(269)
Resultado de combinação dos negócios
(3.471)
(3.471)
Remuneração de ativos de contrato de concessão
(235.511)
(80.186)
Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures
61.205
7.743
Provisões para contingências
(760)
Outros
76
Ajustes de capital de giro:
Contas a Receber
1.564
(573)
(16.836)
(1.187)
Impostos a recuperar
(345)
(287)
(19.471)
9.631
Ativo de contrato de concessão
- (1.629.013)
13.001
Investimento
26.210
664.760
90.599
Valor de mercado
634.419
Fornecedores
(1.609)
2.289
29.649
2.748
Impostos a recolher
12
32
7.753
6.702
Encargos Setoriais
812
Provisões para contingências
49.199
(878)
Outros Ativos e Passivos
8.425
645
46.448
2.414
Caixa líquido de atividades operacionais
114.354
24.669
(32.400)
73.336
Impostos pagos
(2.974)
(96)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamento
(24.103)
(7.705)
Depósitos Judiciais
(15.479)
(156)
Caixa líquido gerado por (aplicado a) atividades operacionais
114.354
24.669
(74.956)
65.379
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de Ações
(281.172)
(17.883)
(17.883)
Aquisição de ativos imobilizados e intangíveis
(3.442)
(2)
(4.184)
(89)
Redução de Capital controladas
195.000
6.697
9.836
Caixa líquido usado em atividades de investimento
(89.614)
(11.188)
(4.184)
(8.136)
Fluxos de caixa provenientes de atividades de financiamento
Captação de Empréstimos
27.946
246.000
52.839
Aumento de Capital
250.000
250.000
Dividendos pagos
(250.000)
(250.000)
Amortização de empréstimos e financiamentos
(27.946)
(133.577)
(20.030)
Depósitos vinculados
(28.374)
(773)
Caixa líquido gerado por atividades de financiamento
(27.946)
27.946
84.049
32.036
Aumento líquido de caixa e Equivalentes de Caixa
(3.206)
41.427
4.909
89.279
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício
71.281
29.854
149.463
60.184
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício
68.075
71.281
154.372
149.463
Aumento líquido de caixa e Equivalentes de Caixa
(3.206)
41.427
4.909
89.279

Data de
Início da
Final da
Linha de transmissão
exepedição Concessão Concessão
TL Bateias (PR) - Curitiba (PR)
03/09/2010
EVZ IV
100%
TL Canoinhas (SC)
21/06/2007
20/06/2037
05/09/2011
São Mateus do Sul (PR)
104 Km
TL Londrina (PR) - Maringá (PR)
21/11/2009
EVZ V
100%
18.086
21/06/2007
10/06/2037
43 Km
TL Itararé (SP) - Jaguariaíva
30/11/2010
69 Km TL Campos Novos (SC) - Videira (SC)
06/07/2009
EVZ VI
100%
21.846
TL Dona Francisca (RS)
21/06/2007
10/06/2037
65 Km
11/08/2011
Santa Maria (RS)
TL Cascavel do Oeste (PR)
EVZ VII
100%
14.703
116 Km
09/10/2007 18/09/2009 08/10/2037
Foz do Iguaçu Norte (PR)
EVZ VIII
100%
7.607
108 Km
TL Itacaiunas (PA) - Carajás (PA)
16/06/2011 31/10/2014 15/06/2041
333 Km TL Oriximiná (PA) – Itacoatiara (AM)
Manaus
100%
170.992
16/10/2008 14/03/2014 15/10/2038
225 Km
TL Itacoatiara (AM) – Cariri (AM)
Norte
TL Porto Velho (RO)
51%
291.547
2.411 Km
26/02/2009 04/11/2014 25/02/2039
Brasil
Araraquara (SP)
Em setembro de 2020 a Evoltz se tornou acionista na Manaus Transmissora de Energia S.A após a aquisição de ações detidas pela
Eletrobrás, controlador em conjunto com a Evoltz, dentro do processo de venda competitiva organizado pela Eletrobrás. No mesmo
mês o acionista COFIDES Inversion e Desarollo’s (“COFIDES”) detentor de 23,54% de participação na EVZ IV, aprovou uma oferta
vinculante realizada pela Evoltz para aquisição de suas ações.
Balanço Patrimonial (em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Nota 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019 31/12/2020 31/12/2019 01/01/2019
(Reapre(Reapre(Reapre(Reapresentado)
sentado)
sentado)
sentado)
Ativos
Caixa e Equivalentes de Caixa
4
68.075
71.281
29.854
154.372
149.463
60.184
Contas a Receber
5
1.564
820
28.901
10.672
9.485
Impostos a recuperar
6
661
316
29
18.578
10.860
12.474
Ativos de contrato da concessão
7
212.135
72.085
62.906
Dividendos Recebíveis
20
25.698
12.778
18.522
8.861
16.171
Depósitos vinculados
10.3
6.417
Partes relacionadas
6.179
Outros ativos
1.841
2.479
481
12.098
5.510
2.973
Total do Ativo Circulante
102.454
88.418
49.706
426.084
263.868
164.194
Depósitos vinculados
10,3
37.781
2.990
8.365
Depósitos Judiciais
11.c
37.000
21.521
18.866
Impostos recuperáveis recuperar
6
15.292
10.809
Ativos de contrato da concessão
7
- 1.943.663
348.644
325.410
Impostos Diferidos e Encargos Sociais
14.a
55.068
Investimentos
8
2.063.469 1.841.555 1.770.021
820.764 1.466.028 1.458.579
Imobilizado
2.664
332
230
3.606
8.690
1.061
Intangíveis
1.110
100
2.044
121
316
Outros Ativos
13
Total do Ativo Não Circulante
2.122.311 1.841.887 1.770.351 2.860.096 1.847.994 1.823.406
Total do Ativo
2.224.764 1.930.305 1.820.057 3.286.234 2.111.862 1.987.600
Passivos
Fornecedores
9
814
2.423
134
36.542
7.185
4.048
Empréstimos e Financiamentos
10.1
103.153
66.418
19.505
Debêntures
10.2
27.946
37.042
28.130
Impostos a pagar
72
60
21
7.326
1.873
711
Provisões
11
10.887
1.984
PIS e COFINS Diferidos
15
1.739
Encargos Setoriais
12
10.578
3.976
3.164
Dividendos a pagar
66.822
90.851
190.644
66.822
90.851
190.644
Outros passivos
5.900
875
5.681
2.504
485
Total do Passivos Circulante
73.607
122.155
190.799
279.770
200.937
220.541
Fornecedores
9
1.296
1.004
Empréstimos e Financiamentos
10.1
429.097
17.379
84.284
Debêntures
10.2
351.049
24.471
Impostos a pagar
498
1.172
515
Provisões
11
69.010
28.404
29.051
Impostos Diferidos e Encargos Sociais
14.a
451.427
357.090
361.574
195.238
273.655
285.732
PIS e COFINS Diferidos
15
253.201
66.441
60.449
Outros Passivos
13
7.345
7.346
Total do Passivos Não Correntes
451.427
357.090
361.574 1.306.734
419.872
460.031
Patrimônio Líquido
Capital
16,1
750.001
500.001
500.001
750.001
500.001
500.001
Demonstração do resultado do exercício
Reserva de Lucro
949.729
951.059
767.683
949.729
951.059
767.683
(em milhares de reais)
1.699.730 1.451.060 1.267.684 1.699.730 1.451.060 1.267.684
Controladora
Consolidado
Participações de não controladores
39.994
39.343
Nota 31/12/2020
31/12/2019 31/12/2020
31/12/2019
Patrimônio Líquido
1.699.730 1.451.060 1.267.684 1.699.730 1.491.054 1.307.027
(reapresentado)
(reapresentado)
Total do Passivos e Patrimônio líquido
2.224.764 1.930.305 1.820.057 3.284.234 2.111.862 1.987.600 Receita líquida
17
343
189.845
66.577
Custo de Operações
18
(179)
(49.931)
(14.303)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Lucro Bruto
164
139.914
52.274
(em milhares de reais)
Despesas Gerais e Administrativos
18
(5.261)
(5.483)
(39.646)
(30.904)
Reserva de Lucro
Patrimônio ParticiResultado da combinação de negócios
8.2
113.428
3.471
113.428
3.471
Reserva
Líquido pação
Outras receitas operacionais (despesas)
31
13.952
99
ReserRe- Reten- de In- Reserva Lucros atribuível a
não
Resultado antes das receitas e despesas financeiras
108.362
(2.012)
227.648
29.940
Capital va de serva ção de centivos de lucros Acumu- acionistas controNota Social capital Legal Lucros Fiscais a realizar
lados da Evoltz ladores
Total Resultado Financeiro
Receita financeira
19
1.876
1.860
10.861
4.250
Saldo em 01/01/2019
19
(3.931)
(24)
(52.010)
(9.090)
(reapresentado)
500.001
- 40.136 571.932
- 155.615
- 1.267.684 39.343 1.307.027 Despesas Financeiras
(2.055)
1.836
(41.149)
(4.840)
Reversão de Dividendos 16,2
- 190.644
190.644
- 190.644
Equivalência Patrimonial
8.2
132.228
68.248
85.427
57.519
Distribuição
238.535
68.072
271.926
77.619
de Dividendos
16.2
- (71.000)
(71.000)
- (71.000) Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
14.b
Lucro líquido do exercício
- 83.583
83.583
651
84.234 Imposto de Renda e Contribuição Social
Corrente
(8)
2.801
(284)
Destinação
Diferido
(24.864)
15.520
(61.056)
6.899
do lucro líquido
(24.864)
15.512
(58.255)
6.615
Reservas
16,2
- 4.179 59.553
- (63.732)
213.671
83.583
213.671
84.234
Dividendos
16.2
- (19.851)
(19.851)
- (19.851) Lucro Líquido do exercício
Atribuível a:
Saldo em 31/12/2019
213.671
83.583
213.671
83.583
(reapresentado)
500.001
- 44.315 631.485
- 276.259
- 1.451.060 39.994 1.491.054 Acionistas da Evoltz
651
Aumento de Capital
16.1 250.000
250.000
- 250.000 Participações não controladores
0,28
0,17
0,28
0,17
Distribuição de Dividendos
- (59.356)
- (119.644)
(179.000)
- (179.000) Lucro básico e diluído por ação
Aquisição de Participação
Demonstração do resultado abrangente (em milhares de reais)
de Não Controladores
1.3
- 10.970
10.970 (39.994) (29.024)
Controladora
Consolidado
Lucro líquido do exercício
- 213.671
213.671
- 213.671
Nota 31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019
Destinação
(reapresentado)
(reapresentado)
do lucro líquido
Lucro Líquido exercício
213.671
83.583
213.671
84.234
Reservas
16.2
- 10.864 140.912
- (151.596)
- Outros resultados abrangentes
Reserva reflexa
Total outros resultados abrangentes
213.671
83.583
213.671
84.234
de Incentivos Fiscais
16.2
- 15.104
- (15.104)
- Atribuível a:
Dividendos
16.2
- (46.971)
(46.971)
- (46.971) Acionistas da Evoltz
213.671
83.583
213.671
83.583
Saldo em 31/12/2020
750.001 10.970 54.999 713.041 15.104 155.615
- 1.699.730
- 1.699.730 Participações não controladores
651

Notas explicativas
█ 1. Contexto Operacional
A Evoltz Participações S.A., (“Companhia” ou “Evoltz”), anteriormente denominada Seville Transmission Assessoria em Investimentos S.A.,
é uma Companhia privada constituída e sediada no Brasil, fundada no dia 26/06/2017. A Companhia e suas controladas e controladas em
conjunto, adquiridas em maio de 2018 (coletivamente, o Grupo) engajadas no segmento energético, principalmente na concessão de utilidades em energia. 1.1. COVID-19. Em 11/03/2020, o surto de coronavírus foi oficialmente considerado uma pandemia global pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Consequentemente, diversas medidas foram adotadas pelos governos em diversos países e no Brasil. Neste
sentido as medidas restritivas para conter a disseminação do vírus, provocaram impactos e incertezas nas atividades econômicas, podendo
assim trazer impactos as atividades do setor elétrico e a Companhia. Diante deste cenário as entidades governamentais vêm, desde então,
implementando diversas medidas de auxílio econômico e financeiro como (i) postergação de recolhimento de alguns impostos, (ii) redução de
alíquotas de contribuições obrigatórias, (iii) prorrogação de prazos para entrega de obrigações acessórias, dentre outras. A Companhia e suas
controladas e controladas em conjunto por sua vez tem como prioridade garantir a saúde e segurança dos funcionários. Foram adotadas as
seguintes medidas para proteger as pessoas e a operação. Principais medidas implementadas para proteger nossos funcionários: ■ Adoção
de home office para todas as equipes administrativas e de gestão operacional, com instalação de medidas preventivas em casos urgentes; ■
Fornecimento de higienizadores para as mãos para todos os funcionários; ■ Distribuição de máscaras de proteção para todos os funcionários;
vacinação contra H1N1 para toda a equipe administrativa e de gestão operacional, juntamente com reembolsos para despesas de vacinação
contraídas por funcionários alocados em unidades avançadas de serviço; A gestão continua a priorizar a manutenção da saúde e segurança
dos funcionários e tem monitorado o impacto da COVID-19 no cenário macroeconômico e no ramo de atuação, e continuamente avalia
os riscos possíveis de inadimplência causada por interrupção do fluxo de caixa no sistema. Considerando as ações que o Governo estrutu-

rou para apoiar o Setor de Energia Elétrica, que provou ser eficiente para transmissão, os níveis de inadimplência da Companhia e de suas
controladas e controladas em conjunto não mostraram flutuações consideráveis. Ações de Responsabilidade Social. A controlada em
conjunto, Norte Brasil Transmissora de Energia, está promovendo um investimento de R$ 5,25 milhões nas comunidades indígenas locais,
quilombolas, comunidades ribeirinhas e agriculturas familiares em duas regiões do estado do Pará (Calha do Norte do Rio Amazonas e Terra
do Meio), em parceria com a Imaflora, através da rede Origens Brasil. A rede foi reconhecida pela ONU (Inovação Internacional), que reúne
mais de 1.700 fazendeiros na região Amazônica (quilombolas, extrativistas e povos indígenas). O investimento deve estar disponível através
de um programa social e ambiental de dois anos e meio, instalado em 2020. Através da Origens Brasil, a empresa assume o compromisso de
fornecer suporte financeiro trimestral durante o período de trinta meses, visando a manutenção e conservação do estilo de vida da população
local em situações de vulnerabilidade na região Amazônica, melhorando a rede de produção de longo prazo da Floresta. Em 24/04/2020, a
Companhia, através do EVZ VIII, aprovou o apoio às comunidades indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas e agricultura familiar em
Calha do Norte do Rio Amazonas e Terra do Meio em Altamira, através de uma doação de R$ 689. 1.2. Aquisições de ações. A Companhia
participou de um leilão judicial para adquirir ações de empresas de transmissão de energia no Brasil, em concordata, anteriormente de propriedade da Abengoa Brasil (ou “Abengoa”). A decisão foi proferida por uma corte inferior que aprovou a proposta da Seville, anterior razão
social da Evoltz, por meio de sua afiliada TSI Management LLC, em 18/12/2017. Após a aprovação formal da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), autoridades governamentais especiais do Ministério de Minas e Energia, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), Banco da Amazônia (BASA) e debenturistas de NBTE concluiu a aquisição dos 3.561 km das linhas de transmissão operacionais da Abengoa no Brasil, em 30/05/2018 e comprometeu-se a pagar R$ 490,5 milhões de acordo com o Contrato de Compra e Venda
assinado com a Abengoa. As empresas de transmissão de energia que foram adquiridas estão listadas abaixo:
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Evoltz Participações S.A.
CNPJ nº 28.037.759/0001-68

EmpreReceita Anual Ciclo 20-21
sa
Ação (%)
(milhões de Reais)
EVZ IV

100%

21,2

EVZ V

100,00%

18,1

EVZ VI 100,00%
EVZ VII 100,00%
EVZ VIII 100%

21,9
14,7
7,6

MTE
NBTE

100%
51,00%

171,0
291,5

Comprimento
(KM)
35 Km
52 Km
104 Km
43 Km
69 Km
65 Km
116 Km
108 Km
333 Km
224 Km
2.411 Km

Linha de Transmissão
TL Bateias (PR) - Curitiba (PR)
TL Canoinhas (SC) - São Mateus do Sul (PR)
TL Londrina (PR) - Maringá (PR)
TL Itararé (SP) - Jaguariaíva
TL Campos Novos (SC) - Videira (SC)
TL Dona Francisca (RS) - Santa Maria (RS)
TL Cascavel do Oeste (PR)- Foz do Iguaçu Norte (PR)
TL Itacaiunas (PA) - Carajás (PA)
TL Oriximina (PA) - tacoatiara (AM)
TL Itacoatiara (AM) - Cariri (AM)
TL Porto Velho (RO) - Araraquara (SP)

1.3. Combinação de negócios. Evoltz VIII – aquisição. Em 10/06/2019, a Evoltz celebrou um contrato de compra de ações para aquisição de 50% das ações de um empreendimento conjunto, Evoltz VIII, mantida pela Empresa Brasileira de Desenvolvimento e
Participações Ltda. - EMBRADE pela soma de R$ 17,8 milhões. A transação foi finalizada
após o cumprimento das pré-condições específicas, incluindo aprovação das entidades
de controle, como a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), e o CADE (Conselho
Administrativo de Defesa Econômica), com a empresa obtendo aprovação da ANEEL em
2019. A Companhia apurou os valores da combinação de negócios de acordo com o tópico
45 do CPC 15 (R1) - Combinação de Negócios e IFRS 3 (R) – “Business Combination”, que
determina a contabilização inicial da combinação de negócios ao término do período de
reporte em que a combinação ocorrer. Durante o período de mensuração, a Companhia
poderá ajustar retrospectivamente os valores provisórios reconhecidos na data da aquisição
para refletir qualquer nova informação obtida relativa aos fatos e circunstâncias existentes
na data da aquisição, a qual, se conhecida naquela data, teria afetado a mensuração dos
valores reconhecidos. Adicionalmente, também durante o referido período, deve reconhecer
adicionalmente ativos ou passivos, quando nova informação for obtida acerca de fatos e
circunstâncias existentes na data da aquisição, a qual, se conhecida naquela data, teria resultado no reconhecimento desses ativos e passivos. O período de mensuração termina quando
o adquirente obtiver as informações que buscava sobre fatos e circunstâncias existentes na
data da aquisição, ou quando ele concluir que mais informações não podem ser obtidas.
Contudo, o período de mensuração não pode exceder a um ano da data da aquisição.
A Companhia não possui expectativa de alterações que possam modificar a posição dos
resultados obtidos na combinação de negócio. Com base nos valores justos calculados na
data de aquisição, foram apurados (i) ganho de compra vantajosa no valor de R$ 3.471 e
(ii) perda na remensuração da aquisição do controle no montante de R$ 14.742, ambos
registrados na demonstração de resultado. Os ativos adquiridos e passivos reconhecidos na
data da aquisição da EVZ VIII foram reconhecidos a valor justo e estão demonstrados a seguir:
EVZ VIII
Valor Ajuste de Valor Valor de
Valores de Mercado de ativos
contábil de Mercado Mercado
e passivos na data de aquisição
Ativos
Caixa e Equivalentes de Caixa
9.723
9.723
Contas a Receber
839
839
Impostos recuperáveis
1492
1.492
Impostos diferidos
15.189 15.189
Outros Ativos
4.150
4.150
65.762
(44.674) 21.088
Ativos contratuais referentes a concessão
81.966
(29.485) 52.481
Passivos
Fornecedores
3076
3.076
Impostos a pagar
2318
2.318
Impostos diferidos
2.037
2.037
Provisões
216
216
Outros passivos
2.126
2.126
9.773
9.773
Total de ativos identificáveis, líquidos
72.193
(29.485) 42.708
Valor justo da parcela adquirida (50%)
21.354
Contraprestação transferida pela aquisição
17.883
Ganho por compra vantajosa
3.471
Perda na remensuração na aquisição do controle (*)
(14.742)
(*) Conforme requerido pelo pronunciamento técnico CPC 15(R1), em uma combinação
de negócios realizada em estágios, o adquirente deve remensurar sua participação detida
anteriormente pelo valor justo na data da obtenção do controle (data da aquisição) e deve reconhecer no resultado do período o ganho ou a perda resultante, se houver. Em 30/09/2019
a Companhia reconheceu o montante de 14.472 referente a remensuração da sua participação. MTE - Aquisição. A Evoltz Participações S.A. se tornou acionista na Manaus Transmissora de Energia S.A no início de 2018, com participação de 50,5%. A Centrais Elétricas
Brasileiras S/A (Eletrobras) já era acionista com participação de 49,5%. Dentro do escopo do
Processo de Venda Competitiva nº 01/2019 organizado pela Eletrobrás no dia 25/07/2019,
a Diretoria da Eletrobras aprovou uma oferta vinculativa no 17/04/2020 realizada pela Evoltz
para aquisição de ações na Eletrobras a um preço de aquisição de R$ 251 milhões. No dia
28/04/2020, um contrato foi assinado para compra e venda de ações e outros ajustes entre a
Empresa e a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, considerando o preço supracitado
e condições pregressas específicas, que deve ser rescindido após a aprovação dos órgãos
autorizados, nomeadamente a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e o CADE
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica). No dia 30/04/2020, conforme a compra e
venda de ações e outros ajustes, cláusula 4, item (i), a Empresa fez o pagamento totalizando
R$ 24.901, equivalente a 10% do contrato, em vista do valor ajustado estabelecido no
contrato supracitado. Além disso, no dia 3/09/2020, a porção restante foi regularizada, na
quantia de R$ 226.202.
Manaus
Valor
Valores de
Valor de
Valores de Mercado de ativos
Contábil Mercado Ajuste Mercado
e passivos na data de aquisição
Ativos
Caixa e Equivalentes de Caixa
55.703
55.703
Contas a Receber
17.225
17.225
Impostos recuperáveis
17.666
17.666
Impostos diferidos
226.241
226.241
Ativos contratuais referentes a concessão
2.143.384
(417.069) 1.726.313
Outros Ativos
61.949
61.949
2.522.168
(417.069) 2.105.097
Passivos
Fornecedores
35.368
35.368
Empréstimos e Financiamentos
662.396
662.396
Impostos a pagar
6.426
6.426
Impostos diferidos
413.129
413.129
Provisões
1.573
24.646
26.219
Dividendos
8.593
8.593
Outros passivos
77.895
77.895
1.205.380
24.646 1.230.026
Total de ativos identificáveis,líquidos
1.316.788
(441.715)
875.071
Valor justo da parcela adquirida (49,50%)
507.303
Contraprestação transferida pela aquisição
251.103
Ganho por compra vantajosa
256.652
Perda na remensuração na aquisição
do controle (*)
(147.223)
Conforme contrato de compra e venda de ações assinado em 28/04/2019 com todas as
condições suspensivas ultrapassadas em 3/08/2020, data de fechamento da operação e,
portanto, o balancete do dia 31/08/2020 serve como data base para o relatório de combinação de negócios. (*) Conforme exigido pelo pronunciamento técnico CPC 15 (R1), em uma
combinação de negócios realizada em etapas, o adquirente deverá remensurar a participação mantida anteriormente pelo valor de mercado na data de obtenção do controle (data
de aquisição) e deverá reconhecer na renda para o período os ganhos ou perdas resultantes,
se houver. Evoltz IV – Aquisição de Participação Minoritária. O Acionista COFIDES
Inversion e Desarollo’s (“COFIDES”) detentor de 23,54% de participação na EVZ IV, aprovou
uma oferta vinculante no dia 07/07/2020 realizada pela Evoltz para aquisição de suas ações
para um preço de aquisição de EUR 4.521 mil. No dia 29/09/2020, um contrato de compra
de ações foi celebrado para aquisição de 23,57% das ações ordinárias de titularidade da
Compañia Española de Financiación del Desarrollo S.A. - COFIDES com preço de aquisição de
R$ 30 milhões. A transação foi aprovada pelos órgãos competentes no dia 22/09/2020, pela
Aneel, e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.
Prestação paga ao acionista minoritário
30.069
(41.039)
Valor de livros da participação adicional adquirida
Diferença reconhecida em lucros acumulados
(10.970)
█ 2. Base da Preparação e Consolidação
2.1. Base da Preparação. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia (“demonstrações financeiras”) foram elaboradas e estão sendo apresentadas
de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (“IFRS”) conforme implementadas no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
Todas as informações relevantes de suas próprias demonstrações financeiras, e somente
estas informações, estão sendo apresentadas e correspondem àquelas utilizadas pela Administração da Companhia. As demonstrações financeiras consolidadas e individuais foram preparadas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo e por ativos do valor a recuperar. O custo histórico
geralmente é baseado no valor justo da contraprestação paga em troca dos ativos. A
emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria no dia 16/04/2021.
2.2. Base da Consolidação. As Demonstrações financeiras Consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Evoltz e suas controladas, coletivamente o “Grupo”, juntamente com a porção de resultados das controladas em conjunto pertinentes ao Grupo. a)
Subsidiárias. Uma subsidiária é uma entidade controlada pelo Grupo. O Grupo controla
uma entidade quando o Grupo é exposto a, ou possui direito a, retornos variáveis de seu
envolvimento com a entidade e possui a habilidade de afetar estes retornos através de seu
poder sobre o investido. Especificamente, o Grupo controla uma subsidiária se, e somente
se, o Grupo tiver: ■ Os poderes sobre a subsidiária (isto é, direitos existentes que dão ao
Grupo a habilidade de direcionar as atividades relevantes para o negócio do referido investidor). ■ Exposição, ou direitos, a retornos variáveis decorrente do envolvimento com o
investidor. ■ Capacidade de usar seu poder sobre o investidor para afetar seus retornos.
Geralmente, presume-se que a maioria dos direitos de votação resulta em controle. A fim
de apoiar esta suposição, quando o Grupo possui menos da maioria na votação ou direitos
similares de um investido, o Grupo considera todos os fatos e circunstâncias relevantes ao
avaliar se possui poder sobre um investido, incluindo: ■ O(s) arranjo(s) contratual(ais) com
outros titulares de voto do investido. ■ Direitos oriundos de outros arranjos contratuais.
■ Direitos de voto do Grupo e direitos de voto potenciais. O Grupo reavalia se possui controle de um investido ou não, se fatos ou circunstâncias indicarem que há mudanças a um
ou mais dos três elementos de controle. A consolidação de uma subsidiária começa quando o Grupo obtém controle sobre a subsidiária e termina quando o Grupo perde controle
da subsidiária. Ativos, passivos, lucros e despesas de uma subsidiária adquirida ou liquidada durante o ano são incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da
data que o Grupo recebe controle até a data que o Grupo deixa de controlar a subsidiária.
Lucros e prejuízos e cada componente de OCI são atribuídos aos proprietários do capital
próprio do Grupo e ações em participações minoritárias, mesmo se isto resultar nas participações minoritárias terem saldo de déficit. Quando necessário, ajustes serão feitos aos
demonstrativos financeiros das subsidiárias para alinhar as políticas de contabilidade com
as políticas de contabilidade do Grupo. Todos os ativos e passivos dentro do Grupo, patrimônio, lucros, despesas, e fluxo de caixa referente a transações entre membros do Grupo
são completamente eliminados na consolidação. Uma mudança de participação societária
para uma subsidiária, sem perda de controle, é contabilizada como operação de patrimônio. Se o Grupo perder controle sobre uma subsidiária, ele deixa de reconhecer os ativos
relacionados (incluindo fundo de comércio), passivos, ações em participações Minoritárias
e outros componentes de patrimônio, enquanto qualquer prejuízo ou ganho resultante é
reconhecido como lucro ou prejuízo. Qualquer investimento retido é reconhecido no valor
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de mercado. As controladas do Grupo são a Evoltz IV São Mateus Transmissora de Energia
S.A. (“EVZ IV”), Evoltz V Londrina Transmissora de Energia S.A. (‘EVZ V’), Evoltz VI Campos
Novos Transmissora de Energia S.A. (“EVZ VI”), Evoltz VII Foz Iguaçu Transmissora de
Energia S.A. (“EVZ VII”) Evoltz VIII. Transmissora de Energia S.A. (“EVZ VIII”) e Manaus
Transmissora de Energia S.A. (“MTE”). b) Acordos conjuntos. Os acordos conjuntos incluem acordos contratuais em que duas ou mais partes têm controle conjunto e quando
as decisões relativas às atividades relevantes da entidade requerem consentimento unânime. As operações conjuntas são empreendimentos controlados em conjunto, onde as
partes têm direitos sobre os ativos e obrigações subjacentes para os passivos subjacentes
relacionados ao acordo. O Grupo contabiliza sua participação nos ativos, passivos, receitas
e despesas de qualquer acordo. Joint ventures compreendem arranjos onde as partes do
arranjo têm direitos sobre os ativos líquidos. Estes são contabilizados usando o método da
equivalência patrimonial. A Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. (“NBTE”) é a controlada em conjunto do Grupo. Moeda Funcional e Moeda de apresentação. As demonstrações financeiras do Grupo são mensuradas usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua (“moeda funcional”) As demonstrações
financeiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e a de apresentação da Companhia. (R$). 2.3. Principais Políticas de Contábeis. O Grupo aplicou as
políticas de contabilidade descritas abaixo de forma consistente a todos os anos apresentados nestes demonstrativos financeiros, exceto disposto em contrário. Ofício-Circular/
CVM/SNC/SEP/nº 04/2020. Em 20/12/2020 a CVM divulgou Ofício-Circular/CVM/SNC/
SEP/nº 04/2020 que orienta quanto a aspectos relevantes do CPC 47 (IFRS 15) e CPC 48
(IFRS 9) para as companhias transmissoras de energia elétrica, abordando principalmente:
(i) determinação e atribuição de margem de implementação da infraestrutura ao longo do
período das obras; (ii) aplicação de taxa implícita de desconto dos ativos dos contratos de
concessão; (iii) segregação em rubrica especifica na Demonstração de Resultado da receita
de remuneração dos ativos da concessão; e (iv) reconhecimento dos impactos da Revisão
Tarifária Periódica (RTP) em função de alteração na base regulatória (BRR) ou na taxa de
remuneração de capital (fresh-start). Em consequência do ofício Circular a Companhia
identificou a necessidade de reconhecer ajustes a luz das novas orientações quanto: (i)
Alteração da margem de construção real utilizada na primeira modelagem para a margem
de construção à época da concessão. (ii) Atualização monetária do ativo contratual ser
reconhecida pela taxa implícita estabelecida no início de cada projeto, sendo esta obtida
após a alocação das margens de construção e de operação. Portanto, a Companhia e as
controladas e controladas em conjunto ajustaram suas práticas de contabilidade de acordo com as orientações das normas da CVM. 2.4. Combinação de Negócios. Combinação de Negócios são contabilizadas usando o método de aquisição. O custo de uma
aquisição é medido pela soma da prestação transferida, que é medida pelo valor de mercado na data de aquisição e pelo valor de qualquer participação acionária minoritária
neste adquirido. Para cada combinação de negócios, o Grupo decide mensurar a participação minoritária na empresa adquirida pelo valor de mercado e a participação proporcional adquirida da Empresa nos ativos líquidos identificáveis. Os custos relacionados à aquisição são registrados como efetuados e incluídos nas despesas administrativas. Quando o
grupo adquire um negócio, ele avalia os ativos e passivos financeiros assumidos para
classificação e designação correta de acordo com os termos contratuais, circunstâncias
econômicas e condições pertinentes na data de aquisição. Isto inclui a separação dos derivativos integrados nos contratos de hospedagem pela parte adquirida. O valor de Mercado na data de aquisição será reconhecido por qualquer prestação contingente a ser transferida pela sociedade incorporadora. Uma prestação contingente classificada como
patrimônio líquido não é remensurado e a liquidação posterior é contabilizada como parte
do patrimônio líquido. Uma consideração contingente classificada como um ativo ou
passivo, que é um instrumento financeiro e dentro do escopo dos instrumentos financeiros
do IFRS 9, é mensurado pelo valor de Mercado com as mudanças no valor de mercado
reconhecidas no resultado, de acordo com o IFRS 9. Outras considerações contingentes
que não façam parte do escopo do IFRS 9. 2.5. Instrumentos Financeiros. Um instrumento Financeiro é um contrato que origina um ativo financeiro de uma entidade e um
passivo financeiro ou instrumento de capital próprio de outra entidade. 2.5.1. Ativos Financeiros. a) Reconhecimento inicial e mensuração. Ativos financeiros são classificados,
no reconhecimento inicial, como subsequentemente mensurados ao custo amortizado,
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais e do modelo de negócio para a gestão destes
ativos financeiros. ■ Custo Amortizado. Um ativo financeiro é classificado e mensurado
pelo custo amortizado quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa contratuais e gera fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo amortizado utilizam método de juros
efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução de valor recuperável. A receita de juros,
ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Em 31/12/2020 e
2019, os principais ativos financeiros classificados nesta categoria são as contas a receber
de clientes e o ativo contratual. ■ Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos
financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento
inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos financeiros a serem obrigatoriamente
mensurados ao valor justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por
meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado. No
dia 31/12/2020 e 2019, os ativos financeiros de base classificados nesta categoria são
equivalentes de caixa. ■ Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Esses ativos são mensurados ao valor justo e mantidos dentro de um
modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa
contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e seus termos contratuais geram, em
datas específicas, fluxos de caixa que compreendem exclusivamente pagamentos de principal e juros. A Companhia não possui ativos financeiros com essas características. b) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros. Divulgações adicionais relativas à redução
de ativos financeiros são também fornecidas nas seguintes notas: ■ Divulgação para premissas significativas Nota 3. ■ Contas a receber Nota 5. O Grupo avalia a cada data de divulgação se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros está deteriorado. Uma redução do valor recuperável existe se um ou mais eventos
que ocorreram desde o reconhecimento inicial do ativo (um “evento de perda incorrido”)
tiver um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou do grupo de
ativos financeiros que possam ser mensurados com segurança. Evidência de redução pode
incluir indicações de que os devedores ou um grupo de devedores está a passar por dificuldades financeiras significativas, ou inadimplência nos pagamentos de juros ou principal. c)
Baixa de ativos financeiros. Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, parte de um ativo
financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros similares), deixa de ser reconhecido,
primeiramente (ou seja, removido da demonstração da posição financeira consolidada do
Grupo) quando: ■ O direito a receber fluxos de caixa do ativo expiraram, ou ■ O Grupo
transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu a obrigação de
pagar integralmente, sem demora material, os fluxos de caixa recebidos a terceiros ao
abrigo de um acordo de “pass-through”. O Grupo transferiu substancialmente todos os
riscos e benefícios do ativo ou não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos
e benefícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo. 2.5.2. Passivos Financeiros. a)
Classificação inicial e mensuração. Os passivos financeiros são classificados como mensurados ao custo amortizado ou VJR. Um passivo financeiro é classificado ao VJR se for classificado como mantido para negociação, caso seja um derivativo ou caso seja designado
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os passivos financeiros ao VJR são
mensurados pelo valor justo e os ganhos e perdas líquidos, incluindo qualquer despesa de
juros, são reconhecidos no resultado. Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e, no caso de empréstimos e financiamentos, líquidos de custos
de transação diretamente atribuíveis. Os passivos financeiros do Grupo incluem obrigações comerciais e outras dívidas e empréstimos e financiamentos. b) Desreconhecimento
de passivos Financeiros. A Companhia baixa o passivo financeiro (ou parte do passivo financeiro) de seu balanço patrimonial quando, e apenas quando, ele é extinto, ou seja,
quando a obrigação especificada no contrato é liquidada, cancelada ou expirada. A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro extinto e a contrapartida paga, incluindo
quaisquer ativos não monetários transferidos ou passivos assumidos, é reconhecida no
resultado. 2.5.3. Compensação de saldos. Os ativos e passivos financeiros são compensados e sua quantia líquida apresentada na declaração de posição financeira quando, e
somente quando, a Empresa possui direito legal de compensar estas quantias e busca liquidá-las de forma líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 2.5.4.
Caixa e Equivalentes de Caixa. Caixa e Equivalentes de Caixa incluem disponibilidades,
depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, normalmente com maturidades originais de até três
meses a partir da data contratual. Os equivalentes de caixa são coletados para atender
compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos ou outros fins. 2.6. Ativos
de Contrato de Concessão. O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Energia
Elétrica celebrado entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e a controladas e controladas em conjunto do Grupo regulamentam a exploração dos serviços públicos de
transmissão pela Companhia. Conforme referido no acordo, a Empresa é responsável por
transportar energia dos centros de geração para os pontos de distribuição. Para atender a
esta demanda, a obrigação de Desempenho da Empresa é manter e operar a infraestrutura de transmissão. De acordo com esta obrigação de desempenho, a Empresa mantém sua
infraestrutura de transmissão disponível para usuários e recebe prestações chamadas de
Receita Anual Permitida (RAP) pela duração do acordo de concessão de serviços. Estas receitas amortizam os investimentos feitos nesta infraestrutura de transmissão. Quaisquer
investimentos não amortizados geram o direito a indenização pelo Poder Concedente,
que recebe toda a infraestrutura de transmissão ao fim do acordo de concessão de serviços. O direito a prestações pelos bens e serviços é condicionado ao cumprimento com as
obrigações de desempenho e as quantias desta prestação são classificadas como ativos
contratuais referentes a concessão. A receita da infraestrutura de transmissão é mensurada conforme a seguir: (i) Reconhecimento de receita de construção, tendo por base a
a) Em 31 dezembro de 2018
Ativo
Ativo de contrato da concessão
Dividendo Recebível
Outros ativos circulantes
Ativos de contrato da concessão
Investimentos
Outros Ativos Não circulantes
Total de Ativos
Passivos
Dividendos
Outros passivos circulantes
Provisões
Imposto de Renda Diferidos
PIS e COFINS Diferidos
Outros Passivos Não Circulantes
Total Patrimônio líquido
Participações não controladoras
Total de Passivos e Patrimônio

(d)
(a)/(d)

(d)
(c)

parcela da RAP destinada ao investimento do ativo, que considera a margem de construção de acordo com as projeções iniciais do projeto. Toda a margem de construção é reconhecida durante a obra e variações positivas ou negativas do custo de construção são
alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o custo de
financiar o cliente (no caso, o poder concedente). A taxa definida para o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida no momento inicial do contrato e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do
cliente e prazo de financiamento. (ii) Reconhecimento da receita de operação e manutenção decorrente dos custos incorridos e necessários para cumprir obrigações de performance de operação e manutenção previstas em contrato de concessão, após o término da fase
de construção. (iii) Reconhecimento de receita de remuneração sobre o Ativo de contrato
de concessão reconhecido, registra-se também uma receita de remuneração financeira, a
partir da entrada em operação, sob a rubrica Remuneração do Ativo de contrato de concessão, utilizando a taxa implícita definida no início do contrato. A taxa busca precificar o
componente financeiro do ativo de contrato de concessão e é determinada no início do
projeto e não sofre alterações posteriores. A taxa implícita utilizada pela Companhia incide
sobre os montantes a receber dos fluxos futuros de recebimentos de caixa. A infraestrutura recebida ou construída da atividade de transmissão é recuperada através de dois fluxos
de caixa, a saber: (i) Parte através de valores a receber garantidos pelo poder concedente
relativa à RAP durante o prazo da concessão. Os valores da RAP garantida são determinados pelo Operador Nacional do Setor Elétrico - ONS conforme contrato e recebidos dos
participantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão disponibilizada. (ii) Parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão,
a ser recebida diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar essa tarefa.
2.7. Provisões. As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada (constructive obligation), como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. 2.8. Impostos renda e contribuição social correntes e diferidos. As despesas de imposto de renda e contribuição
social do período compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a
renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, quando
aplicável. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de
impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá
margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores
estimados de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e a contribuição social
são mensurados pelo regime de lucro real. A provisão para imposto de renda é constituída
à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente aos
limites fiscais estabelecidos, conforme determina a legislação em vigor. A provisão para
contribuição social sobre o lucro líquido é constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável, também de acordo com a legislação vigente. O imposto de renda e contribuição
social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis apresentados nas
demonstrações financeiras. As alíquotas desses tributos, definidas atualmente para determinação desses impostos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a
contribuição social. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja
possível que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação
das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e
fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem,
portanto, sofrer alterações. Impostos diferidos passivos são integralmente reconhecidos.
O valor contábil dos ativos fiscais diferidos é revisado em cada data do balanço e baixado
na extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis para
permitir que todo ou parte do ativo fiscal diferido venha a ser utilizado. Ativos fiscais diferidos baixados são revisados a cada data do balanço e são reconhecidos na extensão em
que se torna provável que lucros tributáveis futuros permitirão que os ativos fiscais diferidos sejam recuperados. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados
quando há um direito exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra
os passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda diferidos ativos e passivos se
relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre
a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os
saldos numa base líquida. Benefício fiscal – Lucro da exploração. As controladas MTE,
EVZ VIII e a controlada em conjunto NBTE têm incentivo fiscal gerado pelas operações
conduzidas no Norte, conferidos pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, que representa uma redução de 75% do imposto salarial. O incentivo é
calculado com base no lucro tributável da atividade incentivada (imposto de renda operacional) e leva em conta na demonstração do resultado e destinado à reserva de lucros no
patrimônio líquido. Em virtude do benefício concedido, as controladas e controlada em
conjunto, possuem algumas obrigações dentre as quais destacamos: (i) cumprir a legislação trabalhista e social e das normas de proteção e controle do meio ambiente; (ii) aplicação do valor da redução do IRPJ em atividade diretamente ligada à operação na área de
atuação da SUDAM; (iii) constituição de reserva de lucros com o valor resultante da redução, a qual somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízo ou aumento de capital
social; (iv) proibição de distribuição aos sócios ou acionistas do valor do imposto que deixar
de ser pago em virtude da redução, sob pena de perda do incentivo e da obrigação de
recolher, com relação à importância distribuída, o imposto que a Companhia tiver deixado
de pagar, sem prejuízo da incidência do imposto sobre o lucro distribuído como rendimento e das penalidades cabíveis; e (v) apresentação anual da declaração de rendimentos, indicando o valor da redução correspondente ao exercício, observadas as normas em vigor
sobre a matéria. 2.9. Capital. O capital social da Companhia é composto de ações ordinárias, classificadas como patrimônio líquido. .10. Lucro por ação. O lucro básico por ação
é calculado dividindo-se o resultado do exercício pela quantidade média ponderada de
ações em circulação no exercício. Em 31/12/2020 e 2019 a Companhia não possuía instrumentos financeiros conversíveis em ações, logo o lucro básico e diluído por ação é o
mesmo. 2.11. Dividendos. Os dividendos aprovados são reconhecidos como um passivo
nas demonstrações financeiras do exercício, com base no estatuto social da Companhia e
deliberações tomadas pelos acionistas. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que estes são devidamente aprovados pelos acionistas.
2.12. Reconhecimento de receita. O CPC 47 estabelece um modelo de cinco etapas
para contabilização das receitas decorrentes de contratos com clientes. A referida norma
determina ainda que a Companhia só pode contabilizar os efeitos de um contrato com um
cliente quando for provável que receberá a contraprestação à qual terá direito em troca
dos bens ou serviços que serão transferidos. ■ Receita de infraestrutura - Refere-se aos
serviços de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias das instalações de transmissão de energia elétrica. As receitas de infraestrutura são reconhecidas
conforme os gastos incorridos e calculadas acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS ao
valor do investimento, uma vez que os projetos embutem margem suficiente para cobrir
os custos de implementação da infraestrutura e encargos, considerando que boa parte de
suas instalações é implementada através de contratos terceirizados com partes não relacionadas. As variações positivas ou negativas em relação à margem estimada são alocadas
no resultado ao fim de cada obra. Toda a margem de construção é recebida durante a obra
e variações positivas ou negativas são alocadas imediatamente ao resultado, no momento
que incorridas. Para estimativa referente a Receita de Construção, a Companhia utilizou
um modelo que apura o custo de financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A taxa
definida para o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida
no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, sendo apurada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento. Remuneração dos ativos
de concessão - Juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa implícita aplicada sobre o valor dos investimentos da infraestrutura de transmissão, e considera as especificidades de cada projeto de reforço, melhorias e leilões. A taxa busca precificar o componente financeiro do ativo de contrato de concessão e é determinada no início do
projeto e não sofre alterações posteriores. As taxas implícitas utilizadas pela Companhia e
suas controladas incide sobre os montantes a receber dos fluxos futuros de recebimentos
de caixa. ■ Receita de operação e manutenção - Serviços de operação e manutenção
das instalações de transmissão de energia elétrica, cujo reconhecimento inicia-se a partir
da operacionalização do empreendimento. Esta receita é calculada levando em consideração os custos incorridos na realização da obrigação de desempenho, acrescidos de margem. 2.13. Novas normas e Interpretações ainda não efetivas. (a) Revisadas e Vigentes. • CPC 15 (R1) (IFRS 3) – Combinação de negócios. • CPC 00 (R2) – Estrutura
conceitual para relatório financeiro. • CPC 26 (R1) (IAS 1) e (CPC 23) (IAS 8) – Definição e
omissão material. • CPC 06 (R2) / IFRS 16: Arrendamentos. • CPC 38 (IAS 39) – Instrumentos financeiros: Reconhecimento e Mensuração. • CPC 40 (R1) (IFRS 7) – Instrumentos financeiros: Evidenciação. • CPC 48 (IFRS 9) – Instrumentos financeiros: A administração da
Companhia e de suas controladas e controladas em conjunto avaliaram as normas supracitadas e não identificaram impactos materiais nestas informações financeiras interinas.
(b) Revisadas e não vigentes. • CPC 11 (IFRS 17) – Contratos de Seguro. • CPC 26 (IAS
1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis (classificações de passivos circulante e
não circulante). Exceto pelo pronunciamento IFRS 17 – Contrato de Seguros, norma ainda
não emitida no Brasil, e não aplicável à Companhia, a Administração da Companhia está
em processo de análise dos impactos dos demais pronunciamentos acima destacados.
2.14 Reapresentação. A Administração, após reavaliar certas questões e para melhor
apresentar a posição patrimonial da Empresa e seu desempenho operacional e financeiro,
realizou os ajustes apresentados abaixo, com base na orientação definida pela “NBC TG
23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.” Estes ajustes tiveram impacto nas declarações de posicionamento financeiro, de lucro ou prejuízo e de alterações no patrimônio líquido, relativo às declarações contábeis emitidas originalmente
em 2/05/2019. A Companhia reavaliou as combinações de negócios realizadas pela Companhia em 30/05/2018 e identificou diferenças no montante de R$46 milhões. O ajuste,
considera: (a) o ajuste em valor de justo de R$81 milhões; (b) impostos de renda e contribuição social diferidos, no passivo não circulante, no montante de R$27,5 milhões. Como
resultado, foi registrado um ganho adicional por compra vantajosa no valor de R$53 milhões. (c) A Companhia também identificou um ajuste de R$ 100 milhões nos impostos de
renda e contribuição social, calculados sobre o ganho de compra vantajosa. Adicionalmente, conforme mencionado na nota 2.3, a CVM emitiu o Ofício-Circular/CVM/SNC/
SEP/Nº 04/2020, que forneceu orientação sobre aspectos significativos da CPC 47 (IFRS 15)
e CPC 48 (IFRS 9) para empresas de transmissão de energia elétrica. Como resultado do
Ofício-Circular, as controladas e os controladas em conjuntos da Companhia identificaram
a necessidade de reconhecer ajustes sob a luz da nova orientação. Os ajustes considerados
nas investidas tiveram impacto no investimento e patrimônio líquido da controladora, e
nos ativos de contrato e impostos diferidos no consolidado. Senso assim, e de acordo com
o parágrafo 14 da CPC 23/IAS 8 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação
de Erro, os saldos de exercícios anteriores estão sendo reapresentados nas demonstrações
financeiras de 31/12/2019 e 1°/01/2019. Os impactos no balanço estão demonstrados
abaixo:

Controladora
Apresentado
Reapresentado
31/12/2018
Ajuste
31/12/2018
19.856
(1.334)
18.522
31.110
73
31.183
1.572.839 197.182
1.770.021
330
330
1.624.135 195.921
1.820.057
204.836
154
261.533
1.157.612
1.624.135

(14.192)
100.041
110.072
196.285

(d)
(d)
(a)/(d)
(a)/(d)

190.644
(d)
154 (a)/(b)/(c)/(d)
(d)
361.574
1.267.684
1.820.057

Apresentado
31/12/2018
60.313
17.022
84.953
345.720
1.243.354
39.417
1.790.779
204.836
29.897
29.051
187.175
53.774
84.799
1.157.612
43.726
1.790.779

Consolidado
Ajuste
2.593
(851)
163
(20.310)
215.225
196.821

Reapresentado
31/12/2018
62.906
16.171
85.116
325.410
1.458.579
39.417
1.987.600

(14.192)
98.557
6.675
110.072
(4.383)
196.821

190.644
29.897
29.051
285.732
60.449
84.799
1.267.684
39.343
1.987.600
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b) Em 31/12/2019

Apresentado
31/12/2019
13.159
73.625
1.660.508
332
1.747.623

Ativo
Ativo de contrato de concessão
Dividendo Recebível
(d)
Outros ativos Circulantes
Ativo de contrato de concessão
Investimentos
(a)/(d)
Outros Ativos Não circulantes
Total de Ativos
Passivos
Dividendos
(d)
93.910
Outros passivos correntes
31.665
Provisões
Imposto de Renda Diferidos
(c)
257.049
PIS e COFINS Diferidos
Outros Passivos Não Circulantes
Total Patrimônio líquido
1.365.000
Participações não controladoras
Total de Passivos e Patrimônio
1.747.263
O impacto das demonstrações de Resultados é mostrado abaixo:
Receita líquida
Custo de Operações
Lucro Bruto
Despesas Gerais e Administrativas
Resultado combinação de negócios
Outras receitas operacionais (despesas)
Lucro antes das despesas e receitas financeiras
Equivalência patrimonial
Resultado Financeiro
Receita Financeira
Despesas Financeiras
Resultado antes do IR e contribuição social
Imposto de Renda e Contribuição Social
Circulante
Diferido

Controladora
Ajuste
(381)
2.015
181.047
182.682

Reapresentado
31/12/2019
12.778
75.640
1.841.555
332
1.930.305

3.059
361
100.041
86.060
195.921
Apresentado
31/12/2019
(5.483)
3.471
(2.012)
(2.012)
92.162
1.860
(24)
1.836
91.986

(d)
(d)
(a)/(d)
(a)/(d)

90.851
(d)
31.304
357.090 (a)/(b)/(c)/(d)
1.451.060
1.930.305
Controladora
Reapresentado
Ajuste
31/12/2019
(5.483)
3.471
(2.012)
(2.012)
(23.914)
68.248
(23.914)

Apresentado
31/12/2019
69.481
7.186
180.545
394.654
1.262.048
33.321
1.947.234

Consolidado

93.910
109.980
28.404
193.756
60.035
51.370
1.365.000
44.780
1.947.234
Apresentado
31/12/2019
85.661
(15.061)
70.600
(31.330)
3.471
(979)
(28.838)
41.762
73.091

1.860
(24)
1.836
68.072

4.409
(9.357)
(4.948)
109.905

Ajuste
2.605
1.675
2.376
(46.010)
203.980
1
164.628
3.059
106
79.899
6.406
86.060
(4.786)
164.628
Consolidado

Reapresentado
31/12/2019
72.086
8.861
182.921
348.644
1.466.028
33.322
2.111.862
90.851
110.086
28.404
273.655
66.441
51.370
1.451.060
39.994
2.111.862

Ajuste
(19.084)
758
(18.326)
426
1.078
1.504
(16.822)
(15.572)

Reapresentado
31/12/2019
66.577
(14.303)
52.274
(30.904)
3.471
99
(27.334)
24.940
57.519

(159)
269
110
(32.284)

4.250
(9.090)
(4.840)
77.619

(8)
(8)
(444)
160
(284)
4.484
11.036
15.520
(11.945)
18.844
6.899
4.476
11.036
15.512
(12.389)
19.004
6.615
Lucro Líquido do exercício
96.462
12.878
83.583
97.516
(13.280)
84.234
O impacto da Demonstração de Mudanças em Patrimônio Líquido é mostrado abaixo:
Reserva de Lucro
Patrimônio Líquido Participação
Capital Reserva Retenção
Reserva de Lucro não
Lucro atribuível a acionistas não controlasocial Legal de Lucros Incentivos Fiscais realizado Acumulado
da Evoltz
dores
Total
Em 31/12/2017
1
(2)
(1)
(1)
Aumento de Capital
500.000
500.000
- 500.000
Participação de Não Controladas
44.197
44.197
Lucro líquido do exercício
862.449
862.449
(471) 861.978
Destinação do resultado do Exercício:
Reservas
- 43.104
614.507
(657.611)
Dividendos
(204.836)
(204.836)
- (204.836)
Em 31/12/2018 (Apresentado)
500.001 43.104
614.507
1.157.612
43.726 1.201.338
Aumento de Capital
Adoção - CVM 04/2020
155.617
2
155.619
- 155.619
Participação de não controladores
(10.321) (10.321)
Lucro líquido do exercício
(59.737)
(59.737)
(59.737)
Destinação do resultado do Exercício:
Reservas
- (2.968)
(42.575)
45.543
Dividendos
14.192
14.192
14.192
Em 31/12/2018 (Ajuste)
- (2.968)
(42.575)
155.617
110.074
(10.321)
99.753
Aumento de Capital
500.000
500.000
- 500.000
Adoção - CVM 04/2020
155.617
155.617
- 155.617
Absorção de prejuízo
(2)
2
Participação de não controladores
33.405
33.405
Lucro líquido do exercício
802.712
802.712
5.938 808.650
Destinação do resultado do Exercício:
Reservas
- 40.136
571.932
(612.068)
Dividendos
(190.644)
(190.644)
- (190.644)
Em 31/12/2018 (reapresentado)
500.001 40.136
571.932
155.615
1.267.684
39.343 1.307.027
Reserva de Lucro
Patrimônio Líquido
Ações
Capital Reserva Retenção
Reserva de Lucro não
Lucro atribuível a acionistas
Acionistas
social
Legal de Lucros Incentivos Fiscais realizado Acumulado
da Evoltz Minoritários
Total
Em 31/12/2018 (reapresentado)
500.001 40.104
614.507
1.157.612
43.726 1.201.338
Reversão de Dividendos
204.836
204.836
- 204.836
Distribuição de Dividendos
(71.000)
(71.000)
(71.000)
Participação de não controladores
Lucro líquido do exercício
96.462
96.462
1.054
97.516
Destinação do resultado do Exercício:
Reservas
- 4.823
68.729
(73.552)
Dividendos
(22.910)
(22.910)
(22.910)
Em 31/12/2019 (apresentado)
500.001 47.927
683.236
133.836
1.365.000
44.780 1.409.780
Reversão de Dividendos
(14.192)
(14.192)
14.192
Distribuição de Dividendos
Participação de não controladores
Lucro líquido do exercício
(12.879)
(12.789)
(4.786) (17.665)
Destinação do resultado do Exercício:
Reservas
(644)
(9.176)
9.820
Dividendos
3.059
3.059
3.059
Em 31/12/2019 (Ajuste)
(644)
(9.176)
(14.192)
(24.012)
(4.786) (28.798)
Reversão de Dividendos
190.644
190.644
- 190.644
Distribuição de Dividendos
(71.000)
(71.000)
(71.000)
Participação de não controladores
Lucro líquido do exercício
83.583
83.583
651
84.234
Destinação do resultado do Exercício:
Reservas
- 4.179
59.553
(63.732)
Dividendos
(19.851)
(19.851)
(19.851)
Em 31/12/2019 (reapresentado)
500.001 44.315
631.485
275.259
1.451.060
39.994 1.491.054
O impacto das demonstrações de fluxo de caixa é mostrado abaixo:
Controladora
Controladora Consolidado
Consolidado
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
apresentado Ajuste reapresentado apresentado Ajuste reapresentado
Lucro antes ao IR e Contribuição Social
91.986 (23.914)
68.072
109.905 (32.285)
77.620
Ajustes para reconciliações de lucro antes dos impostos aos fluxos de caixa líquidos
PIS e COFINS Diferidos
6.261
6.261
Resultados de Equivalência Patrimonial
(92.162) 23.914
(68.248)
(73.091) 15.572
(57.519)
Rendimento sobre Depósitos Vinculados
(269)
(269)
Resultado combinação de negócios
(3.471)
(3.471)
(3.471)
(3.471)
Remuneração sobre ativo de contrato da concessão
(80.186)
(80.186)
Juros sobre empréstimos financiamentos e debêntures
7.743
7.743
Provisões para contingências
(760)
(760)
Outros
76
76
Ajustes de capital de giro
Contas a Receber
(573)
(573)
(1.187)
(1.187)
Impostos a recuperar
(287)
(287)
9.631
9.631
Ativo de contrato da concessão
13.001
13.001
Investimento
26.210
26.210
73.886 16.713
90.599
Fornecedores
2.289
2.289
2.748
2.748
Impostos a pagar
32
32
6.702
6.702
Encargos Setoriais
812
812
Provisões para contingências
(878)
(878)
Outros Ativos e Passivos
645
645
2.414
2.414
Caixa líquido de atividades operacionais
24.669
24.669
73.336
73.336
Impostos pagos
(96)
(96)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamento
(7.705)
(7.705)
Depósitos Judiciais
(157)
(156)
Caixa líquido gerado por (aplicado a) atividades operacionais
24.669
24.669
65.379
65.379
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Compras de Ações
(17.883)
(17.883)
(17.883)
(17.883)
Aquisição de ativos imobilizados e intangíveis
(2)
(2)
(89)
(89)
Dividendos pagos e recebidos
6.697
6.697
9.836
9.836
Caixa líquido gerado por atividades de investimento
(11.188)
(11.188)
(8.136)
(8.136)
Fluxos de caixa provenientes de atividades de financiamento
Captação de empréstimos
27.946
27.946
52.839
52.839
Amortização de empréstimos e financiamento
(20.030)
(20.030)
Depósitos vinculados
(773)
(773)
Caixa líquido gerado por atividades de financiamento
27.946
27.946
32.036
32.036
Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa
41.427
41.427
89.279
89.279
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício
29.854
29.854
60.184
60.184
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício
71.281
71.281
149.463
149.463
Aumento líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa
41.427
41.427
89.279
89.279
█ 3. Estimativas e julgamentos contabilísticos relevantes
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores. incluindo expectativas de eventos futuros. consideradas razoáveis para as circunstâncias. As estimativas. julgamentos e premissas utilizadas pela
Administração da Companhia consideradas as mais críticas na elaboração destas demonstrações financeiras estão contempladas a seguir: 3.1 Ativo de Contrato de Concessões.
No contrato de concessão da Companhia estão presentes duas obrigações de performance
claramente identificáveis: i) a obrigação de constituição da infraestrutura que será objeto da
concessão por 30 anos. ou pelo seu aprimoramento ao longo da concessão e ii) obrigação de
operar e manter a infraestrutura construída disponível para o Sistema Interligado Nacional –
SIN. O Ativo de contrato de concessão se origina na medida em que a concessionária satisfaz
a primeira obrigação. sendo a receita reconhecida ao longo do tempo desta constituição.
porém o recebimento do fluxo de caixa está condicionado à satisfação da obrigação de desempenho de operação e manutenção. Assim a Companhia faz jus a Receita de Construção
durante a fase de construção do projeto. mas só fará jus ao fluxo de caixa contratado após a
entrada em operação comercial do empreendimento. O valor do Ativo de contrato de concessão das concessionárias de transmissão de energia é formado por meio do valor presente
dos seus fluxos de caixa futuros. O fluxo de caixa futuro é estimado no início da concessão. ou
na sua prorrogação. e as premissas de sua mensuração são revisadas na Revisão Tarifária Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são definidos a partir da Receita Anual Permitida (RAP). que é a
contraprestação que as concessionárias recebem pela prestação do serviço público de transmissão aos usuários. Estes recebimentos amortizam os investimentos nessa infraestrutura de
transmissão e eventuais investimentos não amortizados (bens reversíveis) geram o direito de
indenização do Poder Concedente ao final do contrato de concessão. As premissas utilizadas
pela Companhia para determinação do Ativo de contrato de concessão da concessão são as
seguintes: ■ Ativos de contrato de concessão indenizáveis - a Companhia reconhece o
valor residual dos ativos de transmissão ainda não amortizados. como Ativo de contrato de
concessão. determinado com base nas taxas de depreciação aprovadas pela ANEEL. tendo
como base o valor contábil. ■ Ativo de contrato de concessão amortizável pela RAP – as
adições decorrentes das ampliações. reforços ou melhorias da infraestrutura de transmissão
são registradas como Ativo de contrato de concessão. ■ Remuneração do Ativo de contrato de concessão – Juros reconhecidos pelo método linear com base na taxa implícita aplicada sobre o valor dos investimentos da infraestrutura de transmissão. e considera as especificidades de cada projeto de reforço. melhorias e leilões. A taxa busca precificar o componente

financeiro do ativo de contrato de concessão e é determinada no início do projeto e não sofre
alterações posteriores. As taxas implícitas utilizadas pela Companhia e suas controladas incide
sobre os montantes a receber dos fluxos futuros de recebimentos de caixa. ■ Determinação
das receitas de infraestrutura - Quando a concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura. é reconhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos
custos relativos aos serviços de implementação da infraestrutura prestados levando em consideração que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos. ■ Receita de operação e manutenção - Serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica. cujo reconhecimento
inicia-se a partir da operacionalização do empreendimento. Esta receita é calculada levando
em consideração os custos incorridos na realização da obrigação de desempenho. acrescidos
de margem. 3.2. Provisões para riscos fundiários. tributários. trabalhistas. regulatórios. and cíveis. A Companhia e suas controladas e controladas em conjunto são parte de
diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos
seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis. a hierarquia
das leis. as jurisprudências disponíveis. as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância
no ordenamento jurídico. bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias. tais como prazo de
prescrição aplicável. conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas

com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.3. Redução ao valor recuperável
(“impairment”). Ativos financeiros (incluindo recebíveis) – um ativo financeiro não
mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação
para apurar se há indicação de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo
tem perda no seu valor recuperável se há indicação de que um evento de perda ocorreu após
o reconhecimento inicial do ativo e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos
fluxos de caixa futuros projetados que possa ser estimado de maneira confiável. A indicação
de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor. a reestruturação do valor devido à Norte Brasil sobre condições
de que a Companhia não consideraria em outras transações. indicações de que o devedor
ou emissor entrará em processo de falência. ou o desaparecimento de um mercado ativo
para um título. Além disso. para um instrumento patrimonial. um declínio significativo ou
prolongado em seu valor justo abaixo do seu custo pode se caracterizar como um indicativo
de perda por redução ao valor recuperável. Uma redução do valor recuperável com relação
a um ativo financeiro mensurado ao custo amortizado é calculada como a diferença entre
o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa
de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em
uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor continuam
sendo reconhecidos. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor. a
diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconhecidas em nenhum dos períodos apresentados.
3.4. Demonstração de Fluxo de Caixa (“DFC”). Demonstração dos Fluxos de Caixa
(“DFC”) A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto e está apresentada de acordo com a Deliberação CVM n° 641. de 7/10/2010. que aprovou o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) (IAS 7) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. emitido pelo CPC.
█ 4. Caixa e Equivalentes de Caixa
Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
(reapresentado)
(reapresentado)
Recursos na conta corrente
30
2.116
10.474
8.090
Certificado de Depósito
Bancário (CDB) (i)
68.045
69.165
143.898
138.167
Caixa Restrito (ii)
3.205
68.075
71.281
154.372
149.463
(i) Referem-se a certificados de depósito bancário altamente líquidos indexados aos Certificados de Depósito Interbancário (CDI). prontamente conversível em uma quantia definida
dinheiro. sujeitos a acordos de recompra com instituições financeiras e um baixo risco de
alteração de valor. (ii) O saldo refere-se a valor acumulado nas contas reservas do BNDES
apresentada como garantia ao contrato de financiamento firmado com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O mecanismo de preenchimento destas
contas reservas segue estritamente as condições previstas em contrato de financiamento.
█ 5. Contas a Receber
Controladora
Consolidado
31/12/2020
31/12/2019 31/12/2020
31/12/2019
Concessionárias
(reapresentado)
(reapresentado)
e Permissionárias
29.183
11.003
Partes Relacionadas (i)
1.564
114
Outras contas a receber
4.279
251
Provisão da parcela variável
por indisponibilidade (ii)
(4.561)
(696)
1.564
28.901
10.672
Refere-se a contas a receber em função do rateio de despesas com pessoal a infraestrutura
conforme aprovado e pautado no regulamento da ANEEL – resolução normativa n°699. Vide
detalhes nota explicativa 20. (ii) Refere-se a provisão da parcela variável por indisponibilidade
da linha de transmissão incorrida no exercício de 2019. Contas a receber referentes a concessionários e Permissionárias possuem juros bonificados e são. geralmente. com prazos de 15 a
45 dias. As contas a receber estão distribuídos por vencimento. conforme a seguir:
Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Devido
25.849
8.032
Vencida até 90 dias
1.564
212
1.320
Vencida por mais de 90 dias (i)
3.122
1.651
(I) Refere-se. em grande parte. aos clientes que registram processo administrativo junto ao
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). contestando o valor cobrado no serviço de
transmissão. A administração entende que a dedução de contas contestáveis não é exigida.
de acordo com o Contrato do Uso do Sistema de Transmissão (CUST). firmado pela Empresa
e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). que garante o recebimento das quantidades devidas pelos usuários dos serviços prestados por meio do Contrato de Contragarantia
(CCG) e a Carta de Fiança Bancária (CFB).
█ 6. Impostos recuperáveis
Controladora
Consolidado
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019
Atual
(reapresentado)
(reapresentado)
PIS e COFINS
14
Impostos de renda
e contribuição social
660
316
14.841
10.566
Outros Impostos
Recuperáveis
1
3.737
280
661
316
18.578
10.860
Não vigente
Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF)
15.292
15.292
(i) Refere-se principalmente a créditos de impostos e a atualização de balanços negativos para
impostos salarias e de contribuição social.
█ 7. Ativos de Contrato de Concessão
Segue abaixo a movimentação dos ativos de contrato de concessão do Grupo em 2020:
Consolidado 31/12/2020
Saldo em 31/12/2019 (reapresentado)
420.729
Aquisição de controle TEM
2.141.036
Valor de justo
(439.489)
Acréscimo ao ativo do contrato - seccionamento (i)
7.429
Remuneração de ativos de contrato de concessão
235.510
Amortização de ativo de contrato de concessão
(209.417)
Saldo em 31/12/2020
2.155.798
Corrente
212.135
Não circulante
1.943.663
(i) Refere-se à divisão doada pela COPEL em 15/07/2019. na qual foi reconhecido por meio de
uma Resolução de Autorização da Aneel em 26/05/2020. como instalações de transmissão.
estabelecendo a RAP e o período de concessão igual à do contrato principal. caracterizando-a
como ativo do contrato. Contrato de Concessão de Serviço. As principais características
do Contrato de Concessão de Serviço para os serviços de transmissão pública para construção. operação e manutenção de instalações de transmissão estão descritas abaixo: ■ Receita
Anual Permitida - RAP - A prestação de serviços de transmissão pública será fornecida
através de pagamento ao transmissor da RAP a ser recebida. desde a data de disponibilidade
de operação comercial das instalações de transmissão. A RAP é ajustada anualmente pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). ■ Receita de Operações. Manutenção e Construção - Para fornecimento das instalações de transmissão para operação
comercial. o transmissor terá direito a faturamento anual para operação. manutenção e
construção. reajustada e revisada anualmente. ■ Parcela Variável - A receita de Operação.
manutenção e construção estará sujeita a um desconto. com base em uma redução mensal.
que reflete a condição de disponibilidade das instalações de transmissão. de acordo com a
metodologia definida no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão (CPST). A porção
referente ao desconto anual para indisponibilidade não deverá exceder 12.5% da RAP para
a operação. manutenção e construção do transmissor. referente ao exercício contínuo por
12 meses antes do mês de ocorrência de indisponibilidade. incluindo este mês. Caso o limite
acima seja excedido. o transmissor estará sujeito a multa. imposta pela ANEEL de acordo
com a Resolução 318/98. na quantia máxima para infração de 2% do faturamento anual
para operação. manutenção e construção dos últimos 12 meses anteriores à anotação no
auto de infração. ■ Ativo de contrato Indenizável - Extinção da concessão e Reversão
de Bens Referentes ao Serviço Público de Energia Elétrica - no período final do acordo de
concessão. a extinção da concessão é totalmente determinada. ao passo que a ANEEL deverá ceder um contrato até a sucessão de um novo transmissor. a seu exclusivo critério.
O término da concessão determinará automaticamente a reversão dos ativos ligados ao
serviço ao Poder Concedente. com retiradas e avaliações. além da determinação da quantia
de compensação devido ao transmissor. observando as quantias e datas de incorporação
ao sistema elétrico. O valor da indenização dos ativos reversíveis será o valor resultante de
um inventário realizado pela ANEEL ou por um agente especialmente designado. e seu
pagamento será feito com os fundos fornecidos pela Reserva Global de Reversão - RGR.
de acordo com o artigo 33 do Decreto n° 41019/57 dos Serviços de Energia Elétrica e o
Artigo 4 da Lei 5655/71. conforme alterado pelo Artigo 9 da Lei 8631/93. após o término
do procedimento administrativo. em uma porção corrigida monetariamente até a data de
pagamento. O Grupo não é obrigado a remunerar o Poder Concedente pela concessão
de linhas de transmissão de energia através de investimentos adicionais quando os ativos
ligados ao serviço de energia pública são revertidos. A Gerência entende que a melhor estimativa para a quantia de indenização é o valor residual da propriedade. usina e equipamento.
■ Renovação ou Rescisão – Ao exclusivo critério da ANEEL. e a fim de garantir a continuidade e qualidade do serviço público. o prazo da concessão pode ser prorrogado por. no máximo. um ano. de acordo com as determinações do parágrafo 3 do Artigo 4 da Lei 9074/95.
mediante solicitação do transmissor. Qualquer prorrogação do período de concessão deverá
estar sujeito ao interesse público e para revisar as condições estipuladas no contrato de concessão. ■ Aspectos Ambientais - O transmissor deverá construir. operar e manter as instalações de transmissão. em cumprimento da legislação e dos requisitos ambientais aplicáveis.
tomando todas as medidas necessárias com a agência responsável pelo licenciamento. a seu
próprio risco. e em cumprimento com todas as obrigações e requisitos. Independente de
outros requisitos do órgão de licenciamento ambiental. o transmissor deverá implementar
medidas compensatórias. da forma prescrita no artigo 36 da Lei 9985/00. que determina o
“reparo de danos ambientais causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas”.
a serem detalhados na apresentação do Projeto Ambiental Básico. de sua responsabilidade.
para o órgão competente. que também apresenta os requisitos das agências ambientais
dos Estados onde as Linhas de transmissão serão implementadas. ■ Descumprimento de
penalidades - Em caso de falha no cumprimento das penalidades impostas por infração.
ou notificação ou determinação da ANEEL e procedimentos de rede. para regulamentação
da prestação de serviços. a concessão poderá prescrever. da forma estabelecida na lei e no
contrato de concessão. sem prejuízo à determinação das responsabilidades do transmissor
ao Poder Concedente. ANEEL e usuários e terceiros. e das indenizações aplicáveis. Alternativamente à declaração de confisco. a ANEEL poderá propor a expropriação do bloco de
ações de controle do transmissor e levando a leilão público. O valor mínimo definido para
o leilão será a quantia líquida devida em caso de confisco. Os controladores serão controlados a partir da quantia calculada. a quantia equivalente às suas respectivas participações.

█ 8. Investimentos

Investimentos em controladas
Investimentos em controladas em conjunto
8.1. Informações de Investimento
Patrimônio Líquido (*)
Lucro Líquido
% Participação:
Classificação

Controladoria
Consolidado
31/12/2020
31/12/2019 31/12/2020
31/12/2019
(reapresentado)
(reapresentado)
1.242.705
375.527
820.764
1.466.028
820.764
1.466.028
2.063.469
1.841.555
820.764
1.466.028
31/12/2020
EVZ IV
EVZ V
EVZ VI
EVZ VII
EVZ VIII
MTE
NBTE
105.951
83.542
122.413
74.512
50.621
1.335.672
1.848.326
(2.734)
3.247
2.256
5.327
2.103
67.358
142.923
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
51.0%
Controlada Controlada Controlada Controlada Controlada
Controlada
Controlada conjunto
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31/12/2019 (reapresentado)
EVZ IV
EVZ V
EVZ VI
EVZ VII
EVZ VIII
MTE
NBTE
Patrimônio Líquido (*) 169.683
129.929
167.975
97.600
80.975
1.282.921
1.883.474
Lucro Líquido
2.762
857
4.372
1.202
4.135
67.436
56.759
% Participação
76.4%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
50.5%
51.0%
Classificação
Controlada Controlada Controlada Controlada Controlada Controlada conjunto Controlada conjunto
(*) Patrimônio líquido sem considerar o percentual de participação (ações) da Evoltz.
Controlada
8.2. Mudança em Investimentos
EVZ IV EVZ V EVZ VI EVZ VII EVZ VIII (*) MTE (**)
NBTE
Total
Saldo em 31/12/2019 (reapresentado) 74.126 79.364 108.761 67.624
45.652
633.957 832.071 1.841.555
Equivalência Patrimonial
(3.778) 3.247
2.256 5.328
2.103
37.643 72.891
119.690
Redução do capital
(61.000) (45.000) (41.000) (16.000)
(32.000)
- (195.000)
Aquisição de coligada
41.039
664.760
705.799
Perda na remensuração
- (304.681)
- (304.681)
Amortização menos valia
3.191 2.904
3.400 1.721
1.626
6.398
6.618
25.858
Dividendos
- (4.637) (6.818) (12.416)
(458)
(14.607) (90.816) (129.752)
Saldo em 31/12/2020
53.578 35.878 66.599 46.257
16.923 1.023.470 820.764 2.063.469
(*) Em 24/10/2019 a EVZ III se tornou controlada integral da Evoltz. de acordo com a nota explicativa nº 1.3.
(**) Em 31/08/2020 a MTE se tornou controlada integral da Evoltz. de acordo com a nota explicativa nº 1.3.
8.3. Informações sobre subsidiárias e empreendimentos conjuntos
31/12/2020
Balanço Patrimonial
Nota
EVZ IV
EVZ V EVZ VI EVZ VII EVZ VIII
MTE
NBTE
Caixa e equivalentes de caixa
7.657
7.727 10.378
7.469
4.644
48.423
65.445
Títulos e valores mobiliários
80
Contas a Receber
1.780
2.134
2.388
3.472
714
18.414
25.776
Depósito vinculados
(a)
34.656
Ativos de contrato da concessão
18.212 15.124 19.763 11.284
6.762
140.991
253.321
Outros Ativos Circulantes
2.132
2.129
2.759
1.803
929
21.522
25.944
Total de Ativos Circulantes
29.781 27.114 35.288 24.028 13.049
229.350
405.222
Ativo do contrato de concessão
167.764 134.278 204.474 118.643 73.411 2.035.185 3.255.670
Depósito vinculados
(a)
37.781
54.442
Imobilizado
184
254
63
194
247
111
Depósitos judiciais
107
1.786
35.098
Impostos recuperáveis recuperar
2.307
2.043
2.253
1.533
7.157
2.050
Outros Ativos
498
68
1.864
69
553
191
4.291
Total de Ativos Não-Circulantes
170.860 136.643 208.654 120.439 74.211 2.115.412 3.316.564
Fornecedores
154
280
171
323
181
34.619
19.499
Empréstimos e Financiamentos
(b)
103.153
Debêntures
(c)
3.983
4.570
4.437
5.037
2.792
16.223
54.154
Dividendos a pagar
726
1.265
696
23.201
Impostos a pagar
244
241
398
485
349
5.537
15.026
Provisões
478
10.887
9.724
Outros Passivos Circulantes
1.690
1.590
2.323
838
1.079
12.029
10.466
Total de Passivos Circulantes
6.071
6.681
8.055
8.426
5.097
205.649
108.869
Empréstimos e financiamentos
(b)
429.097
Debêntures
(c)
67.171 48.756 59.772 31.267 22.247
121.836 1.190.697
Fornecedores
1.004
292
48.393
Provisões
1.281
2.546
5.518
765
45.480
24.510
Impostos diferidos
20.167 21.965 47.291 22.440
7.028
206.735
500.235
7.822
498
755
Outros Passivos Não-Circulantes
(d)
Total de Passivos Não-Circulantes
88.619 73.267 112.581 61.530 31.542
803.441 1.764.590
Patrimônio Líquido
200.641 83.809 123.307 74.512 50.621 1.335.672 1.848.326
Quota:
100%
100% 100%
100%
100%
100%
51%
(a) O depósito vinculado representa o valor acumulado nas contas de Centralização de Pagamento de Debêntures. dada como garantia para
o contrato de financiamento assinado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). firmado em 2020. O balanço
será mantido como depósitos ligados até o recebimento do termo de liquidação de débitos. quando será convertido em caixa e Equivalentes
de caixa para a Companhia. O saldo de longo prazo representa a quantia acumulada nas contas de reserva. dada como garantia para o
contrato de financiamento assinando com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e no ato da primeira emissão
de debêntures. Em 13/01/2020 as controladas EVZ V. EVZ VI. EVZ VII procederam com a quitação antecipada dos empréstimos captados
junto ao BNDES. Em consequência o referido BNDES através de instrumento de quitação datado de 18/02/2020 deu plena e geral quitação
às obrigações assumidas pelas Companhias no que tange a garantias concedidas. cessão fiduciária. penhor de ações e cláusulas restritivas.
A Companhia e suas controladas. EVZ V. EVZ VI. EVZ VII. possuem contas reservas vinculadas as obrigações contratuais dos empréstimos.
financiamentos e debêntures. cuja remuneração está baseada na variação dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI. Em conexão
com a quitação antecipada dos empréstimos e financiamentos das controladas em conjunto junto ao BNDES e consequentemente liberação
das obrigações assumidas os saldos registrados em depósitos vinculados foram reclassificados para o ativo circulante e serão reclassificados
para caixa e equivalentes em 2020. (b) Apesar da correspondência enviada pelo BNDES ao NBTE confirmando a quitação do débito em
29/12/2020. o NBTE ainda não tem um prazo para a liberação de todas as suas obrigações contratuais. já que esta ainda tem uma obrigação
para cumprir. de um projeto social. que se encontra em andamento. sendo financiado pelos próprios recursos da empresa. As outras obrigações assumidas pela Empresa a respeito das garantias concedidas. cessão fiduciária. penhora de ações e cláusulas restritivas foram dirimidas.
Além disso. a NBTE pagou as notas promissórias com o Banco BTG Pactual. banco Itaú e o Banco ABC. na quantia de R$104.495. (c) Em
15/11/2020. a Companhia realizou a 2ª emissão de 1.000.000 debêntures simples. não conversíveis em ações. da espécie com garantia real
quirografária. a ser convolada na espécie com garantia real. para distribuição pública com esforços restritos. em série única. com valor nominal unitário de R$ 1.000.00 totalizando R$ 1.000.000. Em 28/12/2020. a companhia recebeu o montante líquido de 963.620. Os recursos
obtidos foram destinados à liquidação antecipada da totalidade do saldo devedor pela Companhia do empréstimo junto ao Banco BNDES
e quitação antecipada na totalidade de Notas Promissórias. série única. ambos em 29/12/2020. (d) Em 15/07/2019. a controlada ATE VII
assinou um contrato de transferência não onerosa de instalações cedidas referente a estrutura objeto do contrato de compartilhamento de
instalação com a Companhia Paranaense de Energia – COPEL onde obteve direito a infraestrutura operacional avaliada no montante de R$
7.345. De acordo com a publicação no Diário Oficial em 29/05/2020. o ativo foi objeto de incremento da RAP da Companhia após avaliação
da ANEEL para autorização do recebimento da RAP no montante de R$ 276 a ser recebido a partir de 01/07/2020. assim como o montante
relativo ao período entre a data da entrada em operação (15/07/2019) e 30/06/2020. que totalizam R$ 265. O Ativo será tratado como ativo
imobilizado até a data da remuneração pela infraestrutura adquirida quando passará então a ser apto às tratativas do CPC 47 – Receita de
Contrato com Cliente caracterizando-se um ativo de contrato da concessão. Em 26/05/2020 através da Resolução Autorizativa N° 8.889 a
Aneel reconhece o à operação e manutenção de instalações de transmissão e estabelecendo a RAP no montante de R$ 265 do período de
julho 2019 a junho 2020 que devem ser pagos à ATE VII entre 01/07/2020 e 30/06/2021 por meio de parcela de ajuste. reajustada pelo índice
estabelecido no Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 013/2007.
31/12/2019 (reapresentado)
Balanço Patrimonial
Nota EVZ IV EVZ V EVZ VI EVZ VII EVZ VIII
MTE
NBTE
Caixa e equivalentes de caixa
10.591 16.952 12.900
2.681 35.058
46.930
43.599
Títulos e valores mobiliários
48
84
Contas a Receber
1.534
2.091
2.725
3.350
801
14.334
32.103
Depósito vinculados
(a)
2.499
2.339
1.579
26.287
Ativos de contrato de concessão
17.481 14.517 18.970 14.517
6.601
90.791
157.039
Outros Ativos Circulantes
3.843
3.171
4.598
4.089
1.104
20.680
19.260
Total de Ativos Circulantes
33.449 39.230 41.532 26.216 43.564 172.783
278.372
Ativo do contrato de concessão
171.115 137.472 210.133 109.521 71.006 2.050.245 3.280.008
Depósito vinculado
(a)
2.990
37.453
54.157
Ativos Fixos
(c)
238
171
147
7.574
228
Impostos de renda e contribuição social
4.319
2.114
11.499
Outros Ativos
20.794
576
93
169
8
1.088
3.379
Total de Ativos Não-Circulantes
199.456 138.219 210.373 117.264 73.356 2.100.285 3.337.544
Fornecedores
(f)
385
1.134
1.241
1.639
363
33.936
19.141
Empréstimos e Financiamentos
6.186 20.634 26.818 12.780
84.627
175.500
Debêntures
184
12.883
47.737
Outros Passivos Circulantes
2.716
2.376
5.103
4.294
1.470
36.203
61.485
Total de Passivos Circulantes
9.287 24.144 33.162 18.713
2.017 167.649
303.863
Empréstimos e financiamentos
17.379
658.998
Fornecedores
1.004
32.742
80.399
Debêntures
- 24.471 431.506
242.996
Provisões
20.385
3.378
4.873
197
718 134.506
22.784
Impostos de renda e contribuição social
16.161 19.966 45.744 19.385
6.998 187.486
418.673
Outros Passivos Não-Circulantes
(c)
10
32
151
7.585
737
36.258
4.729
Total de Passivos Não-Circulantes
53.935 23.376 50.768 27.167
33.928
822.498 1.428.578
169.683 129.929 167.975 97.600
80.975 1.282.921 1.883.474
Patrimônio Líquido
% de participação
100% 100%
100% 100%
100%
50.5%
51%
(e) Em 15/07/2019. a subsidiária EVZ VII assinou um acordo para transferência sem ônus de instalações cedidas referente à estrutura que
forma o objeto do contrato de compartilhamento de instalação com a Companhia Paraense de Energia - COPEL. em que conquistou o direito
à infraestrutura operacional avaliada em R$ 7.345. O ativo é elegível para a Receita Anual Permitida da Empresa e está sob avaliação para
concessão de autorização da ANEEL. Os Ativos devem ser tratados como ativos fixos até que a remuneração seja definida para a infraestrutura adquirida e. em seguida. ser qualificada para as provisões da CPC 47 - Receita dos Contratos do Cliente. (f) Em 2/03/2020. dois termos
contratuais foram assinados entre as subsidiárias. empreendimentos conjuntos e a Omega. a principal prestadora de serviços O&M. além
da Abengoa. um prestador de serviços responsável pela manutenção das linhas de transmissão e antiga acionista da Empresa. enquanto
o termo do contrato declara não haver obrigações a serem cumpridas ou quantias a serem pagas pela empresa nesta data ou no futuro.
Considerando a assinatura destes termos. faturas pendentes em 31/12/2019. sob discussão entre as partes. referente a reembolsos. serão
emitidas na quantia de R$ 3.551. Os contratos de empréstimos e financiamentos para subsidiárias e empreendimentos conjuntos contêm
cláusulas de compromissos financeiros e não financeiros com maturidade antecipada. incluindo o cumprimento de indicadores financeiros
específicos durante o período dos respectivos contratos. Em 31/12/2020 e 2019. todas as cláusulas restritivas estabelecidas nos contratos de
empréstimos e financiamentos foram cumpridas pelo Grupo Evoltz.
31/12/2020
Demonstração de Resultados
Demonstração de Resultado
EVZ IV EVZ V
EVZ VI EVZ VII EVZ VIII
MTE
NBTE
Receita líquida
17.803 14.488
16.440 14.090
9.442 178.026
342.623
Custo de Operações
(4.100) (2.620)
(4.244) (3.013) (2.228) (37.981)
(21.544)
Outras Receitas Operacionais (Custos)
(i)
1.274
348
488
966
14
16.111
9.692
Despesas Gerais e Administrativas
(8.162) (5.547)
(6.497) (3.304) (3.023)
(9.938)
(9.462)
Receita financeira (despesas). líquido
(871) (1.121)
(1.849)
(302)
(635) (51.496)
(98.916)
Impostos de renda e contribuição social
(8.678) (2.301)
(2.082) (3.110) (1.467) (27.364)
(79.469)
Lucro Líquido do exercício
(2.734) 3.247
2.256
5.327
2.103
67.358
142.923
i. O aumento da NBTE relacionado a uma reversão de responsabilidade devido a acordos civis com o fornecedor referente à fase de construção da Linha de Transmissão na quantidade de R$ 6 milhões.
31/12/2019 (reapresentado)
Demonstração de Resultado
EVZ IV EVZ V EVZ VI EVZ VII EVZ VIII
MTE
NBTE
Receita líquida
(ii) 16.399 15.557 17.299 11.577
9.502 173.302
350.022
Custo de Operações
(iii) (2.485) (6.331) (2.456)
(2.444) (1.345)
2.662
(19.263)
Outras Receitas Operacionais (despesas)
99
11.703
2.258
Despesas Gerais e Administrativas
(iv) (6.600) (6.162) (4.094)
(7.316) (1.672) (31.939) (168.616)
Receita financeira (despesas). líquido
(1.756) (1.268) (2.397)
(1.254)
(109) (48.907)
(99.334)
Impostos de renda e contribuição social
(2.796)
(939) (3.980)
540 (2.241) (39.385)
(8.308)
Lucro Líquido do exercício
2.762
857
4.372
1.202
4.135
67.436
56.759
(ii) Em 2019 a Manaus incorreu em penalidades ocasionadas por eventos adversos. o que provocou a paralisação temporária de determinados equipamentos. tendo sido parcialmente substituídos. bem como acionado as seguradoras de forma a garantir eventuais coberturas
através das apólices contratadas. Em 31/12/2019 a provisão constituída foi de R$4.6 milhões. (iii) O montante registrado na controlada
em conjunto MTE refere-se substancialmente a reversão de duas causas regulatórias no valor de R$32.173. Estas referente a discussões
sobre descontos na RAP. No primeiro trimestre de 2019 ocorreram desdobramentos favoráveis à Companhia. alterando seu prognóstico
de perda de provável para remoto. Consubstanciada em opinião de advogados externos. a Companhia efetuou a reversão destes saldos
em 31/03/2019. (iv) Em 2019 as controlada em conjunta Norte Brasil concluir os seguintes processos: (i) Adesão ao programa de Anistia do
ICMS. para as ações da Companhia dos Estados de São Paulo e Mato Grosso. que permitiu a liquidação do débito em aberto com redução
de juros e multas mediante pagamento integral. conforme previsto na Lei do ICMS nº 147/2019 para o Estado de SP e Lei nº 10.977 / 2019
para o estado do MT. O montante total pago em dezembro de 2019 foi de R$78 milhões; e (ii) Acordo judiciai em 8/10/2019. devidamente
homologado na 2ª Vara Cível. firmado com a Toshiba para encerrar a ação judicial estabelecida da referida Companhia contra a Norte Brasil. a
respeito de supostos inadimplementos contratuais do período de implantação da linha de transmissão durante o período de construção. Em
8/10/2019. foi homologado o acordo declaratório na 2ª Vara Cível. firmado com a Toshiba para encerrar a ação judicial estabelecida da referida Companhia contra a Norte Brasil. a respeito de supostos inadimplementos contratuais do período de implantação da linha de transmissão
durante o período de construção. O acordo foi firmado no montante de R$85.4 milhões. e será pago da seguinte forma (i) R$ 45.4 milhões
através de transferência bancária para a Toshiba na data da homologação do acordo pelo Juiz das ações. o que ocorreu em 10/10/2019. e
(ii) R$ 40 milhões através de confissão de dívida para pagamento em três parcelas assim distribuídas: R$ 10 milhões em 31.10.2024. R$ 15
milhões em 31.10.2025 e R$ 15 milhões em 31.10.2026 corrigidos pelo IPCA.
█ 9. Fornecedores
Controladora
Consolidado
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019
(reapresentado)
(reapresentado)
Circulante
Serviços
814
2.423
36.670
7.881
Outros
1.168
308
814
2.423
37.838
8.189
Circulante (i)
814
2.423
36.542
7.185
Não-Circulante (ii)
1.296
1.004

(i) Refere-se principalmente ao saldo a pagar aos fornecedores Manaus Construtora. em janeiro de 2021. no valor de R$ 32.663. (ii) Refere-se
a uma ação de indenização apresentada por um fornecedor que reivindica danos morais e materiais. através de rescisão unilateral.
█ 10. Empréstimos, financiamento e debêntures
Consolidado
10.1. Composição de empréstimos e financiamentos e debêntures
31/12/2020
Empresa
Dívida
Taxa de juros Distribuição
Prazo
Valor liberado Circulante Não Circulante
Manaus
BNDES
TJLP
2.91%
05/10/2011 15/12/2026
401.000
37.161
182.299
Manaus
BASA CCB
TAXA FIXADA
8.50%
11/11/2011 10/07/2031
250.000
25.941
246.798
Manaus BASA Debênture
TJLP
1.65%
29/03/2012 15/02/2029
150.000
16.223
121.836
Manaus
ITAU CCB
CDI
1.45%
27/12/2019 21/12/2021
40.000
40.052
EVZ IV
Debênture
IPCA
5.40%
25/11/2020 31/10/2029
70.000
3.983
67.171
EVZ V
Debênture
CDI
1.28%
13/01/2020 30/06/2029
56.000
4.570
48.756
EVZ VI
Debênture
CDI
1.28%
13/01/2020 30/06/2029
67.000
4.437
59.772
EVZ VII
Debênture
CDI
1.26%
13/01/2020 30/06/2029
42.000
5.037
31.267
EVZ VIII
Debênture
CDI
1.42%
26/12/2019 30/06/2029
25.000
2.792
22.247
Total 140.195
780.146
Empréstimos e financiamentos 103.153
429.097
Debêntures
37.042
351.049
Os fluxos futuros de pagamentos da dívida são os seguintes:
2022
2023
2024 2025 após 2025
Total
Empréstimos e financiamentos
60.181 60.141 60.575 59.650
188.550 429.097
Debêntures
56.230 69.659 68.985 57.873
98.302 351.049
Total
60.181 129.800 129.560 57.873
98.302 780.146
Consolidado
31/12/2019
Empresa
Dívida
Taxa de juros
Vencimento
Valor liberado Circulante Não Circulante
Evoltz
Debênture
CDI
1.40% 26/12/2019 20/11/2020
28.000
27.946
EVZ IV
BNDES
TJLP
2.49% 07/12/2009 15/12/2023
80.101
6.186
17.379
EVZ V
BNDES
TJLP
2.49% 13/10/2009 15/12/2023
80.101
20.634
EVZ VI
BNDES
TJLP
2.49% 10/11/2009 15/05/2024
79.051
EVZ VII
BNDES
TJLP
2.49% 29/06/2009 15/12/2023
42.318
12.780
EVZ VIII
Debênture
CDI
1.42% 26/12/2019 30/06/2029
25.000
184
24.471
Total
94.548
41.850
Empréstimos e financiamentos
66.418
17.379
Debêntures
28.130
24.471
Em 16/12/2019. a Empresa realizou a primeira emissão de debêntures simples não conversíveis em ações. do tipo garantia real e garantias
pessoais adicionais. para distribuição pública nos termos da lei de Mercado de Capitais da Instrução CVM 476. com esforços restritos. pelo
valor nominal unitário de R$ 1.000 (mil reais). com 28.000. totalizando a soma de R$ 28 milhões. Em 29/09/2020. a Empresa procedeu com
a quitação de debêntures no valor de R$ 29.110. 10.3 Depósitos vinculados. A Companhia e suas controladas e controladas em conjunto
possuem contas de reserva vinculadas às obrigações contratuais de empréstimos. financiamentos e debêntures. cuja remuneração é baseada
na variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Em relação ao pagamento antecipado de empréstimos e financiamentos para
as subsidiárias ao BNDES e consequente liberação das obrigações assumidas. o saldo registrado em depósitos vinculados foi reclassificado
para o ativo circulante e deverá ser reclassificado para caixa e equivalentes de caixa em 2020. Em 25/11/2020. a subsidiária EVZ IV procedeu
à liquidação antecipada dos empréstimos obtidos junto ao BNDES. Como resultado. o referido BNDES. através de um instrumento de liquidação datado de 10/12/2020 do cumprimento integral e geral das obrigações assumidas pela EVZ IV com relação a garantias concedidas.
cessão fiduciária. penhor de ações e cláusulas restritivas. A subsidiária EVZ IV em conexão com a liquidação antecipada dos empréstimos e
financiamentos do BNDES e. consequentemente. a liberação das obrigações assumidas reclassificou os depósitos vinculados como caixa e
equivalentes de caixa. 10.4. Garantias concedidas
Entidades Agente financeiro Penhor de ações Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios emergentes da Concessão
MTE
BNDES
X
X
MTE
BASA CCB
X
X
MTE
BASA Debênture
X
X
EVZ IV
Oliveira Trust
X
X
EVZ V
Oliveira Trust
X
X
EVZ VI
Oliveira Trust
X
X
EVZ VII
Oliveira Trust
X
X
EVZ VIII
Oliveira Trust
X
X
10.5. Obrigações contratuais. Contratos de empréstimo. financiamento e debêntures apresentam convênios financeiros e não financeiros
para pagamento antecipado. incluindo o cumprimento de indicadores financeiros específicos durante o prazo dos respectivos contratos. em
31/12/2020. todos os convênios restritivos estabelecidos nos contratos de empréstimo e financiamento existentes foram cumpridos pelo
Grupo Evoltz.
█ 11. Provisões
Controladora
Consolidado
31/12/2020
31/12/2019 31/12/2020
31/12/2019
(reapresentado)
(reapresentado)
Provisões Ambientais
15.848
Sobressalentes
19.349
Provisões fundiárias
3.472
22.077
Regulatórias
2.546
2.546
Provisão para Contingências
38.682
3.781
79.897
28.404
Circulante
10.887
Não-Circulante
69.010
28.404
79.897
28.404
Provisões Ambientais. Referem-se à provisão de que os serviços contratados atendam as restrições de licenciamento ambiental. Entre os
principais são os programas de fauna. educação ambiental. comunicação social. gestão ambiental. restauração florestal e compensação
ambiental. entre outros. Fundiário. Corresponde aos custos relacionados a processos fundiários (indenizações. honorários de perito. liquidações. entre outros). Provisões para Contingências. Estas referem-se principalmente a ações indenizatórias e rescisão de contrato de
prestação de serviços depositados por um fornecedor referente a passivos e inadimplência contratual. Provisões para prejuízos resultantes
de processos são estimados e atualizados pelo Grupo. com base na análise dos consultores jurídicos do Grupo.
a) Movimento das provisões
Ambiental (i) Sobressalentes Fundiário (ii) Regulatório Contingências
Total
Saldo em 31/12/2019 (reapresentado)
23.395
2.546
2.463 28.404
Manaus (aquisição de controle)
22.083
19.349
13.847 55.279
Adições
558
36.538 37.096
Reversões
(19.649)
(16.248) (35.897)
Atualização
2.082
2.082
Pagamentos
(6.235)
(832)
- (7.067)
Saldo em 31/12/2020
15.848
19.349
3.472
2.546
36.682 79.897
(i) Referem-se principalmente a despesas com reposição florestal. no valor de R$ 4.043 e R$ 2.830 referentes a taxas ambientais em MTE.
(ii) A adição refere-se substancialmente ao caso apresentado em 2010 no âmbito da liberação de terras do direito de passagem para
fins de construção. operação e manutenção do sistema da linha no valor de R$ 17 milhões em MTE. Além disso. a reversão se refere aos
honorários advocatícios da parte vencedora do processo regulamentar encerrado em junho de 2019. (i) Refere-se substancialmente à
ação judicial com a AZ Imóveis. na qual foi previsto um processo de servidão administrativa no qual houve um bloqueio judicial de R$ 16
milhões em 2018. A Empresa. através de seus advogados. embargou a decisão de questionar o assunto e recorrer ao Tribunal Superior de
Justiça. Em 5/05/2020. as partes celebraram um acordo. no qual o pagamento foi feito através de depósito judicial e correção monetária.
(iii) Refere-se à reversão da provisão devido a desenvolvimentos favoráveis nos procedimentos da Empresa e. consequentemente. uma reavaliação da provisão para perdas. este processo está relacionado a uma ação de compensação devido a uma violação contratual que um
fornecedor específico tenha interposto contra a Empresa. b) Passivos Contingentes. O Grupo é parte em processos cuja probabilidade
de perda é avaliada como possível. com base na opinião de consultores jurídicos externos. para os quais nenhuma provisão foi constituída
em 31/12/2020 e 2019. conforme a IAS 37 - Disposições. Responsabilidades Contingentes e Ativos Contingentes.
Consolidado 31/12/2020
Civil (i)
14.974
Tributárias (ii)
38.326
Regulatórias(iii)
19.832
Fundiária
5.520
Contingências
334
78.986
(i) Refere-se principalmente a processos de cobrança e indenização apresentados por fornecedores. envolvendo reclamações pelo pagamento de prejuízos sofridos devido a uma quebra contratual de um acordo assinado entre as partes. e a cobrança de títulos. entre
outros. (ii) Os procedimentos fiscais são basicamente compostos por execuções fiscais para a cobrança de dívidas contidas em certificados
de dívida ativa. (iii) Refere-se a (i) um processo legal de natureza regulatória. onde o objetivo desta ação é solicitar um efeito suspensivo
ao Pedido Administrativo protocolado pela NBTE junto à ANEEL. em 21/09/2019. para evitar o desconto no RAP como Porção Variável
devido à indisponibilidade - PVI e (ii) Também um recurso administrativo. com pedido de medida cautelar. arquivada pela NBTE. com o
objetivo de suspender a aplicação da Porção Variável devido à indisponibilidade - PVI sobre suas receitas. como resultado de desconexões
causadas pela queda das torres de transmissão entre 13 e 14/10/2020. causada por eventos climáticos extraordinários. e. por mérito. o
cancelamento da aplicação da PVI. Depósitos Judiciais. Além das provisões e passivos contingentes. o Grupo é legalmente obrigado a
fazer um Depósito Judicial como garantia contra um possível resultado adverso no processo. Estes depósitos ordenados pelo tribunal são
corrigidos monetariamente e registrados como ativos não circulantes até que uma decisão legal seja aprovada para retirar o depósito. Em
2018. houve um bloqueio judicial de R$ 16 milhões relacionado à disposição de um processo de servidão administrativa na controlada
EVZ IV. A Companhia. através de seus advogados. embargou a decisão de questionar a matéria e recorrer ao Superior Tribunal de Justiça.
Em 5/05/2020. as partes celebraram um acordo. no qual o pagamento foi feito através de depósito judicial e correção monetária. Adicionalmente. houve um bloqueio judicial na controlada MTE valor de R$ 33 milhões em 2020. sendo transferido ao réu R$ 17 milhões em
fevereiro de 2021 devido a uma decisão desfavorável à Empresa. Consequentemente. em 31/12/2020 a MTE fez uma provisão para contingência no mesmo valor. O processo está relacionado a uma ação de servidão administrativa movida em 2010 pela MTE. no âmbito da
liberação do terreno da faixa de servidão para fins de construção. operação e manutenção do sistema denominado Linha de Transmissão
Oriximiná - Itacoatiara - Cariri. Circuito Duplo. a 500 kV. um projeto de Utilidade Pública. Atualmente. a Empresa vem pleiteando junto
ao Tribunal que a Decisão obtida no Pedido de Efeito de Suspensão à Sentença seja plenamente cumprida. para a devolução / liberação
completa do bloco financeiro em seu favor.
c) Garantias Legais
Entidade Emissor
Número do Seguro
Validade
Montante Segurado
MTE
Swiss Re
51750014560
19 de Ago a 24 de Ago
6.625
MTE
Swiss Re
51750014637
19 de Set a 23 de set
481
MTE
Swiss Re
51750015908
20 de Jun a 23 de Jun
135
MTE
Swiss Re
51750016510
Jan 21 a Jan 23
6.625
EVZ IV
Pottencial
115233
18 de Fev a 21 de Fev
16.411
EVZ V
Pottencial
0306920199907750 277142000
19 de mar a 21 de mar
11.559
EVZ V
Swiss Re
51750014737
19 de Out a 21 de Out
869
EVZ VI
Pottencial
0306920199907750 308630000
19 de Ago a 21 de Ago
198
EVZ VII
Pottencial
0306920199907750 28062000
19 de Abr a 21 de Abr
813
EVZ VII
Swiss Re
51750014736
19 de Out a 21 de Out
277
A oferta de garantia pela Companhia. suas controladas e controladas em conjunto é uma condição legal para a utilização de certas ferramentas legais adotadas em circunstâncias específicas. Isto não implica pagamento antecipado. nem reconhecimento da condenação.
█ 12. Encargos Setoriais
Controladora
Consolidado
31/12/2020
31/12/2019 31/12/2020
31/12/2019
(reapresentado)
(reapresentado)
Reserva Global de Reversão (RGR)
575
229
Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
9.920
3.723
Taxa de fiscalização de Serviço de Energia Elétrica (TFSEE)
83
24
10.578
3.976
Os encargos setoriais são definidos pela ANEEL e previstos em lei. sendo destinados a incentivos com P&D. a constituição de RGR dos serviços
públicos e Taxa de Fiscalização de serviços de Energia Elétrica TFSEE com a finalidade de constituir a receita da Agência Nacional de Energia
Elétrica cobertura das suas despesas administrativas e operacionais.
█ 13. Obrigações especiais
Em 15/07/2019. a subsidiária EVZ VII assinou um contrato de transferência não onerosa de instalações concedido em referência à estrutura objeto do contrato de partilha de instalações com a Companhia Paranaense de Energia – COPEL. pelo qual ganhou o direito
à infraestrutura operacional avaliada em R$ 7.345. O ativo é elegível para a Receita Anual Permitida pela Empresa e está sob avaliação da ANEEL para autorizar o recebimento. O Ativo em 2019 foi tratado como ativo fixo devido à aprovação formal pela ANEEL em
29/05/2020. Em 2020 o ativo foi tratado de acordo com o CPC 47 – Receita de Contratos de Clientes. Obrigações Especiais estão ligadas
à concessão de serviços públicos de eletricidade e representam os valores para a União. Estados. Municípios e consumidores. bem como
doações não condicionadas a qualquer retorno em favor do doador e subsídios para investimentos no serviço público de eletricidade.
█ 14. Imposto de Renda e Contribuição Social.
a) Imposto de Renda e contribuição social diferidos apresentados no balanço patrimonial
Controladora
Consolidado
31/12/2020
31/12/2019 31/12/2020
31/12/2019
IRPJ (Imposto de Renda) e CSLL
(reapresentado)
(reapresentado)
(Contribuição Social) sobre prejuízo fiscal e base negativa
115.980
12.450
IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias. líquido
(451.427)
(357.090) (311.218)
(286.105)
(451.427)
(357.090) (195.238)
(273.655)
Expectativa de realização do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos. O ativo diferido de imposto de renda e contribuição social foram reconhecidos contabilmente levando-se em consideração a realização provável desses saldos a partir de projeções
de resultados tributários futuros preparados pela Administração. Tais projeções foram elaboradas com base em premissas e julgamentos
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internos. bem como projeções de cenários econômicos futuros que podem. portanto. sofrer
alterações. A Companhia espera realizar integralmente os IRPJ e CSLL diferidos ativos registrados em 31/12/2020 de acordo com o seguinte cronograma futuro com base no prejuízo
fiscal e base negativa:
2021 2022 2023 Após 2023 Total
EVZ IV
805
722
736
4.465 6.794
EVZ V
1.159 1.226 1.226
2.217 5.827
EVZ VI
1.357 1.286
- 2.643
EVZ VII
1.058 1.079
804
673 3.613
MTE
12.142 12.885 13.035
59.041 97.103
Total
16.520 17.264 15.801
66.395 115.980
31/12/2020
Reconciliação do imposto de renda
e contribuição social
Controladora Consolidado
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
238.535
271.926
Alíquota nominal
34%
34%
Imposto calculado sobre a alíquota nominal
(81.102)
(92.455)
Equivalência patrimonial
44.957
29.045
Receitas de aquisição
(38.566)
(38.566)
Outras deduções
62.630
24.680
Despesas com imposto de renda e contribuição social
(24.864)
(58.255)
Corrente
2.801
Diferido
(24.864)
(61.056)
(24.864)
(58.255)
31/12/2019
Controladora Consolidado
(reapre(reapresentado)
sentado)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
68.072
77.620
Alíquota nominal
34%
34%
Imposto calculado sobre a alíquota nominal
(23.144)
(26.391)
Equivalência patrimonial
23.204
19.556
Receitas de aquisição
(1.180)
(1.180)
Outras deduções
14.272
12.269
Despesas com imposto de renda e contribuição social
15.512
6.615
Corrente
(8)
(284)
Diferido
15.520
6.899
15.512
6.615
█ 15. PIS e COFINS diferidos (Programa de Integração Social e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social)
Corresponde aos efeitos dos impostos diferidos PIS e COFINS na aplicação dos procedimentos contábeis relativos à interpretação técnica IFRIC 15 - Reconhecimento de receitas.
█ 16. Patrimônio líquido
16.1. Capital Social. Em 27/04/2020. de acordo com minutas de uma reunião do Conselho
Administrativo. o capital aumentou em BRL 250 milhões e. consequentemente. a emissão de
250.000 (duzentos e cinquenta) novas ações ordinárias. nominativas e sem valor nominal.
integralmente subscritas e integralizadas dentro de 30 dias. Devido ao aumento no capital
acionário da Empresa previamente citado. ações ordinárias nominativas sem valor nominal
passarão de R$500.001.00. desdobradas em 500.001 quotas. para R$750.001.00. desdobradas em 750.001 ações ordinárias nominativas sem valor nominal. distribuídas da seguinte
maneira:
31/12/2020
31/12/2019
Número
Número
Acionistas:
de Ações
%
de Ações
%
Seville Fundo de investimento em
participações Multiestratégia.
750.000.999 99.99% 500.000.999 99.99%
TPG Delaware
1 00.01%
1 00.01%
750.001.000 100% 500.001.000 100%
16.2. Reservas. a) Reserva Legal. Constituída pela alocação de 5% do lucro líquido por ano
fiscal. limitada a 20% do capital público. de acordo com a Lei das Sociedades por Ações
prevalecente no Brasil. b) Reserva de retenção de lucros. Refere-se à retenção do saldo remanescente dos lucros acumulados. Os administradores da Empresa devem apresentar
uma proposta para a alocação deste saldo durante a Reunião Geral. c) Lucros não realizados.
█ 18. Custos e Despesas Operacionais

Um lucro não realizado é um lucro em potencial que existe no papel. como resultado de um
investimento. É um aumento no valor de um ativo que ainda será vendido em espécie. como
uma posição que teve seu valor aumentado. mas permanece aberta. d) Reserva de incentivo
fiscal. Reflexo das subsidiárias e joint venture. De acordo com a legislação vigente. a Empresa
alocou à reserva de incentivos fiscais a porção do lucro líquido relativa ao imposto sobre lucro
operacional relativo a atividades de incentivo de suas subsidiárias NBTE. MTE e EVZ VIII. A
quantia foi excluída do cálculo base do dividendo mínimo obrigatório. e) Dividendos. Sob os
termos do Estatuto da Empresa. aos acionistas é garantido um dividendo mínimo de 25% da
receita líquida do ano. calculada de acordo com a Lei das Sociedades por Ações do Brasil. A
administração propões os dividendos como indicado abaixo:
31/12/2020
31/12/2019
(reapresentado)
Lucro líquido do exercício
213.671
83.583
Absorção de prejuízo
Base de cálculo - Reserva Legal
213.671
83.583
Reserva Legal
(10.684)
(4.179)
Reserva fiscal - benefícios da SUDAM das subsidiárias
(15.104)
Lucro base para determinação de dividendos
187.883
79.404
dividendo mínimo obrigatório %
25%
25%
Dividendos propostos
46.971
19.851
Dividendos propostos por cada mil ações
0,063
0,040
Em maio de 2019. de acordo com a Reunião Geral Anual da Empresa. foi aprovada a alocação de um dividendo mínimo obrigatório % do lucro líquido para o ano de 2019 para a
reserva de lucro não realizado. Em 18/12/2019. de acordo com a Reunião Geral Extraordinária. a Empresa aprovou a distribuição de dividendos no valor de R$71.000. Em 29/05/2020.
na Reunião Geral Extraordinária. a Empresa aprovou a distribuição de dividendos no total de
R$ 179.000.00. com R$ 126.543.00 da reserva de lucro realizável e R$ 53.457.00 da reserva
de retenção de lucros. f) Lucro por ação. O lucro básico anual por ação para 31/12/2020 e
2019 foi calculado com base na média ponderada das ações ordinárias em circulação como
se segue:
Controladora
31/12/2020
31/12/2019
(reapresentado)
Número de ações ordinárias no início do exercício
750.001
500.001
Número de ações ordinárias no final do exercício
750.001
500.001
Resultado Líquido do exercício
213.671
83.583
Média ponderada do número de açõe
s ordinárias no exercício
750.001
500.001
Lucro líquido e diluído por ação
0,28
0,17
A Companhia não possui instrumentos convertíveis em ações que devam ser considerados
no cálculo dos lucros por ação para os anos terminados em 31/12/2020 e 2019. Consequentemente. o lucro líquido e diluído por ação é igual.
█ 17. Receita líquida

Remuneração do ativo contratual
Receita de Operação e Manutenção
Contrato de conexão de transmissão
Receita Bruta
PIS e COFINS
Encargos setoriais
Outras deduções
Deduções à receita
Receita líquida
Operação e Manutenção
- Receita
-Custos
Margem (R$)
Margem percebida (%)

Consolidado
31/12/2020
31/12/2019
(reapresentado)
175.194
58.569
22.887
9.358
19.855
10.127
217.936
78.235
(19.938)
(7.607)
(8.719)
(2.867)
566
(1.184)
(28.091)
(11.658)
189.845
66.577
31/12/2020
31/12/2019
(reapresentado)
22.887
9.538
(32.683)
(10.113)
(9.796)
(575)
-42,80%
-6,02%

50% em relação ao cenário provável. Para os rendimentos de investimentos financeiros. os
cenários II e III considera uma redução 25% e 50%. respectivamente. em relação ao cenário
provável. As tabelas a seguir mostram a perda (ganho) pela variação de taxa de juros que
pode ser reconhecido no demonstrativo financeiro da controladora e do consolidado para
o ano seguinte. se um dos cenários apresentados:
Consolidado
Valor Cenário
exposto
pro- Cená- Cenário
Taxa 31/12/2020 vável
rio II
III
Empréstimos e Financiamento TJLP 4.39%
492.198 21.607 123.049 246.099
Empréstimos e Financiamento CDI 2.00%
40.052
801 10.013 20.026
Debêntures - IPCA
4.04%
209.213 8.452 35.233 70.466
Debêntures - CDI
2.00%
178.878 3.578
894 1.789
Efeito esperado no resultado do
exercício e no patrimônio líquido
920.341 34.438 169.189 338.380
Fonte: A TJLP usada foi determinada pelo CMN (Conselho Monetário Nacional). O IPCA e CDI
de acordo com dados publicados pelo Banco Central do Brasil - BACEN (Relatório Focus - Média Top 5 a curto prazo) em 27/01/2020. 21.3. Classificação dos Instrumentos Financeiros
Controladora
31/12/2020
31/12/2019
Custo Valor EsCusto
Valor
Nota amortizado timado amortizado Estimado
Ativos financeiros
(reapresentado)
Caixa e Equivalentes de Caixa
4
- 68.075
71.281
Contas a Receber
5
1.564
- 68.075
1.564
71.281
Passivos financeiros
Fornecedores
9
814
2.423
Debêntures
10
27.946
814
30.369
Consolidado
31/12/2020
31/12/2019
Custo Valor EsCusto
Valor
Nota amortizado timado amortizado Estimado
Ativos financeiros
(reapresentado)
Caixa e Equivalentes de Caixa
4
- 154.372
- 149.463
Contas a Receber
5
28.901
10.672
Créditos Vinculados
10
- 37.781
9.407
28.901 192.153
10.672 158.870
Passivos financeiros
Fornecedores
9
37.838
8.189
Empréstimos e Financiamentos
10
532.250
83.797
Debêntures
10
388.091
52.601
958.179
144.587
21.4. Gerenciamento de Capital. Os objetivos da Empresa ao gerenciar o capital são proteger a capacidade da Empresa de continuar a trazer ganhos aos acionistas e benefícios a outros
atores. além de manter uma estrutura de capital ideal. A Empresa monitora o capital com
base em seu nível de endividamento. assim como os compromissos fornecidos por contratos
de empréstimo assinados. O nível de endividamento da Empresa é medido pelo valor total de
empréstimos menos o caixa e equivalentes de caixa e dividido pelos títulos dos acionistas. A
Gerência também monitora o nível dos dividendos dos acionistas.
O índice de endividamento é mostrado abaixo:
Consolidado
31/12/2020
31/12/2019
(reapresentado)
Dívida
920.341
136.636
Caixa e equivalente de caixa
(154.372)
(149.463)
Dívida líquida
765.969
(12.827)
Patrimônio Líquido
1.696.328
1.501.382
Taxa de dívida líquida (Dívida líquida/Patrimônio)
0,45
(0,01)
Dívida líquida: a dívida líquida corresponde a empréstimos. financiamentos e debêntures
(correntes e não correntes) menos o caixa e equivalentes de caixa. títulos negociáveis e depósitos vinculados. A dívida líquida não é uma medida de performance financeira reconhecida
por práticas contábeis adotadas no Brasil ou pelas normas internacionais de contabilidade
(“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”). e não possui um
significado padrão. Outras empresas podem calcular sua dívida líquida de maneira diferente.
assim não existe comparação entre os relatórios. 21.5. Estimativa de Justo Valor. O Grupo
implementa o IFRS 7 para instrumentos Financeiros medidos no demonstrativo de posição
financeira em valor justo. que requer divulgação de medições de valor justo na hierarquia a
seguir: ■ Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) nos mercados ativos para ativos e passivos
e similares. ■ Nível 2 - Outras informações disponíveis. exceto por preços cotados. incluídos
no Nível 1. observáveis como ativos ou passivos. diretamente (como preços) ou indiretamente (derivado de preços). ■ Nível 3 - Hipóteses para ativos ou passivos que não se baseiam
em dados de mercado (contribuições não observáveis). O Grupo não faz investimentos de
natureza especulativa. em derivados ou quaisquer outros ativos de risco. Os instrumentos
Financeiros medidos no valor justo do Grupo. são alocados ao Nível 2. A Gerência do Grupo
entende que os valores justos dos ativos financeiros são próximos ao valor contabilístico.
21.6. Gerenciamento de Capital. Os objetivos do Grupo na gestão do capital são de
salvaguardar a continuidade do Grupo para oferecer retornos aos acionistas e benefícios às
demais partes interessadas. assim como manter uma estrutura de capital ideal. A gerência
acompanha os retornos de capital que o Grupo define como resultado das atividades de
operação divididas por capital próprio. A gerência também monitora o nível de dividendos
a ser distribuído aos acionistas. 21.7. Gerenciamento de Risco Operacional. É o risco de
perdas diretas e indiretas oriundas de uma variedade de causas associadas com os processos.
pessoal. tecnologia e infraestrutura e fatores externos do grupo. exceto crédito. riscos de
mercado e liquidez. tais como os oriundos de requisitos legais e regulatórios e normas de
comportamento comercial geralmente aceitas: ■ Riscos regulatórios - Legislação governamental extensiva e regulamentos emitidos pelos seguintes órgãos: MME. ANEEL e ONS.
■ Risco de Seguro - Contratação de risco operacional e seguro de responsabilidade civil para
suas subestações. Independente da adoção de critérios para contratação de risco operacional
e seguros de responsabilidade civil para usar práticas adotadas por outras empresas representantes do setor. danos às linhas de transmissão contra perdas causadas por fogo. raios.
explosões. curtos-circuitos e interrupções de energia não são cobertos por este seguro. que
pode implicar em custos e investimentos adicionais significativos. ■ Risco de Interrupção
de Serviço - Em caso de interrupção de serviço. o Grupo será sujeito à redução das receitas
através da aplicação de penalidade. dependendo do tipo. nível e duração da disponibilidade
de serviços. de acordo com regras estabelecidas pelo corpo regulatório. Em caso de desligamentos prolongados. os efeitos podem ser relevantes. ■ Risco de Litígio - O Grupo é parte
de diversos procedimentos legais e administrativos. monitorados pelos consultores jurídicos.
O Grupo periodicamente analisa a informação fornecida pelos consultores jurídicos para
concluir na probabilidade de sucesso eventual das causas. evitando a ocorrência de perdas
financeiras e danos à reputação. buscando a economia. A Administração é responsável
pelo desenvolvimento e implementação de controles para mitigar os riscos operacionais: (i)
requisitos para segregação adequada de funções. incluindo autorização independente das
operações; (ii) requisitos para reconciliação e monitoramento de operações; (iii) conformidade
com requisitos regulatórios e legais; (iv) documentação de controles e procedimentos; (v) requisitos para avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e adequação de controles
e procedimentos para abordar riscos identificados; (vi) requisitos para comunicação de perdas
operacionais ações corretivas propostas; (vii) desenvolvimento de planos de contingência; (viii)
treinamento e desenvolvimento profissional; (ix) padrões éticos e comerciais; e (x) mitigação
de riscos. incluindo seguro. quando eficiente.
█ 22. Aspectos Ambientais
A política ambiental brasileira estabelece que a execução normal de atividades consideradas
eficientes ou potencialmente poluentes. ou que causam a degradação do meio-ambiente.
em todos os casos. estão condicionadas ao licenciamento ambiental anterior. Os beneficiários. de acordo com as exigências legais atuais. buscam assistência total. todos os comandos
necessários para a execução perfeita do objeto da concessão. e obter todas as licenças ambientais necessários para conduzir as atividades de instalação. operação e manutenção das
linhas de transmissão. O conceito de sustentabilidade empresarial. baseado no gerenciamento dos aspectos econômicos. sociais e ambientais. foi adotado e. por fim. levou ao desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento Ambiental (SGA). o SGA foi criado baseado em uma
política ambiental unificada. com base na regulação da ABNT ISO 14001: 2004 e ABNT - ISO
14031: 2004. o SGA é um processo contínuo. participativo e transversal que afeta diversas
áreas subsidiárias. a) Licenças Ambientais. As licenças ambientais emitidas aos investidos até a
data de aprovação destes demonstrativos financeiros interinos são descritos abaixo:

Controladora
Consolidado
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019
(reapresentado)
(reapresentado)
Custo
Despesas
Custo
Despesas
Custo
Despesas
Custo
Despesas
Pessoal
(1.606)
(13.661)
(6.091)
Serviços de terceiros
(179)
(4.402)
(4.884)
(26.463)
(12.880)
(10.448)
(7.888)
Materiais
(9)
(399)
(336)
(312)
Ambientais
1.868
Contingências
(i)
(17.249)
(2.925)
(4.190)
(16.594)
Taxas e tributos
(ii)
(37)
(126)
(238)
(3.389)
(1.214)
129
Seguro
(94)
(24)
(1.394)
(333)
(339)
Outros
(728)
(440)
(2.582)
(6.122)
332
(460)
(179)
(5.261)
(5.483)
(49.931)
(39.646)
(14.303)
(30.904)
(i) De acordo com a nota 11.c o MTE registrou provisão. em 2020. no valor de R$ 17 milhões crédito na data dos demonstrativos financeiros são conforme a seguir: ■ Caixa e Valores
considerando a decisão desfavorável. (ii) O valor registrado em despesas em 2019 basicamen- Equiparáveis - Nota 4. Para controlar o risco de crédito de investimentos financeiros. a
te se refere ao que foi eliminado pela prescrição do IRPJ e CSLL e o cancelamento de bases de política de investimento de caixa do Grupo estabelece que as contrapartidas devem sempre
saldo negativo. (iii) Refere-se principalmente à reversão da provisão ambiental para despesas ser instituições financeiras de primeiro escalão e dívida pública de qualificação de crédito
não incorridas em 2019 com os programas de reflorestamento e a recuperação de áreas de alto nível. além de política de limites máximos de investimentos ou contratações revisada periodicamente. ■ Contas a Receber - Nota 5. A Gerência entende que não há
degradadas estabelecida em 2018.
risco de crédito referente aos clientes. uma vez que o Contrato de Utilização do Sistema de
█ 19. Resultado Financeiro
Transmissão (CUST). celebrada pelo Grupo e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico
Controladora Consolidado (ONS). garante a receita das quantias devidas pelos usuários para os serviços prestados
31/12/2020 31/12/2020 através do Contrato de Contragarantia (CCG) e a Carta Bancária de Garantia. As principais
Rendimentos sobre aplicações financeiras
1.949
4.793 vantagens destes mecanismos de proteção são: (I) diluição dos riscos. uma vez que todos
Rendimentos sobre depósitos vinculados
16
4.487 os usuários pagam todos os transmissores; (ii) as garantias financeiras são fornecidas indiviOutros rendimentos
(88)
1.549 dualmente pelos usuários; e (iii) as negociações de pagamento são feitas diretamente entre
Receita financeira
1.876
10.829 os transmissores e os usuários. Em caso de não pagamento. a Empresa. como agente de
Juros sobre empréstimos. financiamentos e debêntures
(3.213)
(48.334) transmissão. pode solicitar à ONS que acione centralmente a garantia bancária do usuário
Juros e multas
(1.577) referente a CCG e CFB. A Receita Anual Permitida (RAP) de uma empresa de transmissão
Variações monetária
- é recebida de empresas que usam a infraestrutura através da Tarifa de Utilização dos SisOutras despesas
(719)
(2.067) temas Elétricos de Transmissão (TUST). Esta taxa é originada na repartição entre usuários
Despesas Financeiras
(3.931)
(51.978) de transmissão de alguns valores específicos; (i) a RAP de todos os transmissores; (ii) os
Resultado Financeiro Líquido
(2.055)
(41.149) serviços prestados pelo ONS; e (iii) encargos regulatórios. O poder Concedente delegou
Controladora Consolidado aos geradores. distribuidores. consumidores livres. exportadores e importadores o paga31/12/2019 31/12/2019 mento mensal da RAP. que. como garantido pela estrutura regulatória de transmissão.
(reapre(reapre- constitui um direito contratual incondicional para recebimento de caixa ou outros ativos
sentado)
sentado) financeiros. sendo. portanto. de baixo risco. c) Riscos de Liquidez. É o risco de ocorrência
Rendimentos sobre aplicação financeira
1.860
4.071 de dificuldades para cumprimento das obrigações associadas com os passivos financeiros
Rendimentos sobre depósitos vinculados
111 do Grupo. resolvidos com pagamentos em dinheiro ou outros ativos financeiros. A políOutros rendimentos
68 tica de liquidez e financeira do Grupo busca garantir que a empresa mantenha recursos
Receita financeira
1.860
4.250 disponíveis suficientes para atender aos compromissos financeiros. O prazo de liquidação
Jurossobreempréstimos.financiamentosedebêntures
(7.743) para passivos financeiros não derivados. tais como empréstimos e financiamentos. são
Juros e multas
(813) divulgados na tabela abaixo. Os saldos referentes a fornecedores. reconhecidos pelo Grupo
Atualização monetária
(312) como passivos Financeiros não derivados. possuem prazo para liquidação de doze meses.
Outras despesas
(24)
(222) O Grupo possui empréstimos bancários e financiamentos que incluem garantias. A falha
Despesas Financeiras
(24)
(9.090) no cumprimento destas garantias pode exigir que o Grupo liquide estes compromissos
Resultado Financeiro Líquido
1.836
(4.840) antes da data indicada na tabela de fluxo de pagamentos. As tabelas a seguir detalham
a maturidade dos principais passivos financeiros não derivados mantidos pelo Grupo:
█ 20. Operações com Partes Relacionadas
Consolidado 31/12/2020
a) Transações
Até 3 3 meses de 1 a
Após
Controladora
meses até 1 ano 5 anos 5 anos
Total
31/12/2020
31/12/2019
Fornecedores
35.548
1.998
292
- 37.839
Dividendos Contas a Pagar
Dividendos Contas a Pagar Empréstimos e Financiamentos
15.775
87.378 240.546 188.551 532.250
(reapresentado)
(reapresentado) Debêntures
4.056
42.416 248.426 93.194 388.092
EVZ IV
533
299
55.379 131.792 489.265 281.745 958.180
EVZ V
480
334 21.2. Análise de Sensibilidade dos Instrumentos Financeiros. Cenário provável. Os
EVZ VI
726
572
2.265
307 encargos e renda para o ano seguinte foram projetados. considerando os equilíbrios. taxas
EVZ VII
1.265
394
1.410
291 de câmbio e/ou taxas de juros em efeito ao fim do ano. Cenário II. Esta projeção foi aumenEVZ VIII
696
174
241
162 tada em 25% em relação ao cenário provável. Cenário III. Esta projeção foi aumentada em
MTE
23.201
4.026
4.339
Linhas de Transmissão
Autoridade Ambiental
Licenças de Operação (LO)
Data da Emissão
Válida até
NBTE
4.523
- Entidades
TL 230kv Canoinhas - São Mateus
IBAMA
LO 1047/2011(i)
01/09/2011
01/05/2020
Total
25.698
6.179
12.778
1.393 EVZ IV
EVZ IV
TL 230kv Curitiba - Bateias
IAP
LO 21959/2016 (i)
15/06/2016
13/05/2020
Consolidado
EVZ V
TL 230kv Itararé II - Jaguariaíva
IBAMA
LO 979/2010 (i)
30/11/2010
30/11/2016
31/12/2020
31/12/2019
TL 230kv Londrina – Maringá
IAP/PR
LO 970/09 (i)
05/11/2014
05/11/2019
Dividendos Contas a Pagar
Dividendos Contas a Pagar EVZ V
TL 230kv Dona Francisca - Santa Maria
FEPAM/RS
LO 8026/2016
18/11/2016
20/12/2025
(reapresentado)
(reapresentado) EVZ VI
TL 230kv Campos Novos - Videira
FATMA/SC
LO 11238/2018
21/12/2018
21/08/2022
MTE
4.339
- EVZ VI
TL 230kv Foz do Iguaçu - Cascavel
IAP/PR
LO 21297/2022
08/12/2016
08/12/2022
NBTE
4.523
- EVZ VII
LT Seccionamento Medianeira
IAP/PR
LO 36064/2019
08/12/2016
01/05/2023
Total
8.862
- EVZ VII
EVZ VIII
TL 230kv Itacaiúnas - Carajás C3
SEMA/PA
LO 11285/2018
28/09/2018
27/09/2021
Em 2019 visando como objetivo a simplificação da estrutura administrativa das transmissoras MTE
IBAMA
LO 1135/13
01/08/2020
01/08/2023
investidas do Grupo Evoltz e o cumprimento do regulamento da ANELL – resolução norma- (i) Foi solicitada de renovação da Licença Operacional (LO) de uma agência ambiental autorizada para EVZ IV e EVZ V em 10/04/2017 e 20/07/2016. respectivamente. A renovação da LO
tiva n°699, a Companhia e demais investidas pautadas na aprovação da ANEEL comparti- para uma atividade ou empresa deve ser solicitada ao menos 120 dias antes da data de validade determinada na licença respectiva. que é automaticamente estendida até a próxima decisão
lharam despesas com pessoal e infraestrutura. Os custos e despesas são alocadas de acordo definitiva da agência ambiental competente. b) Compensação Ambiental. A compensação ambiental é um termo de compromisso assumido pelo empreendedor com o Órgão de Licencom o critério de rateio firmado em contrato e cobradas por meio de notas de débito emitidas ciamento Ambiental cujo objetivo é estabelecer medidas compensatórias oriundas do processo de licenciamento ambiental cuja aplicação está de acordo com a legislação correspondente.
entre as respectivas partes. Em dezembro de 2020 a Aneel, no âmbito da referida resolução A Lei nº 9985/00. que estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. através de seu artigo 36. requer que o empreendedor forneça suporte à implementação
normativa, aprovou a atualização do contrato de compartilhamento de custos e despesas e manutenção de toda a área protegida do Grupo quando. durante o processo de licenciamento. um empreendimento for considerado como de impacto ambiental significativo. A tabela
com a inclusão da Manaus Transmissora de Energia S.A. junto às demais controladas, para abaixo mostra a situação da compensação ambiental das Controladas:
realização do rateio. Transações com as partes relacionadas referem-se a reembolsos por Entidades
Linhas de Transmissão
Compensação Ambiental
despesas diversas. São o resultado de operações normais da Empresa e não constituem EVZ IV
TL 230kV Canoinhas - São Mateus
Não aplicável.
empréstimos ou transações extraordinários. A respeito dos saldos pendentes. não há casos EVZ IV
TL 525kV Curitiba – Bateias
Concluída através do TQCA nº 04/2011 - SID nº 07.768.594-4) em 30/08/2011, emitida pelo Instituto Ambiental Paraná (IAP).
de juros ou correção monetária.
EVZ V
TL 230kV Itararé – Jaguariaíva
Não aplicável.
EVZ V
TL 230kV Londrina – Maringá
Concluída através do TQCA nº 02/2011 (SID nº 07.268.317-0) em 30/08/2011, emitida pelo Instituto Ambiental Paraná (IAP).
█ 21. Instrumentos Financeiros
TL Dona Francisca - Santa Maria Aguardando posição do Conselho Estadual de Compensação Ambiental (CECA). Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/RS)
21.1. Gerenciamento de Risco. As atividades do Grupo estão expostas a diversos riscos EVZ VI
EVZ VI
TL Campos Novos – Videira
Não aplicável.
financeiros: risco de mercado (incluindo risco de taxa de câmbio. risco de taxa de juros e risco EVZ VII
TL 230kV Foz do Iguaçu – Cascavel
Concluída através do TQCA nº 03/2011 (SID nº 07.768.593-6) em 30/08/2011, emitida pelo Instituto Ambiental Paraná (IAP).
de inflação). risco de crédito e risco de liquidez. O modelo de Gestão de Riscos do Grupo busca EVZ VIII
TL 230kv Itacaiúnas - Carajás
Não aplicável.
minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro do Grupo. As normas de
gerência interna fornecem políticas por escrito para gestão global de riscos. além de áreas █ 23. Cobertura do seguro
específicas tais como risco de câmbio. risco de crédito. risco de taxas de juros. risco de liquidez. O Grupo adota política de cobertura de seguros para ativos sujeitos a riscos em quantias consideradas suficientes pela Gerência para cobrir possíveis perdas/riscos. considerando a natureza
use de instrumentos de cobertura e derivados. Os principais riscos financeiros identificados no da atividade. Dada a natureza. as hipóteses de risco adotadas não são parte do escopo da auditoria. portanto. não foram examinados por nossos auditores independentes.
processo de gerenciamento de risco são: a) Risco de Mercado. É o risco de mudanças nas vari- Empresa
Seguradora
Tipo - Linha
Política / Endosso
Validade
Limite de indenização
áveis de mercado. tais como taxa de câmbio estrangeiro. inflação e taxas de juros. O objetivo Evoltz (i)
Swiss Re
D&O
51101000070
Maio de 20 a maio de 21
100.000
da gestão de risco de Mercado é gerenciar e controlar a exposição a riscos de mercado. dentro Evoltz
Sompo
Risco imobiliário
1800688020
Jan 20 a Jan 21
2.882
de parâmetros aceitáveis. com otimização de retornos. ■ Risco de Taxa de Juros - É o risco EVZ IV a EVZ VIII
Tokio Marine
Risco Operacional
1800002502697
Dez 20 a dez 21
70.000
de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido EVZ IV a EVZ VIII
Chubb
Responsabilidade Civil
1751003571912
Dez 20 a dez 21
10.000
a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição do Grupo ao risco de mudanças nas MTE
Tokio Marine
Risco Operacional
9600000002203
Dez 20 a dez 21
255.000
taxas de juros de mercado refere-se. principalmente. às obrigações de longo prazo sujeitas a MTE
Chubb
Responsabilidade Civil
1751003571212
Dez 20 a dez 21
15.000
taxas de juros variáveis. Em 31/12/2020. o perfil dos passivos financeiros relevantes remune- NBTE (ii)
Tokio Marine
Risco Operacional
1800002501919
Jan 20 a Jan 21
10.000
rados por juros variáveis do Grupo era:
NBTE (ii)
Chubb
Responsabilidade Civil
1751003598912
Jan 20 a Jan 21
15.000
Consolidado NBTE
Sompo
Risco imobiliário
1800662410
Jul 20 a Jul 21
2.500.000
31/12/2020 (i) Seguro contratado pela controladora e pago mensalmente por nota de débito pelas controladas e controladas em conjunto.
Empréstimos e Financiamento- TJLP / Taxa Fixa
630.257 (ii) Seguro expirado em janeiro de 2021 e renovado pelo mesmo período/01/21 a janeiro 22.
Debêntures - IPCA
71.154
Conselho de Administração
Diretoria
Debêntures - CDI
218.930
■ Risco de Inflação - A receita da construção das concessionárias é atualizada anualmente
Edward Thomas Beckley - Presidente do Conselho
João Pinheiro Nogueira Batista - CEO
Jonathan Garfinkel - Membro do Conselho
pelos índices de inflação. Em caso de deflação. a concessionária terá redução de receitas.
Denise Araujo Francisco - CFO
Li Yu Elly Thio - Membro do Conselho
Em caso de aumento súbito da inflação. a concessionária pode não ter ajuste de receitas
Daniel Henrique Lima - Diretor de Operação e Manutenção
Jerson Kelman - Membro do Conselho
em tempo hábil e. como resultado. haverá impacto nos resultados do Grupo. b) Riscos de
Contador
João Pinheiro Nogueira Batista - Membro do Conselho
Crédito. É o risco de ocorrência de perdas financeiras resultantes do não cumprimento de
Leandro Tinoco Campos - CRC - RJ 127494/O-2
Jerson Kelman - Membro do Conselho (independente)
obrigações contratuais por terceiros. Da mesma forma. as principais exposições a risco de
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Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela parcomparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através
com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Ricardo Gomes Leite - Contadordesejarem
CRC-1RJ107146/O-1
ticipar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente.

do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1OGYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas. A Administração do Club Med S.A. (“Companhia”) apresenta o Relatório da Administração, que acompanha as demonstrações financeiras da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020,
elaborada em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Desempenho Operacional. O Club Med com os seus três Resorts: Rio das Pedras, Trancoso e Lake Paradise, é um dos líderes no segmento All Inclusive no
Brasil. Além disso, somos líderes de vendas com destino a neve na Europa. A
Companhia alcançou resultados significativos em 2019 (48% de aumento no faturamento, com destino a neve, comparado com 2018) e um excelente início de
ano de 2020 (11% de aumento do faturamento comparado com 2019). Porém,
devido à crise causada pela pandemia da COVID-19, o Club Med foi obrigado
a fechar seus Villages do Brasil, no período de final de março até agosto, bem
como os Villages de neve também foram obrigados a fechar, impactando diretamente esse segmento. O Club Med entrou na crise com uma sólida posição
financeira. Mesmo tendo impacto muito forte no volume de negócios em 2020,
com redução do faturamento de 62% comparado com 2019, conseguimos manter uma posição sólida de caixa, fechando o ano de 2020, com um saldo de R$
55 milhões (29% superior ao ano anterior). Para manter a posição financeira
BALANÇOS PATRIMONIAIS
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e
31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Ativo
31/12/2020 31/12/2019
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4)
54.642
42.395
Contas a receber (nota 5)
82.215
79.794
Estoques
5.967
4.809
Despesas antecipadas
3.335
5.032
Impostos a recuperar
7.079
7.075
Adiantamentos a fornecedores
38
92
Outros creditos
1.092
974
Total dos ativos circulantes
154.368
140.171
Ativo não circulante
Depósitos judiciais
10.467
9.119
Investimentos
45
45
Imobilizado (nota 6)
466.442
459.832
Total do ativo não circulante
476.954
468.996
Total do ativo
631.322
609.167
Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
Fornecedores
11.369
14.860
Estadas não consumidas (nota 7)
181.031
179.471
Salários, e contribuições
7.323
9.057
Impostos e taxas a recolher
3.234
3.689
Arrendamentos (nota 6)
15.778
9.935
Outros
14.798
13.645
Total do passivo circulante
233.533
230.657
Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos (nota 8)
193
Arrendamentos (nota 6)
283.197
288.358
Partes relacionadas (nota 11)
3.941
15.130
Imposto de renda e contribuição social diferidos
4.025
4.184
Provisões para contingências fiscais e trabalhistas
18.096
16.816
(nota 13)
Total do passivo não circulante
309.259
324.681
Total do passivo
542.792
555.338
Patrimônio líquido (nota 9)
Capital social
198.112
198.112
Reserva de capital
398
398
Prejuízos acumulados
(109.980) (144.681)
Total do patrimônio líquido
88.530
53.829
Total do passivo e do patrimônio líquido
631.322
609.167
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e
31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
1. Informações Gerais. A Companhia foi constituída em 19 de fevereiro de
1999, tendo como objeto social a exploração de atividades hoteleiras em geral
e a prestação de serviços turísticos. Com a finalidade de desenvolver as suas
atividades operacionais, a Companhia locou em 6 de agosto de 1999, dois
Villages de propriedade da Empresa Itaparica S.A. – Empreendimentos Turísticos, situados na Ilha de Itaparica-BA e Mangaratiba-RJ. Em 30 de dezembro
de 2016 a Companhia incorporou a Taípe Trancoso Empreendimentos S.A.
(“Taípe Trancoso”). A Taípe Trancoso tinha como atividade principal a administração do Village de Trancoso. Em 29 de abril de 2016, a Companhia locou
o Village de Lake Paradise, situado na cidade de Mogi das Cruzes-SP. Em 31
de julho de 2019, a Companhia encerrou as atividades do Village de Itaparica,
situado na cidade de Itaparica-BA. Atualmente a Companhia atua na exploração de atividades hoteleiras em geral e na prestação de serviços turísticos em
três Villages, sendo eles: Rio das Pedras, Trancoso e Lake Paradise. 2. Apresentação das demonstrações financeiras. 2.1. Declaração de conformidade e base para preparação. As demonstrações financeiras da Companhia
foram elaboradas e apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no
Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e em conformidade com as normas internacionais contábeis emtidas pelo International Accounting Standards Board (IFRS). As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores
justos quando aplicável. As políticas contábeis significativas adotadas pela
Companhia estão descritas nas notas explicativas específicas, relacionadas
aos itens apresentados; aqueles aplicáveis de modo geral, em diferentes aspectos das demonstrações financeiras, estão descritos a seguir. A demonstração do resultado abrangente não está sendo apresentada em função de não
existirem transações registradas como outros resultados abrangentes e, portanto, o prejuízo apurado no exercício não diverge do resultado abrangente.
2.2. Moeda funcional de apresentação. As demonstrações financeiras da
Companhia foram preparadas em Reais, que é a moeda do ambiente econômico no qual a Companhia atua (moeda funcional). 3. Resumo das principais práticas contábeis. As práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de forma consistente para os exercícios apresentados: 3.1. Benefícios
a empregados. Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são
reconhecidas como despesas de pessoal correspondentes ao serviço prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago se a Companhia
tiver uma obrigação legal presente ou provável de pagar esse valor em função
de serviço já prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada com
segurança. 3.2. Estimativas contábeis. A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que
a Administração da Companhia se baseie em estimativas e julgamentos para
o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e
despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem
diferir dessas estimativas. 3.3. Reconhecimento de receita. A Companhia
reconhece receita quando (i) o montante de receita pode ser mensurado com
confiabilidade, (ii) são prováveis futuros fluxos de benefícios econômicos para
a Companhia e (iii) quando forem cumpridos os critérios específicos das atividades da Companhia, como descrito a seguir. O montante da receita não é
considerado como possível de ser mensurado confiavelmente até que todos
os riscos relacionados à venda tenham sido mitigados. A receita é mensurada
com base no valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Companhia. 3.4. Custos
e despesas. Os custos operacionais e as despesas são registrados pelo regime de competência e dizem respeito principalmente às despesas pessoal e
encargos, alimentos e bebidas, comissões de agências de turismos, manutenção e reparos, energia elétrica, fretes e transportes, entre outros. 3.5. Moeda
estrangeira. Na elaboração das Demonstrações Financeiras da Companhia,
as transações em moeda estrangeira, ou seja, qualquer moeda diferente de
sua moeda funcional (real) são registradas de acordo com as taxas de câmbio
vigentes na data de cada transação. No encerramento de cada período, os
itens monetários em moeda estrangeira são reconvertidos pelas taxas vigentes no fim do período. As variações cambiais sobre itens monetários são reconhecidas no resultado no período em que ocorrem, exceto quando compõem
custos dos empréstimos e financiamentos referentes a ativos qualificáveis,
quando são incluídas no custo desses ativos. 3.6. Tributação. Quando da
ocorrência de base positiva, as provisões para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro são constituídas com base no lucro ajustado pelas
adições e exclusões de caráter permanente e temporário (quando aplicáveis),
às alíquotas de 15%, acrescidas do adicional específico de 10% sobre o lucro
tributável anual, no caso de imposto de renda, excedente a R$240. A contribuição social é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável. As parcelas
de antecipação do imposto de renda e da contribuição social efetuadas durante o período (quando aplicáveis) são registradas no ativo circulante, na rubrica
“Tributos a recuperar” e, são compensadas com o imposto de renda e a contribuição a pagar registrados no passivo circulante, na rubrica “Tributos a recolher”, quando aplicável. 3.7. Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos
de caixa de curto prazo, e não para investimento ou demais fins. A Companhia
considera como caixa e equivalentes de caixa os valores em caixa no village,
os depósitos bancários e as aplicações financeiras de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa, sujeitas a um insignificante risco
de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente se qualifica
como equivalente de caixa quando tem vencimento original de curto prazo
(i.e., três meses ou menos). 3.8. Contas a receber de clientes e provisão
para devedores duvidosos. As contas a receber são reconhecidas inicialmente pelo valor justo, que geralmente representa os montantes faturados, e
posteriormente, pelos saldos menos provisão para eventuais perdas no valor
recuperável. A provisão para devedores duvidosos é estabelecida quando
existe evidência objetiva, além de quaisquer garantias que possam ter sido
fornecidas pelo cliente, de que a Companhia não será capaz de cobrar todos
os montantes devidos, de acordo com as condições iniciais dos créditos a receber. 3.9. Estoques. Os estoques são demonstrados pelo menor valor entre
o seu valor de custo e o seu valor líquido realizável. Os custos dos estoques
são determinados pelo método do custo médio. O valor líquido realizável corresponde ao preço de venda estimado dos estoques, deduzido de todos os
custos necessários para realizar a venda. Quando necessário, os estoques
são deduzidos de provisão para perdas, constituída em casos de desvalorização e perdas de inventário físico. 3.10. Depósitos judiciais. Existem situações em que a Companhia questiona a legitimidade de determinados passivos
ou ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem
judicial ou por estratégia da própria Administração, os valores em questão
podem ser depositados em juízo sem que haja caracterização da liquidação
do passivo, permitindo que a Companhia continue questionando as ações.
Nessas situações, embora os depósitos ainda sejam ativos da Companhia, os
valores somente são liberados mediante o recebimento de uma decisão judicial final favorável à Companhia. Os depósitos judiciais são considerados
como atividades de investimento para fins da demonstração dos fluxos de
caixa. 3.11. Demais ativos circulantes e realizável não circulante. São
apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendi-
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saudável, fomos obrigados a tomar algumas medidas rápidas e que geraram resultados importantes, como por exemplo o exercício da clausula de Força Maior
dos contratos de aluguel, principalmente dos Villages de Rio das Pedras e Lake
Paradise, nos quais deixamos de pagar o aluguel pelo período em que os Villages estiveram fechados. Adicionalmente, foi negociado um desconto do aluguel
do Village de Lake Paradise para o ano de 2020, houve renegociação de alguns
contratos com fornecedores estratégicos, bem como a redução do quadro de
colaboradores, entre outras medidas necessárias para manter a saúde financeira da empresa. Em setembro de 2020, reabrimos os nossos Villages, com
redução da capacidade, de acordo com as normas governamentais. Na reabertura tivemos uma grata surpresa, com as vendas para as famílias superando o
ano 2019. Este excelente desempenho ocorreu com as fronteiras do exterior
fechadas e a demanda interna reprimida. Também, procedemos à implementação de rígidos protocolos de segurança e distanciamento social, atendendo
as normas sanitárias, para que nossos hospedes fiquem em segurança. Com
a reabertura dos nossos Villages, voltamos a recontratar colaboradores para
atender a capacidade de cada Village. Estamos confiantes com o futuro e nossa
capacidade de crescer diante das adversidades. Prova disso é que mesmo durante a grave crise, mantivemos o nosso plano estratégico e de investimento no

projeto renovação e ampliação do nosso Village de Trancoso, que foi finalizado
no final de 2020, com investimentos de mais de R$ 45 milhões. Adicionalmente,
continuamos a investir pesadamente na divulgação do segmento da neve, que
na temporada de neve de 2020 / 2021, foi impactado diretamente. Contudo,
os nossos Clientes estão se mostrando resilientes e remarcando as reservas
não utilizadas, o que nos faz acreditar que teremos uma excelente temporada
de neve de 2021 / 2022. Perspectivas. Para 2021, temos a consciência de que
teremos desafios, mas também estamos confiantes com o nosso modelo de
negócio, que irá nos assegurar um futuro promissor, isto tudo devido aos seguintes fatores: • O segmento de férias em família de alto padrão sempre foi
o primeiro a emergir da crise, de forma rápida e clara, • Existe um desejo por
férias em família, depois do longo período de confinamentos, • Estamos aptos
a receber os nossos hospedes, seguindo os rígidos protocolos de segurança. •
Lançamos para 2021 uma parceria com a empresa de casamento Villa Bisutti
em Lake Paradise. • Temos oportunidade de ganhar participação de mercado.
Agradecimentos. Ao término de mais um ano, agradecemos o apoio recebido de
nossos acionistas e colaboradores pela dedicação e entusiasmo, assim como a
confiança dos nossos fornecedores nos planos empreendidos.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 2021.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e
31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
31/12/2020 31/12/2019
Vendas de serviços hoteleiros e turísticos
191.126
307.655
Impostos e contribuições s/vendas e serviços
(11.411)
(20.101)
Receitas liquida das vendas e serviços
179.715
287.554
Custos das vendas e serviços prestados (nota 14)
(36.417)
(88.748)
Lucro Bruto
143.298
198.806
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e administrativas (nota 14)
(129.127) (175.455)
Impostos e Taxas
(5.959)
(6.211)
Depreciações
(38.784)
(37.257)
Receitas (despesas) financeiras, liquidas
(24.100)
(23.432)
Variação Cambial
107
(530)
Outras (despesas) receitas operacionaos, liquidas
(892)
(1.665)
Total das despesas operacionais
(198.755) (244.550)
Provisão para imposto de renda e contribuição social
158
159
PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO
(55.299)
(45.585)
Prejuízo por lote de mil ações
(279)
(263)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e
31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
31/12/2020 31/12/2019
Prejuízo líquido do exercício
(55.299)
(45.585)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
com o caixa gerado pelas atividades operacionais:
Depreciações
17.379
16.435
Depreciação – Arrendamentos
21.405
20.822
Depositos Usados
2.010
1.605
Juros sobre arrendamentos
24.911
25.110
Arrendamentos pagos
(37.632)
(36.576)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber
(2.421)
(3.607)
Estoques
(1.158)
(100)
Partes relacionadas
33.533
Impostos a recuperar
(4)
(1.134)
Adiantamentos para fornecedores
54
1.281
Outros
1.579
(106)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
(3.491)
1.966
Partes relacionadas
(11.189)
(480)
Provisão para contingências fiscais e trabalhistas
1.280
1.615
Estadas não consumidas
1.560
34.473
Outros
(1.388)
(929)
Caixa gerado pelas atividades operacionais
(42.404)
48.323
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Imobilizado financeiro e Depósitos judiciais
(3.358)
(5.182)
Aquisição de Imobilizado e investimentos
(32.261)
(37.657)
Venda de ativo imobilizado
270
46
Caixa aplicado nas atividades de investimento
(35.349)
(42.793)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de Capital
10.790
90.000
16.194
Absorção de prejuízos
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos
90.000
26.984
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades
12.247
32.514
Disponibilidades
Saldo Inicial
42.395
9.881
Saldo Final
54.642
42.395
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades
12.247
32.514
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e
31 de dezembro de 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Capital Reserva
Prejuízos
social de capital acumulados
Total
Saldo em 31 de Outubro de 2018 187.322
398
(115.290) 72.430
Aumento de capital
10.790
- 10.790
Absorção de prejuízo
16.194 16.194
Prejuízo do exercício
(45.585) (45.585)
Saldo em 31 de Dezembro de 2019 198.112
398
(144.681) 53.829
Absorção de prejuízo
90.000 90.000
Prejuízo do exercício
(55.299) (55.299)
Saldo em 31 de Dezembro de 2020 198.112
398
(109.980) 88.530
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
mentos e as variações monetárias e cambiais auferidos. 3.12. Imobilizado.
São demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e eventuais
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). Tais imobilizações são classificadas nas categorias adequadas do imobilizado quando
concluídas e prontas para o uso pretendido. A depreciação desses ativos se
inicia quando estes estão prontos para o uso pretendido na mesma base dos
outros ativos imobilizados. A depreciação é reconhecida com base na vida útil
estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo
menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e imobilizações em andamento). A vida útil estimada, os
valores residuais e os métodos de depreciação são revisados na data de encerramento do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado
após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes
do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de
um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo, e são reconhecidos no resultado.
3.13. Empréstimos e recebíveis. São ativos financeiros não derivativos com
pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado
ativo. Estão incluídos nos ativos correntes, exceto aqueles com maturidade
superior a 12 meses após a data do balanço, sendo estes classificados como
ativos não correntes. Os empréstimos e recebíveis (inclusive contas a receber
de clientes e caixa e equivalentes de caixa) são mensurados pelo valor de
custo amortizado utilizando-se o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperável. 3.14. Provisões. As provisões
são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes
de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável. As provisões são mensuradas pelo valor
presente dos desembolsos que se espera serem necessários para se liquidar
a obrigação. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das
considerações requeridas para liquidar a obrigação no encerramento de cada
período, considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Os
riscos tributários, cíveis e trabalhistas são avaliados com base na opinião dos
assessores legais externos e avaliação da Administração. Quando a avaliação
pressupõe chances de perda mais prováveis que sim do que não de que uma
saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação, são constituídas as devidas provisões relacionadas aos referidos riscos. Quando a avaliação pressupõe chances de perda possíveis, os riscos contingenciais são
divulgados em nota explicativa às Demonstrações Financeiras, porém não
são provisionados contabilmente. Ativos contingentes são registrados contabilmente somente quando sua realização é praticamente certa e quando independe de qualquer ação ou omissão de terceiros. 3.15. Demais passivos
circulantes e exigíveis não cirulantes. São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais incorridos. 3.16. Mudanças nas políticas contábeis e divulgações. 3.16.1 Adoção de novas normas. CPC 00
(R2) – Estrutura conceitual para relatório financeiro (Conceptual Framework).
Em março de 2018, o IASB emitiu a revisão da Estrutura Conceitual (Conceptual Framework) e as principais alterações se referem a: definições de ativo e
passivo; critérios para reconhecimento, baixa, mensuração, apresentação e
divulgação para elementos patrimoniais e de resultado. Estas alterações foram efetivas para exercícios iniciados em 1º de janeiro de 2020 e não foram
verificados impactos relevantes às Demonstrações Financeiras da Companhia. CPC 48 / IFRS 9 – Recurso de pagamento antecipado com compensação negativa. Estas alterações não tiveram impacto nas demonstrações financeiras da Companhia. 3.16.2 Novas normas, alterações e interpretações
emitidas e ainda não aplicáveis. A seguinte norma entrará em vigor em período posterior à emissão das Demonstrações Financeiras: CPC 50 / IFRS 17
– Contratos de seguros. Este pronunciamento substituirá a norma atualmente
vigente CPC 11 / IFRS 4, após processo de revisão da norma internacional
realizado pelo IASB. O objetivo do CPC 50 – Contratos de seguro é assegurar
que uma entidade forneça informações relevantes, que representem de forma
fidedigna a essência destes contratos, por meio de um modelo de contabilidade consistente. Este pronunciamento é aplicável aos períodos de relatório
anuais com início em ou após 1° de janeiro de 2023. Não há outras normas
IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam
ter impacto significativo sobre a Companhia.
4. Caixa e equivalentes de caixa
2020
2019
Recursos em banco e em caixa
39.930
1.848
Aplicações financeiras
14.712
40.547
54.642
42.395
As aplicações financeiras consistem em certificados de depósitos bancários
(CDB) de bancos de primeira linha, são remuneradas em base percentuais da
variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e possuem liquidez imediata, com baixo risco de mudança de valor em caso de vencimento antecipado.
2020
2019
5. Contas a receber de clientes
Contas a receber de clientes
82.215
79.794
Referem-se majoritariamente a contas a receber de operadoras de cartão de crédito.
6. Imobilizado
Taxa
Em 31
Em 31
anuais de de deTrasn- de dedeprecia- zembro
Adi- Bai- ferên- zembro
ção
de 2019
ções xas
cia de 2020
Custo
Terrenos
22.006
- 22.006
2% até
Edificações
10%
66.447 2.464 (329) 15.051 83.633
Benfeitoria em imóvel Tempo do
de terceiros
contrato 127.530 2.549 (64)
547 130.562
Máquinas e
equipamentos
10%
43.860
573 (95) 7.248 51.586
Móveis e utensílios
10%
11.153
- (58)
- 11.095
Outros Ativos Fixos
10% a 20% 12.795 1.456
- 14.251
Tempo do
Direito de uso – IFRS 16 contrato 309.430 13.401 (39)
- 322.792
Imobilizado em progresso
9.000 25.219
- (22.846) 11.373
602.221 45.662 (585)
- 647.298
Depreciação
Edificações
(23.235) (2.638) 240
- (25.633)
Benfeitoria em imóvel
de terceiros
(54.424) (9.636) 11
- (64.049)
Máquinas, equipamentos e instalações
(20.231) (3.720)
8
- (27.564)
Móveis e utensílios
(9.954)
(204) 58
- (10.100)
Outros Ativos Fixos
(10.431) (1.220)
- (11.651)
Direito de uso – IFRS 16
(20.493) (21.366)
- (41.859)
(142.389) (38.784) 317
- (180.856)
Total imobilizado
459.832 6.878 (268)
- 466.442
Impairment de ativos não financeiros. O imobilizado e outros ativos não
circulantes, inclusive os ativos intangíveis, são revistos para se identificar perdas não recuperáveis sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando aplicável, a
perda é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa
seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor
em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no nível
mais baixo para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente.
Arrendamentos. (i) Saldos reconhecidos no balanço patrimonial. O balanço
patrimonial contém os seguintes saldos relacionados a arrendamentos:
2020
2019
Ativos de direito de uso imóveis
280.933
288.937
Passivos de arrendamentos
Circulante
15.778
9.935
Não circulante
283.197
288.358
(ii) Saldos reconhecidos na demonstração do resultado

As demonstrações do resultado incluem os seguintes montantes relacionados
a arrendamentos:
2020
2019
Encargo de depreciação dos ativos de direito de uso
(incluído em custos e despesas)
21.405 20.822
Despesas com juros (incluídas nas despesas financeiras) 24.911 25.110
A Companhia aluga complexos hoteleiros e andares de prédios comerciais para
sua área administrativa. Em geral, os contratos de aluguel são realizados por
períodos fixos de 5 anos a 30 anos. Os prazos dos arrendamentos são negociados individualmente e contêm uma ampla gama de termos e condições
diferenciadas. Os contratos de arrendamento não contêm cláusulas restritivas,
porém os ativos arrendados não podem ser utilizados como garantia de empréstimos. Até o exercício de 2018, os arrendamentos de ativos imobilizados
eram classificados como arrendamentos financeiros ou operacionais. A partir
de 01 de janeiro de 2019, os arrendamentos são reconhecidos como um ativo
de direito de uso e um passivo correspondente na data em que o ativo arrendado se torna disponível para uso pela Companhia. Cada pagamento de arrendamento é alocado entre o passivo e as despesas financeiras. As despesas
financeiras são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento.
O ativo de direito de uso é depreciado ao longo da vida útil do ativo ou do prazo
do arrendamento pelo método linear, dos dois o menor. Os ativos e passivos
provenientes de um arrendamento são inicialmente mensurados ao valor presente. Os passivos de arrendamento incluem o valor presente líquido dos pagamentos de arrendamentos a seguir: • pagamentos fixos (incluindo pagamentos
fixos na essência, menos quaisquer incentivos de arrendamentos a receber; •
pagamentos variáveis de arrendamentos variáveis que dependem de índice ou
de taxa; • valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo
com as garantias de valor residual. Os pagamentos de arrendamentos são descontados utilizando a taxa de juros implícita no arrendamento. Caso essa taxa
não possa ser prontamente determinada, a taxa incremental de empréstimo do
arrendatário é utilizada, sendo esta a taxa que o arrendatário teria que pagar
em um empréstimo para obter os fundos necessários para adquirir um ativo de
valor semelhante, em um ambiente econômico similar, com termos e condições
equivalentes. A Companhia está exposta a potenciais aumentos futuros nos
pagamentos de arrendamentos variáveis com base em um índice ou taxa, os
quais não são incluídos no passivo de arrendamento até serem concretizados.
Quando os ajustes em pagamentos de arrendamentos baseados em um índice
ou taxa são concretizados, o passivo de arrendamento é reavaliado e ajustado
em contrapartida ao ativo de direito de uso. Os pagamentos de arrendamentos
são alocados entre o principal e as despesas financeiras. As despesas financeiras são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento para
produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do
passivo para cada período. Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, de acordo com os itens a seguir: • o valor da mensuração inicial do passivo
de arrendamento; • quaisquer pagamentos de arrendamentos feitos na data
inicial, ou antes dela, menos quaisquer incentivos de arrendamento recebidos; •
quaisquer custos diretos iniciais; e • custos de restauração. Os ativos de direito
de uso geralmente são depreciados ao longo da vida útil do ativo ou do prazo
do arrendamento pelo método linear, dos dois o menor. Se a Companhia estiver
razoavelmente certa de que irá exercer uma opção de compra, o ativo do direito
de uso é depreciado ao longo da vida útil do ativo subjacente. Os pagamentos
associados a arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo
valor são reconhecidos pelo método linear como uma despesa no resultado.
Arrendamentos de curto prazo são aqueles com um prazo de 12 meses ou
menos. Os ativos de baixo valor incluem equipamentos de TI e pequenos itens
de mobiliário de escritório. Passivos de arrendamento. As movimentações dos
saldos dos passivos de arrendamento são apresentadas no quadro abaixo:
Saldo em 1º de janeiro de 2019
301.927
Juros provisionados
25.110
Adição por novos contratos ou renovação
7.832
Pagamentos
(36.576)
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2019 298.293
Juros provisionados
24.911
Adição por novos contratos ou renovação
13.401
Pagamentos / isenção
(37.630)
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2020 298.975
No ano de 2020, seguindo as orientações e Decretos das autoridades federais,
estaduais e municipais, as operações dos Villages de Rio das Pedras-RJ e Lake
Paradise-SP, que são arrendados, foram paralisadas de março até setembro.
Com isto, a Companhia exerceu a claúsula contratual de Força Maior, deixando
de pagar os arrendamentos devidos neste período. Para o aluguel do Village de
Lake Paradise-SP, adicionalmente, foi negociado descontos do valor do arrendamento até o final do ano de 2020. A Companhia apresenta, no quadro abaixo,
a análise de seus contratos com base nas datas de vencimento. Os valores
estão apresentados com base nas prestações não descontadas:
Anos
2020
2021
298.263
2022
296.812
2023
283.160
2024
263.378
2025
241.374
Ativos de direito de uso. Os direitos de uso estão classificados na rubrica
“Direitos de uso – IFRS 16”, do ativo imobilizado. A movimentação de saldos
dos ativos de direito de uso é evidenciada abaixo:
Saldo dos ativos de direito de uso em 1º de janeiro de 2019
301.927
Adição por novos contratos
7.832
Despesa de depreciação
(20.822)
Saldo dos ativos de direito de uso em 31 de dezembro de 2019 288.937
Adição por novos contratos
13.401
Despesa de depreciação
(21.366)
Despesa de depreciação
(39)
Saldo dos ativos de direito de uso em 31 de dezembro de 2019 280.933
7. Estadas não consumidas
2020
2019
Estadas não consumidas
110.952
179.471
Créditos de clientes para uso futuro
70.079
181.031
179.471
Estadas não consumidas referem-se a reservas de clientes para estadias a
serem consumidas futuramente no prazo máximo de um ano. Créditos de
clientes para uso futuro é devido aos Villages do Brasil e do mundo estarem
fechados por causa da COVID-19, com isto, foram concedidos cartas de créditos aos Clientes para utilização futura. 8. Patrimônio Líquido. a) Capital
social - Em 31 de dezembro de 2020, o capital social subscrito e integralizado
era composto por 198.111.661 ações ordinárias sem valor. O valor do capital
é de R$ 198.111.663,69. A participação de acionistas domiciliados no exterior no capital social está representada por 198.111.660 ações ordinárias sem
valor nominal. b) Dividendos - Aos acionistas é assegurada a distribuição de
dividendos de, no mínimo 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado
segundo a Lei 6.404/76. Em face dos prejuízos acumulados da Companhia,
não foram propostos dividendos em 2020 e em 2019. 9. Prejuízos fiscais e
bases negativas da contribuição social. Em 31 de dezembro de 2020, os
prejuízos fiscais e as bases negativas de contribuição social acumulados totalizavam R$289.968 e R$289.885, respectivamente (Em dezembro de 2019,
R$245.897 e R$245.815, respectivamente sem prazo de prescrição para fins
de compensação, limitada a 30% do lucro tributável do exercício em que houver a compensação. Em razão dos prejuízos acumulados recorrentes e da
incerteza neste momento quanto à utilização desses créditos fiscais no futuro,
não foram consignados nas informações financeiras do exercício o imposto
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de renda e a contribuição social diferidos. Os referidos créditos fiscais se- perdas por conta de flutuações nas taxas de juros, que aumentem as despesas 13. Custos e despesas administrativas
rão registrados somente por ocasião da apuração de resultado tributável em financeiras relativas aos passivos captados junto ao mercado. Em relação ao
2020
exercícios fiscais futuros. 10. Partes relacionadas. No curso da operações risco de taxa de câmbio, decorre da dívida em moeda estrangeira, está vincuCustos Adminstrativas
Total
da Companhia, direitos e obrigações são gerados entre partes relacionadas, lado às perdas potenciais decorrentes de movimentos desfavoráveis nas taxas Pessoal e encargos sociais
71.332 71.332
provenientes de operações de venda e compra de serviços e operações de de câmbio. A Companhia não vem celebrando contratos de derivativos para Refeições e bebidas
31.888
- 31.888
mútuos, pactuadas em condições baseadas em contrato e em condições de cobrir esses riscos, mas vem monitorando continuadamente as taxas de juros Comissão de vendas
20.963 20.963
mercado. a. Transações e saldos: Os saldos das operações com partes rela- de mercado e a flutuação das moedas estrangeiras, a fim de observar eventual Manutenção e reparos
10.599
1.681 12.280
cionadas estão assim demonstrados:
necessidade de contratação desses instrumentos. Risco de crédito. O risco de Terceirizados
10.278 10.278
Absorção de Movimento
crédito é minimizado pelo fato de aproximadamente 83% das vendas da Com- Energia eletrica
6.853
6.853
2019
prejuízo
do ano
2020 panhia serem realizadas através de cartões de crédito administrados por tercei- Comissão de cartão de crédito
Partes relacionadas
5.472
5.472
Club Med Paris
(476)
(7)
(483) ros. A Companhia vem monitorando continuadamente a posição de seus rece- Propaganda e publicidade
5.393
5.393
Itaparica S/A
(8.350)
6.328
(2.022) bíveis, a fim de observar possíveis perdas e consequentemente avaliar eventual Telecomunicações
2.877
2.877
Club Med Miami
(450)
(4)
(454) necessidade de registro de provisão para créditos de liquidação duvidosa. 12. Viagens e estadia
2.393
2.393
STE Operadora
(50)
(50) Passivos contingentes. Os passivos contingentes decorrentes de litígios em Transporte
1.630
1.630
Club Med CMAS
3.769
90.000
(95.021)
(1.252) discussão estão, em sua maioria, conservadoramente amparados por depósitos Outros
1.365
8.821 10.186
Club Med Férias
(9.572)
9.892
320 judiciais e, quando aplicável, por provisões de montante equivalente às perdas Alugueis
(15.918)
(83) (16.001)
Passivo
(15.129)
90.000
(78.812)
(3.941) estimadas como prováveis, de acordo com as avaliações de riscos procedidas
36.417
129.127 165.544
pelos
advogados
da
Companhia,
em
conjunto
com
a
Administração.
b. Resultado: Receita de comissão e estadas:
14. Cobertura de seguros (não auditado). Em 31 de dezembro de 2020, a
AmCrimiTraba2020
2019
Companhia apresentava cobertura de seguros contra danos materiais para os
biental Cível
nal Fiscal lhista Total bens do ativo imobilizado, incêndio e danos elétricos por valores considerados
CLUB MED Férias
27.801
27.349 Saldo em 31 de dezembro
98
917
- 1.580 14.221 16.816 pela Administração suficientes para cobrir eventuais sinistros. Os bens estão
11. Instrumentos financeiros. Em 31 de dezembro de 2020, os valores con- de 2019
7
455
134 4.452 5.048 segurados por um montante aproximado de R$550 milhões.
tábeis dos instrumentos financeiros da Companhia registrados no balanço, Acréscimos de provisão
- (391)
(69) (2.617) (3.077)
refletem praticamente os seus valores de mercado, considerando variáveis e Reversão de provisão por uso
(68)
(16) (607) (691)
estimativas praticados no mercado para operações de prazo e risco similares. Redução de provisão
Diretor Financeiro - Guillaume Daniel Alexandre Craipeau
105
913
- 1.629 15.449 18.096
Principais Fatores de Risco da Companhia: a) Risco de taxa de juros e taxa 31 de dezembro de 2020
Contador - Claudio Medeiros Lima - CRC 084.443-O RJ
- 2.661
12 3.303 34.629 40.605
de câmbio. Em relação ao risco de taxa de juros, da Companhia incorrer em Causas Possíveis em dez/19
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, feitas pela Administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela AdminisAos Acionistas, Conselheiros e Administradores do Club Med Brasil S.A.
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras do Club Med Brasil S.A. e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, indepen- de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condi2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações ções que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de contilíquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as cor- financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a nuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relerespondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas con- Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os assuntos rela- vante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as restábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresen- cionados com a sua continuidade operacional e com o uso dessa base contábil na pectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pre- nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
financeira do Club Med Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de tenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervi- manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estruinternacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards são do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabili- tura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se
- IFRS”), emitidas pelo “International Accounting Standard Board - IASB”. Base dade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos obje- as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras tivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, toma- eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Coe internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com das em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau- municamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiauditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que ficativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controrelação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au- les internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo ditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distor- aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigênConselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais respon- ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes cias éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e cosabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers- municamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afeauditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas tar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as
informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com
do auditor. A Administração da Companhia é responsável por essas outras infor- acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga- os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram consideramações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as mento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além dos como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exerdemonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração, e não ex- disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra- cício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditopressamos nenhuma forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em ções financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos ria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que
conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em
é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distor- maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar nicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
cido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas in- comunicação para o interesse público.
uma distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a co- tencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a
Rio de Janeiro, 14 de abril de 2021
municar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. Responsabilidade auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstânExpertisa Auditores Independentes - CRC RJ 005875/O-0 - CVM 12130
da Administração e da governança sobre as demonstrações financeiras. A cias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos conMichaël Patrice Vin - Sócio - CRC RJ 118082/O-0 - CNAI 4933
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de- troles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
Jean-Marc Vin - Sócio - CRC RJ 092319/O-2 - CNAI 1531
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
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APOIO DESTE VEÍCULO

Financeiro 17

Monitor Mercantil l Sábado, domingo e segunda-feira, 24, 25 e 26 de abril de 2021

CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S.A.
CNPJ: 40.450.769/0001-26
Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2020. Aproveitamos para agradecer aos nossos colaboradores cuja dedicação e profissionalismo, são fundamentais para a
superação dos desafios do nosso negócio. Não menos importante é a forte parceria que temos com nossos clientes e fornecedores, aos quais também agradecemos. E, finalmente, reforçamos o fortalecimento do Programa de Integridade com a implantação e consolidação do Sistema de Gestão Antissuborno Compliance e Concorrencial (“SGACC”) e a manutenção de um núcleo competente e estratégico de pessoas continuam como focos prioritários para a Cia. A Diretoria.
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Notas
2020
2019 Passivo
Ativo
Notas
2020
2019
Circulante
Circulante
2.7
10.518
14.599
Caixa e equivalentes de caixa
2.1/3
36.333
61.453 Fornecedores
2.4
7.266
11.970
Contas a receber de clientes
2.2 116.678 121.986 Tributos e obrigações sociais
2.8
3.668
3.668
Estoques
2.3
1.090
1.089 Parcelamento de tributos
2.9
2.976
2.584
Adiantamentos a fornecedores
6.939
4.671 Parcelamento com órgão público
2.11
2.551
4.924
Créditos tributários
2.4
9.180
11.097 Provisões trabalhistas
2.12
11.892
10.662
Despesas antecipadas
192
192 Adiantamentos de clientes
4
86
86
Outros créditos
1.003
973 Débitos com partes relacionadas
38.957
48.493
171.415 201.461
Não circulante
Não circulante
Parcelamento de tributos
2.8
29.647
33.315
Realizável a Longo Prazo
Parcelamento com órgão público
2.9
70.441
66.347
Créditos com partes relacionadas
4
40.138
40.164 Retenções contratuais e outros
2.13
9.934
10.286
IR e contribuição social diferidos
2.10
2.953
3.587 Débitos com partes relacionadas
4
31.339
Adiantamento para futuro aumento de capital
6.770
6.670
110.022 141.287
Depósitos, cauções e retenções
5
14.757
16.067 Patrimônio líquido
8
Outros realizáveis a Longo Prazo
859
859 Capital social
354.911 354.911
65.477
67.347 Adiantamento para futuro aumento de capital
30.000
Investimentos
2.5/6
67.810
65.140 Ajuste de avaliação patrimonial
2.14 (8.185) (10.297)
Imobilizado
2.6/7
1.808
2.462 Prejuízos acumulados
(219.195) (197.984)
135.095 134.949
157.531 146.630
Total do ativo
306.510 336.410 Total do passivo e patrimônio líquido
306.510 336.410
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Notas Explicativas em 31/12/20 e 2019 (Em MR$): 1 - Contexto Operacioem 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
nal e outras Informações: A Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A.
Ajuste de
Pre(“Cia.”) é uma S.A. de capital fechado, constituída de acordo com as leis braavaliação
juízos Patrisileiras, com sede na capital do Rio de Janeiro. A Cia. atua em todo o território
Capital
patrimo- acumu- mônio
nacional e tem como atividades a execução de serviços de engenharia civil,
social AFAC
nial
lados líquido
neles compreendendo, serviços de terraplanagem, pavimentação, saneamen- (8.786) (127.924) 217.010
to, irrigação, construção civil, obras ferroviárias e portuárias, serviços de dra- Saldos em 01 de janeiro de 2019 353.720
1.191
- 1.191
gagem e demais atividades de engenharia, a compra e venda de materiais ou Aumento de capital social
- (1.511)
- (1.511)
equipamentos necessários a tais serviços, o planejamento e a organização de Ajuste de avaliação patrimonial
Prejuízo
do
exercício
(70.060)
(70.060)
empreendimentos imobiliários e investimentos em outras empresas. Como é
de conhecimento público, com relação à “Operação Lava Jato”, a Cia. cele- Saldos em 31 de dezembro de
354.911
- (10.297) (197.984) 146.630
brou com o CADE e com Ministério Público Federal acordos de leniência e 2019
termos de compromisso de cessação de conduta. Neste contexto, a Cia. vem Adiantamento para futuro
- 30.000
- 30.000
colaborando com as autoridades competentes, centrando esforços e implan- aumento de capital
2.112
- 2.112
tando fortes medidas para aperfeiçoar seu Programa de Integridade, baseado Ajuste de avaliação patrimonial
- (21.211) (21.211)
em rigoroso Código de Conduta e normativos anticorrupção constantes do Prejuízo do exercício
SGACC. Estamos certos de que um Programa de Integridade rigoroso e eficaz Saldos em 31 de dezembro de
354.911 30.000 (8.185) (219.195) 157.531
é uma ferramenta essencial para atravesarmos, com serenidade e cautela, o 2020
momento de crise pelo qual o Brasil passa. E por isso a Cia. obteve importan- das sociedades coligadas e controladas são elaboradas para o mesmo períotes conquistas em relação ao seu Programa de Integridade nos últimos anos, do de divulgação que a Cia. Caso necessário, são efetuados ajustes para que
que continua a ser foco da empresa e permanece em constante aprimoramen- as políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Cia. 2.6 to. Ao longo de 2020, com o intuito de aprimorar o Programa de Integridade e Imobilizado: O custo de um item de um ativo tangível é reconhecido como
atender às expectativas de mercado e das partes interessadas, a Cia. implan- ativo quando, é provável que futuros benefícios econômicos associados ao
tou o então chamado Sistema de Gestão Antissuborno Compliance e Concor- item fluirão para a Cia. e o custo do item pode ser mensurado confiavelmente.
rencial (“SGACC”). O SGACC assegura que as ações relativas ao compliance, O valor depreciável dos ativos é apropriado separadamente de forma sistemáanticorrupção, ao antissuborno e a defesa da concorrência sejam desenvolvi- tica ao longo da sua vida útil estimada. O valor residual, a vida útil e o método
das visando o atendimento às necessidades do mercado da construção civil, de depreciação dos ativos são revisados pelo menos ao final de cada exercídas partes interessadas, de atendimento às obrigações legais, de mitigação cio. 2.7 - Fornecedores: Os títulos emitidos por fornecedores estão registrados riscos de violação às normas antissuborno, anticorrupção, de compliance dos pelo seu valor nominal, acrescidos, quando aplicável, dos encargos finane de defesa da concorrência e dos processos da Cia. e de melhoria contínua ceiros incorridos. 2.8 - Parcelamento de tributos: Em conformidade com a
do seu desempenho global. Além da revisão dos documentos já existentes, Lei 13.496 de 24.10.17, a Cia. efetuou adesão ao Programa Especial de Recom a implantação do SGACC foram criados novos controles de processos, gularização Tributária (Pert), na Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
de modo a mitigar o risco de violação às Leis e normas internas atinentes ao parcelamento de débitos relativos ao IR e à contribuição social. 2.9 - Parcelatema. O SGACC prevê diversas ações para a manutenção e melhora contínua mento com órgão público: Acordos celebrados com o CADE, Ministério Púdo Programa de Integridade da Cia., dentre as quais citamos as seguintes: 1. blico do RJ e a Prefeitura Municipal do RJ, que resulta na obrigação do recoComprometimento da Alta Administração: O comprometimento visível e lhimento de contribuição pecuniária por parte da Cia. Cada acordo celebrado
irrestrito da Alta Administração e sua supervisão em relação às ações promo- possui prazos e taxas distintas para os recolhimentos. 2.10 - IR e contribuividas pela Área de Compliance é um dos fatores cruciais para o alcance da ção social: Aplicando-se a metodologia de apuração do IR e contribuição
eficácia e eficiência do SGACC. Em 2020, não faltaram exemplos do compro- social do Lucro Real, as parcelas atribuíveis ao IR e a contribuição social são
misso da Alta Administração e dos acionistas da Carioca: (i) inclusão, na pau- calculadas com base nas alíquotas vigentes. Nos casos de contratos de Longo
ta das AGE/O da Carioca de apresentação da Área de Compliance das medi- Prazo firmados com pessoa jurídica de direito público a Cia. difere a tributação
das implantadas no exercício anterior. Após a apresentação, os acionistas do lucro até a sua realização. A provisão correspondente encontra-se destaelogiaram os trabalhos e ratificaram a relevância do tema para a empresa e a cada no ativo ou passivo não circulante. 2.11 - Provisões trabalhistas: A Cia.
importância da continuidade da implantação de medidas para fortalecimento registra nessa rubrica a provisão de férias calculada com base nas remunerado Programa de Integridade; (ii) divulgação de comunicações internas do Di- ções no período aquisitivo pro-rata temporis dos funcionários ao final de cada
retor Geral sobre o SGACC; (iii) supervisão da Alta Administração sobre a exercício. 2.12 - Adiantamentos de clientes: Refere-se a adiantamentos de
implantação do SGACC, tendo sido feitos reportes periódicos sobre o assunto clientes decorrentes de parcelas recebidas antecipadamente à produção de
para a Diretoria; (iv) participação do Diretor Geral e do Diretor Financeiro nas serviços. 2.13 - Retenções contratuais: A empresa retém um percentual esreuniões do Comitê de Ética; (v) participação dos Diretores em treinamentos e tipulado em contrato com os seus fornecedores e após a conclusão dos servicapacitações sobre o Programa de Integridade; (vi) inclusão periódica do tema ços, desde que não existam pendências contratuais e ou ações trabalhistas
compliance nas pautas das reuniões de Diretoria da Cia., etc. 2. Treinamento ainda não julgadas, a retenção é liberada, mediante Termo de Encerramento
de Colaboradores: A Carioca possui um Plano Anual de Treinamentos do e Quitação do Contrato. 2.14 - Receitas: A Cia. aplica CPC 47/IFRS 15 - ReSGACC, que tem por objetivo organizar os treinamentos para reforçar o co- ceita de Contrato com cliente – conforme legislação contábil em vigor, que
nhecimento dos colaboradores e terceiros sobre o SGACC. Em 2020, mesmo estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização das receitas deno cenário de pandemia, foram realizados treinamentos, incluindo um treina- correntes de contratos com clientes. A receita é reconhecida por um valor que
mento específico sobre o Manual e os procedimentos que integram o SGACC. reflete a contrapartida a que a entidade espera ter direito em troca de transfe3. Canal de Denúncias: Ao longo de 2020, foram feitos treinamentos pela rência de bens ou serviço para um cliente. Esta norma substituiu o CPC 30/
Área de Compliance, encorajando os colaboradores a utilizarem o Canal de IAS 18 - Receitas, o CPC 17/IAS 11 - Contratos de Construção e interpretaDenúncia, através de telefones, site e urnas físicas, administrado por empresa ções relacionadas. 2.15 - Custos: Os custos dos contratos compreendem toexterna especializada, independente e frisando a política de não retaliação dos os dispêndios que se relacionem diretamente com um contrato específico,
para denunciantes de boa fé e anonimato. 4. Procedimentos Específicos os que forem atribuíveis à atividade de contratos em geral e puderem ser alopara o Combate e a Prevenção de Fraudes e Ilícitos: O SGACC possui uma cados ao contrato e outros que forem diretamente debitáveis ao cliente, nos
série de procedimentos que visam combater e prevenir fraudes e ilícitos no termos do contrato. 2.16 - Outras operacionais, líquidas: Compreendem
âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou nesse grupo todas as demais receitas e despesas operacionais da Cia., onde
em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por tercei- podemos destacar para o ano de 2020, os ganhos de acordos judiciais. 2.17
ros, tais como pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações ou obtenção de - Obras em consórcios: As participações em consórcio são registradas linha
autorizações, licenças, permissões e certidões. 5. Auditorias do SGACC: a linha no resultado e no balanço conforme percentual de participação em
Anualmente são realizadas auditorias internas por empresas especializadas e cada um deles. 2.18 - Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de
qualificadas, com o objetivo de verificar o atendimento aos requisitos das nor- “impairment”): A Administração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos
mas vigentes relacionadas a Antissuborno, Anticorrupção, Compliance e De- ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias ecofesa da Concorrência, bem como avaliar a eficácia do SGACC e garantir a sua nômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou
melhoria contínua. Finalmente, ainda em 2020, a Cia. passou a ser signatária perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o
do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção do Instituto Ethos, valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para
refletindo mais um esforço da Cia. para o combate à corrupção e às práticas deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. As princianticompetitivas, bem como para a disseminação da cultura ética no País. Já pais contas sujeitas à avaliação de recuperabilidade são: Investimentos e Imoem 2021, o Instituto Ethos e a Rede Brasil do Pacto Global da ONU, conjunta- bilizado. 2.19 - Normas e Interpretações contábeis revisadas: A Cia. adomente à empresas e entidades setoriais, dentre elas a Cia., colaboraram para tou o CPC 06 (R2) / IFRS 16 - “Arrendamentos” a partir de 01/01/19. O pronuna criação do Movimento de Integridade do Setor de Engenharia e Construção ciamento introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no
(MISEC), promovendo a adesão e a capacitação de empresas e entidades balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo
setoriais que atuam no setor e sua cadeia de valor, independentemente do seu de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um
porte e forma de governança, almejando um ambiente de negócios ético, ínte- passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagagro e transparente. O objetivo do MISEC é mobilizar o setor para a consolida- mentos do arrendamento. A aplicação da norma revisada, a partir de 01/01/19,
ção de um ambiente ético e saudável, com integridade e livre de corrupção, não trouxe efeitos materiais sobre os montantes divulgados no período atual e
criando estímulos à defesa da concorrência leal para gerar novas oportunida- em exercícios anteriores.
des de negócios em bases sustentáveis. Afim de fomentar uma cultura de 3 - Caixa e Equivalentes de Caixa
ética e de integridade, mas também de modo a alçar a governança corporativa
2020
2019
a condições mais transparentes e justas nos processos de contratação pública Caixa e bancos
764
1.051
ou privada. Estão previstas ainda diversas outras ações em 2021 para contri- Aplicações financeiras
35.569
60.402
buir com o aprimoramento e fortalecimento do SGACC. Os Acionistas e Alta
36.333
61.453
Administração estão alinhados no sentido de que o fortalecimento do SGACC, Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez
conjuntamente com a manutenção de um quadro técnico experiente e qualifi- imediata, representados, principalmente, por Certificados de Depósito Bancácado, são fatores essenciais para um posicionamento diferenciado perante a rio – CDBs, os quais são registrados pelos valores nominais, acrescidos dos
retomada do mercado. Impactos da COVID-19: No contexto da crise da CO- rendimentos auferidos até as datas dos balanços. 4 - Créditos e Débitos com
VID-19, nos preocupamos, desde o início da pandemia, na preservação da Partes Relacionadas: As transações com partes relacionadas são realizadas
saúde, segurança e bem-estar de nossos colaboradores. Abaixo, listamos as em condições definidas entre elas. Não há encargos financeiros nem prazos
medidas aplicadas: • Adoção do trabalho remoto para a maior parte da equipe de vencimento para essas transações.
dos escritórios do Rio e São Paulo. • Para os colaboradores que precisam
Ativo
Passivo
trabalhar nos escritórios, houve intensificação da higienização dos ambientes
2020
2019
2020
2019
de trabalho, instalação de dispensers de álcool em gel, sinalização interna e Transações com partes relacionadas
40.138 40.164
86 31.425
adoção de protocolos para evitar a disseminação da doença como aferição da
40.138 40.164
86 31.425
temperatura ao chegar, distanciamento de mesas, obrigatoriedade do uso de Parcelas circulante
86
86
máscaras, etc.. • Disponibilização de infraestrutura para atender às necessida- Parcelas não circulante
40.138 40.164
- 31.339
des dos colaboradores em home office, como equipamentos eletrônicos, ca- 5 - Depósitos Judiciais, Cauções e Retenções: A Cia. é parte envolvida em
deiras e material de escritório. • Contratação de plataforma de comunicação processos trabalhistas, cíveis e tributários, e está discutindo essas questões
colaborativa para promover encontros e reuniões virtuais e demais investi- tanto na esfera administrativa como na judicial. As previsões para as eventuais
mentos em tecnologias, tendo em vista facilitar a rotina de trabalho remoto dos perdas consideradas prováveis decorrentes desses processos são estimadas
nossos colaboradores. • Intensificação da comunicação interna, com foco no e atualizadas pela Administração, amparadas na opinião de seus consultores
bem-estar mental da equipe e também reforçando as medidas de segurança legais com baixo risco de perdas, para as quais não há provisão constituída.
contra a Covid-19. 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras: As Os saldos apresentam a seguinte composição:
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas
2020
2019
com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as Depósitos judiciais trabalhistas
4.224
4.587
disposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo CFC e os pronun- Depósitos judiciais – ISS
67
74
ciamentos emitidos pelo CPC. As demonstrações financeiras são apresenta- Depósitos judiciais – PIS
269
263
das em Real, que é a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para Depósitos judiciais – COFINS
1.661
1.622
milhares de Reais (R$ 000), exceto quando indicado de outra forma. A Direto- Outros depósitos e garantias
8.536
9.521
ria da Cia. autorizou a conclusão das demonstrações financeiras, do exercício
14.757
16.067
findo em 31/12/20, em 25/03/2021. 2.1 - Caixa e equivalentes de caixa: A 6 - Investimentos
%
Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa, os investimentos de curto
Empresas
Participação
2020
2019
prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante Rodoanel Sul 5 Engenharia Ltda.
28,57 30.228 30.465
conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança Solace Empreendimentos Imobiliários S.A.
25,00 34.538 34.538
de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata para atender a compro- Concessionária Rio Barra
33,33
2.907
missos de caixa de curto prazo. As aplicações financeiras, disponíveis para Concessionária Porto Novo (*)
25,00
venda, são demonstradas pelo valor da aplicação acrescidos da rentabilidade Outros investimentos
137
137
pro-rata temporis até a data das demonstrações financeiras. São representa67.810 65.140
das basicamente por operações compromissadas e por CDB com garantia de * Investimento zerado em função do patrimônio líquido negativo da Investida.
recompra diária pelo banco emitente e os saldos não excedem o seu valor 7 - Imobilizado
Taxa de
2020
2019
justo. 2.2 - Contas a receber de clientes: A conta é constituída pelas notas
depreciaDepreciação Líqui- Líquifiscais emitidas e não recebidas, e dos serviços medidos e não faturados até
ção anual Custo acumulada
do
do
31/12/20. A Cia., no exercício findo em 31/12/20, avaliou não haver necessida10% a
de de registro da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A referida Máquinas e equipamentos
16,66% 110.177
(110.177)
173
provisão é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Cia. não Veículos
20% 24.120
(24.120)
244
15% 7.222
(5.414) 1.808 2.045
será capaz de recuperar os saldos a receber. 2.3 - Estoques: Demonstrados Outros imobilizados
141.519
(139.711) 1.808 2.462
pelo valor de custo do estoque, incluindo todos os custos de aquisição, bem
como outros custos indiretos. Não estão registrados por quantias superiores 8 - Patrimônio Líquido: Capital social: O capital social, em 31/12/20 e 2019,
àquelas que se espera que sejam realizadas com seu uso ou venda. 2.4 - Ati- está representado por 453.168.198 ações nominativas e sem valor nominal,
vos e passivos tributários: Ativos e passivos tributários correntes do último sendo 270.666.626 ordinárias e 182.501.572 preferenciais, totalmente subsexercício e de anos anteriores são mensurados ao valor recuperável esperado crito e integralizado. Reservas de lucros: Em 31/12/20, as reservas de lucros
ou a ser recolhido para as autoridades fiscais. A Administração, periodicamen- não foram constituídas devido à Cia. ter apresentado prejuízo no exercício. 9 te, avalia a posição fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal re- Seguros: A Cia. adota a política de manter Cob. de seguros para os bens próquer interpretação e estabelece provisões quando apropriado. 2.5 - Investi- prios de seu ativo imobilizado, em montante considerado suficiente para cobrir
mentos: Os investimentos em sociedades coligadas e controladas são conta- todos os riscos existentes. Possui também apólices de riscos nomeados, com
bilizados pelo método de equivalência patrimonial. De acordo com esse méto- Cob. determinada, definida por orientação de especialistas, levando em consido, a participação da Cia. no aumento ou na diminuição do patrimônio líquido deração a natureza e grau de risco do negócio, em montantes considerado sudas coligadas e controladas, após a aquisição, em decorrência da apuração ficientes para cobrir eventuais perdas em seus ativos e/ou responsabilidades.
de lucro líquido ou prejuízo no período ou em decorrência de ganhos ou per- 10 - Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros encontram-se
das em reservas de capital ou de ajustes de exercícios anteriores, é reconhe- registrados em contas patrimoniais em 31/12/20 e 2019 por valores compacida como receita (ou despesa) operacional. As demonstrações financeiras tíveis com os praticados pelo mercado nessa data. A Administração desses

Demonstrações dos Resultados em 31 de dezembro de 2020 e e 2019
(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação) Notas
2020
2019
Receita bruta da prestação de serviços
2.14 41.864 87.546
Impostos e contribuições sobre serviços
(2.200) (12.045)
Receita operacional líquida
39.664 75.501
Custo dos serviços prestados
2.15 (21.573) (83.823)
Lucro (prejuízo) bruto
18.091 (8.322)
Receitas (despesas) operacionais
(39.757) (61.857)
Gerais e administrativas
(53.092) (60.492)
Depreciação e amortização
(561) (1.418)
Financeiras, líquidas
7.087 (1.365)
Resultado de equivalência patrimonial
(1.110)
(210)
Outras operacionais, líquidas
2.16 7.919
1.628
Prejuízo antes do IR e da contribuição social
(21.666) (70.179)
IR e contribuição social - diferidos
455
119
(21.211) (70.060)
Prejuízo do exercício
Quantidade de ações (por lotes mil)
453.168 453.168
Prejuízo do exercício por ação - R$
(0,05) (0,15)
Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31 de dezembro
de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Nota
2020
2019
Prejuízo do exercício
(21.211) (70.060)
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o resultado:
Ajuste de avaliação patrimonial
2.14 2.112 (1.511)
(19.099) (71.571)
Resultado abrangente do exercício
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
2020
2019
Prejuízo do exercício
(21.211) (70.060)
Ajustes para conciliar o resultado com os recursos líquidos
1.671 1.628
gerados pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
561 1.418
Equivalência patrimonial
1.110
210
Variações nos ativos e passivos operacionais
(31.893) 114.935
Contas a receber de clientes
5.308 84.209
Créditos tributários
1.917 1.034
Créditos com partes relacionadas
26
14
IR e contribuição social diferidos
634
(898)
Outros ativos
(1.089)
921
Fornecedores
(4.081) (2.213)
Tributos e obrigações sociais
(4.704) 1.657
Parcelamentos
818 1.462
Débitos com partes relacionadas
(31.339) 30.184
Ajuste de avaliação patrimonial
2.112 (1.511)
(1.495)
76
Outros passivos
Recursos líquidos gerados (aplicados) pelas atividades
operacionais
(51.433) 46.503
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Baixa de imobilizado
93
(8)
Investimentos
(3.780)
(18)
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimentos (3.687)
(26)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Aumento de capital social
- 1.191
Adiantamento para futuro aumento de capital
30.000
Recursos líquidos gerados pelas atividades de
financiamentos
30.000 1.191
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
(25.120) 47.668
Demonstração do aumento (redução) no caixa e
equivalentes de caixa:
No início do exercício
61.453 13.785
No fim do exercício
36.333 61.453
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
(25.120) 47.668
instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais visando liquidez,
rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Cia.
não tem a prática de operar com derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. A Cia. possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. As políticas de gerenciamento de risco da Cia. foram estabelecidas para identificar e
analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os
sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de
mercado e atividades do grupo. 11 - Eventos Subsequentes: A Administração avaliou os possíveis impactos relacionados a COVID-19, considerando os
riscos aos quais a Cia. está exposta, e chegou à conclusão de que não existem efeitos relevantes que impactam as demonstrações financeiras da Cia.
A Diretoria
Contadora: Andreia Cardoso de Lima - CRC-RJ 094712/O-2
Relatório dos Auditores Independentes: Aos Acionistas e administradores da Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. Rio de Janeiro - RJ.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., (“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/20 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo naquela 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 seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., em 31/12/20, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 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 “Responsabilidade do
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes
em relação à Cia. de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório do auditor: A administração da Cia. 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 este respeito. Responsabilidades da administração e da governança
pelas demonstrações financeiras: A administração da Cia. 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 dessas
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 Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar
a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança
da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras,
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte 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 nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. • 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 uma incerteza significativa em
relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos que
existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Cia. 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. RJ, 25/03/21. Lopes, Machado Auditors, Consultants &
Business Advisers; BKR - Independent Member of BKR International CRC-RJ - 2026/O-5. Mário Vieira Lopes - Contador - CRC-RJ 060.611/O-0,
José Carlos de Almeida Martins - Contador - CRC-RJ 036.737-0.
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SuperVia Concessionária de
Transporte Ferroviário S.A. e sua controlada
CNPJ/MF Nº 02.735.385/0001-60

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2020
Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, a Administração da SuperVia Concessionária de Transporte S.A. submete à apreciação de seus acionistas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31
de dezembro de 2020. INFORMAÇÕES GERAIS: A SuperVia Concessionária
de Transporte Ferroviário S.A. (“Companhia”, “Concessionária” ou “SuperVia”)
constituída em 2 de setembro de 1998, detentora de direitos e obrigações decorrentes da concessão para a prestação de serviços de transporte ferroviário
de passageiros na região metropolitana do Rio de Janeiro e para execução dos
investimentos contemplados no Contrato de Concessão e aditamentos posteriores (“Contrato”), no que lhe foi outorgado, em caráter exclusivo, pelo prazo
inicial de 25 anos, renovável por igual período. As operações da Companhia
foram iniciadas em 1º de novembro de 1998 e abrangem cinco grandes linhas
ferroviárias metropolitanas e 270 quilômetros de vias permanentes. A sede
social da Companhia está localizada na Rua da América, 210 - Santo Cristo Rio de Janeiro - RJ. DAS ATIVIDADES E DO CONTRATO DE CONCESSÃO:
As atividades da Companhia, tanto em termos de qualidade do serviço como
de fixação tarifária, estão sujeitas ao controle da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (AGETRANSP). Em 28 de
junho de 2007, foi assinado o Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão,
estabelecendo mudanças nas obrigações de natureza civil e trabalhista. Estas
mudanças referem-se principalmente à obrigação do Estado do Rio de Janeiro
no ressarcimento de valores liquidados pela Companhia relativos aos processos que envolvam sucessão. Em 29 de novembro de 2010, foi assinado o Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos serviços
públicos de transporte ferroviário de passageiros, que prorrogou o prazo de
Concessão até o dia 31 de outubro de 2048. Bens reversíveis – São considerados bens reversíveis, para fins do aditivo e do Contrato, todos os bens destinados e vinculados à prestação dos serviços objeto da concessão, independentemente de serem propriedade da Flumitrens, Central, Estado ou da Concessionária, a qualquer tempo. Sucessão – O Estado, em cumprimento à
cláusula 24 do Contrato de Concessão, consolidada na cláusula 22 do Oitavo
Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, reconhece que os fatos havidos em
data anterior à tomada de posse não serão de responsabilidade da Concessionária. DEMAIS ADITIVOS AO CONTRATO DE CONCESSÃO: Em 25 de
agosto de 2014, foi assinado o Nono Termo Aditivo ao Contrato de Concessão
para a exploração dos serviços públicos de transporte ferroviário de passageiros, tendo como objeto a permuta de investimentos previstos no Oitavo termo
Aditivo, no valor de R$ 250.000 (duzentos e cinquenta milhões de reais), onde
a Companhia deixa de adquirir 10 novos trens e reformar 41 trens antigos e se
compromete a reformar seis estações ferroviárias estratégicas para a realização dos Jogos Olímpicos, promovido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI)

que foi realizado na Cidade do Rio de Janeiro no ano de 2016, em troca do
compromisso do Estado do Rio de Janeiro em adquirir 22 novos trens. As estações ferroviárias foram as de São Cristóvão, Deodoro, Magalhães Bastos,
Vila Militar, Ricardo de Albuquerque e Engenho de Dentro. Em 2015, o Governo do Estado do Rio de Janeiro em cumprimento a obrigação estabelecida no
Nono Termo aditivo ao Contrato de Concessão, exerceu o direito estabelecido
em contrato com o consórcio chinês liderado pela China National Machinery
Import & Export Corp para a compra de mais 10 (dez) trens, que foram entregues pelo Estado em 2016. Também em cumprimento a obrigação estabelecida no Nono Termo aditivo ao Contrato de Concessão o Governo do Estado do
Rio de Janeiro licitou a compra de 12 (doze) trens. O vencedor foi a Alstom
Brasil Energia e Transportes S.A, o Estado do Rio de Janeiro entregou todos
os trens à Concessionária no ano de 2019. Em 21 de dezembro de 2017, foi
assinado o Décimo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para a exploração dos serviços públicos de transporte ferroviário de passageiros, tendo como
objeto permitir a realização de investimentos feitos pela Companhia ou sua
controlada ou terceiro contratado por esta na exploração continua de fontes de
receitas alternativas, acessórias ou de projetos associados, inclusive decorrente de exploração de centro de compras, serviço de lazer na configuração
administrativa autônoma de shopping center ou empreendimento imobiliário
nos bens reversíveis de demais áreas integrantes da Concessão. Este aditivo
dá segurança jurídica a investimentos realizados por terceiros, que poderão
explorar as receitas acessórias até o prazo final da Concessão. Reajuste de
tarifas – As tarifas são reajustadas anualmente, com base na variação do IGP-M publicado pela FGV ocorrida no período de 12 meses imediatamente anteriores, calculado no mês de novembro de cada ano com efeito de reajuste no
mês de fevereiro subsequente. A tarifa será objeto de revisão ordinária que
independentemente do reajuste tarifário previsto no item anterior e ocorrerá a
cada 5 anos ou extraordinária. A revisão extraordinária dar-se-á a qualquer
momento na ocorrência de circunstâncias que altere o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. No dia 15 de abril de 2020, a Concessionária protocolou na AGETRANSP pleito de Revisão Extraordinária do Equilíbrio Econômico
Financeiro, considerando a drástica perda de passageiros causada pelo COVID-19 e a grave crise de saúde pública decorrente do cenário de emergência
e calamidade pública no Estado do Rio de Janeiro, afetando gravemente o
Contrato de Concessão. Em 31 de agosto de 2020 foi protocolado junto à
AGETRANSP o pedido de Revisão Ordinária do Contrato de Concessão relativo ao quinquênio de 2016 a 2020, distribuído em 19 pleitos. O referido pedido
de indenização é decorrente do entendimento da SuperVia quanto ao inadimplemento por parte do Estado de uma série de suas obrigações contratuais e,
adicionalmente, do pleito pela SuperVia do reconhecimento de desequilíbrios
econômico-financeiros causados pela materialização de riscos atribuídos ao

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 (em milhares de reais – R$)
Controladora
Consolidado
31/12/19 01/01/19
31/12/19 01/01/19
Reapre- ReapreReapre- ReapreATIVO
31/12/20 sentado sentado 31/12/20 sentado sentado
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa .................................
1.222
1.083
126
1.239
1.177
283
Contas a receber .....................................................
85.366 145.201 103.692
54.389 116.895 107.548
Estoques..................................................................
16.324
9.687
10.785
16.323
9.686
10.785
Sociedades ligadas .................................................
35.564
90.600 141.794
35.564
90.600 110.459
Outros ativos ...........................................................
13.316
14.189
11.834
13.725
14.597
12.242
151.792 260.760 268.231 121.240 232.955 241.317
Ativos não circulantes mantidos para venda .....
3.799
3.799
3.799
3.799
3.799
28.930
155.591 264.559 272.030 125.039 236.754 270.247
Não circulante
Contas a receber ..................................................... 139.829
72.968
63.077 139.829
72.968
63.077
Tributos diferidos ..................................................... 186.756 140.948 129.387 186.756 140.948 129.387
Depósitos compulsórios e judiciais..........................
19.808
18.879
17.592
19.846
18.935
17.637
346.393 232.795 210.056 346.431 232.851 210.101
Intangível ................................................................ 1.667.495 1.662.654 1.621.506 1.692.824 1.688.015 1.621.851
2.013.888 1.895.449 1.831.562 2.039.255 1.920.866 1.831.952
Total do ativo ......................................................... 2.169.479 2.160.008 2.103.592 2.164.294 2.157.620 2.102.199
Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (em milhares de reais – R$)
Controladora
Consolidado
2019
2019
OPERAÇÕES
2020 Reapresentado
2020 Reapresentado
Receitas ................................................................................. 500.928
804.714 500.928
804.714
Custos dos serviços prestados .............................................. (393.557)
(466.018) (393.557)
(466.021)
Custo de construção............................................................... (61.674)
(100.148) (61.674)
(100.148)
Lucro bruto ...........................................................................
45.697
238.548
45.697
238.545
Despesas com vendas ...........................................................
(359)
(1.370)
(359)
(1.370)
Despesas gerais e administrativas ......................................... (144.575)
(183.100) (144.704)
(183.232)
Outras receitas/despesas, líquidas ........................................
6.696
9.521
3.983
8.721
Resultado de equivalência patrimonial ..................................
(2.868)
(946)
(Prejuízo) lucro operacional ................................................ (95.409)
62.653
(95.383)
62.664
Receitas financeiras ...............................................................
22.748
11.133
22.779
11.140
Despesas financeiras ............................................................. (83.882)
(116.028) (83.938)
(116.046)
Resultado financeiro ............................................................ (61.134)
(104.895) (61.159)
(104.906)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social . (156.543)
(42.242) (156.542)
(42.242)
Imposto de renda e contribuição social:
Correntes ..............................................................................
Diferidos ................................................................................
45.809
11.561
45.809
11.561
Prejuízo do exercício............................................................ (110.734)
(30.681) (110.733)
(30.681)
Prejuízo por ação atribuível aos acionistas da companhia durante o exercício (expresso em R$ por ação) ....... (0,0004)
(0,0001) (0,0004)
(0,0001)
Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (em milhares de reais – R$)
Controladora
Consolidado
2019
2019
2020 Reapresentado
2020 Reapresentado
Prejuízo do exercício............................................................ (110.734)
(30.681) (110.733)
(30.681)
Total do resultado abrangente do exercício ...................... (110.734)
(30.681) (110.733)
(30.681)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(em milhares de reais – R$)
Capital
Capital a Reserva
Prejuízos
social integralizar de capital acumulados
Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019 (Reapresentado)..... 379.240
(19.940)
11
(245.110) 114.201
Aumento de capital social ............................................... 826.787
- 826.787
Prejuízo do exercício .......................................................
(30.681) (30.681)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Reapresentado) 1.206.027
(19.940)
11
(275.791) 910.307
Prejuízo do exercício .......................................................
(110.733) (110.733)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ............................ 1.206.027
(19.940)
11
(386.524) 799.574
DIRETORIA:
Antonio Carlos Sanches – Diretor Presidente | Fernando Augusto Ginjas Pinto – Diretor Financeiro
Contador: Rafael de Oliveira Pontes – CRC/RJ 090703/O-5

Estado no Contrato de Concessão. O desequilíbrio constatado pela Supervia
tem como principais temas: • Reembolso de Gratuidades de Estudantes; •
Reembolso de valores pagos em processos sucessórios; • Aumento extraordinário de energia elétrica; • Impactos da falta de segurança pública; • Outros
impactos decorrentes da pandemia do COVID-19; • Desvio de Demanda por
Intervenção Regulatória; • Atraso na entrega dos trens fornecidos pelo ERJ; •
Problemas técnicos nos trens fornecidos pelo ERJ; • Dentre outros. O processo está tramitando na AGETRANSP, tendo havido até o momento apenas uma
solicitação de esclarecimentos sobre as informações apresentadas. Já em
2021, a Companhia obteve a homologação de sua tarifa atualizada para R$
5,90, no entanto vem atuando com o valor de tarifa provisório de R$ 5,00 decorrente de acordo firmado com o Governo do Estado, onde será ainda discutido o reequilíbrio proveniente desta perda tarifária por meio do 11º Termo Aditivo. O acordo ainda prevê que atualizações tarifárias vindouras serão feitas
em acordo com as previsões contratuais e tendo como base a tarifa homologada de R$ 5,90 e não a tarifa praticada de R$ 5,00. IMPACTOS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS: Em 11 de março de 2020 a
Organização Mundial da Saúde decretou status de “pandemia” para a até então epidemia do novo Coronavirus, também conhecida como COVID-19. Como
pôde-se constatar a situação de pandemia tomou proporções mundiais, causando rupturas sem precedentes na atividade econômica global. Tal crise impactou o ambiente macroeconômico, de forma endêmica, causando retração
no produto interno bruto brasileiro, aumento do desemprego e queda da renda.
Em 16 de março de 2020 o Estado do Rio de Janeiro reconheceu situação de
emergência pública por meio do decreto 46.973. Nas semanas seguintes,
como impacto das medidas tomadas pelo Estado do Rio de Janeiro, já em
meados de março de 2020 a concessionária registrou queda de acentuada na
sua demanda de passageiros pagantes, se comparado ao mesmo período de
2019. Cabe observar que em determinado momento foram necessários esforços (inclusive financeiros) para adequar a operação a exigências de sanitização especializada nos trens, disponibilização de álcool em gel nas estações e
sinalização gráfica de obrigatoriedade no uso de máscaras e distanciamento.
Medidas internas aos funcionários também demandaram gastos adicionais
como a disponibilização de equipamentos de proteção individual e estrutura de
proteção de postos de trabalho, dentre outras. Esforços foram envidados também para contenção de custos e despesas com otimização da grade de trens
da Supervia para adequação a novos patamares de demanda, redução de
jornada e salários temporária, negociação de contratos e adequação do quadro de colaboradores operacionais e administrativos. Os impactos causados
pela pandemia do COVID-19 foram de efeito imediato nas operações da Companhia, com ênfase para a perda de demanda e estimada no ano de 2020 e
consequentemente a perda em receitas tarifárias.
Controladora
31/12/19 01/01/19
Reapre- Reapresentado sentado

Consolidado
31/12/19 01/01/19
Reapre- Reapresentado sentado

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/20
31/12/20
Circulante
Fornecedores ..........................................................
90.210
65.547
87.155
90.131
65.582
87.216
Empréstimos e financiamentos ............................... 110.643
68.549 115.679 110.643
68.549 115.679
Salários e encargos sociais .....................................
21.610
26.331
24.909
21.611
26.331
24.909
Parcelamentos.........................................................
54.249
34.183
60.500
54.249
34.183
60.500
Concessão a pagar .................................................
4.962
4.810
4.810
4.962
4.810
4.810
Sociedades ligadas .................................................
3.207
3.207 224.110
3.207
3.207 224.110
Outros passivos ......................................................
51.839
33.207
22.304
51.880
33.207
22.327
336.720 235.834 539.467 336.683 235.869 539.551
Não circulante
Empréstimos e financiamentos ............................... 791.322 763.088 1.194.708 791.322 763.088 1.194.708
Parcelamentos......................................................... 112.494 131.629 115.774 112.494 131.629 115.774
Concessão a pagar .................................................
13.131
13.756
16.075
13.131
13.756
16.075
Provisão para contingências ...................................
79.317
68.059
21.210
79.317
68.059
21.210
Sociedades ligadas .................................................
63.467
63.467
Passivo a descoberto em Controlada......................
5.291
2.423
1.477
Outros passivos .......................................................
31.629
34.912
37.213
31.773
34.912
37.213
1.033.184 1.013.867 1.449.924 1.028.037 1.011.444 1.448.447
Patrimônio líquido
Capital social integralizado ...................................... 1.186.087 1.186.087 359.300 1.186.087 1.186.087 359.300
Reserva de capital ...................................................
11
11
11
11
11
11
Prejuízos acumulados ............................................. (386.523) (275.791) (245.110) (386.524) (275.791) (245.110)
799.575 910.307 114.201 799.574 910.307 114.201
Total do passivo e do patrimônio líquido ........... 2.169.479 2.160.008 2.103.592 2.164.294 2.157.620 2.102.199
Demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (em milhares de reais – R$)
Controladora
Consolidado
2019
2019
2020 Reapresentado
2020 Reapresentado
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (156.543)
(42.242) (156.542)
(42.242)
Ajustes:
Amortização .........................................................................
60.062
58.919
60.144
59.034
Despesas financeiras...........................................................
61.135
104.894
61.160
104.905
Provisão para contingências ................................................
45.745
88.644
45.745
88.644
Equivalência patrimonial ......................................................
2.868
946
Provisão estimada créditos de liquidação duvidosa ............
27.960
27.960
Apropriação juros parcelamentos ........................................
8.427
8.427
Prejuízo na baixa de intangível ............................................
2
44
2
14
Variação nos ativos e passivos .............................................. 206.199
253.447 203.438
252.597
Estoques ..............................................................................
(6.636)
1.098
(6.636)
1.098
Contas a receber de clientes ............................................... (33.525)
(40.652) (30.903)
(39.471)
Outros recebíveis .................................................................
13.643
(17.217)
13.660
(17.852)
Fornecedores .......................................................................
27.320
4.870
27.285
4.498
Outras obrigações................................................................ (43.864)
(63.299) (43.863)
(62.715)
(43.062)
(115.200) (40.457)
(114.442)
Caixa gerado pelas operações ............................................
6.594
96.005
6.438
95.911
Juros pagos ............................................................................ (20.511)
(149.477) (20.511)
(149.477)
Impostos de renda e contribuição social pagos .....................
Aplicado gerado pelas atividades operacionais ..................... (13.917)
(53.472) (14.073)
(53.566)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Adições do ativo intangível ..................................................... (64.904)
(69.316) (64.826)
(69.287)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento ........ (64.904)
(69.316) (64.826)
(69.287)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Obtenção de empréstimos .....................................................
40.000
5.000
40.000
5.000
Pagamentos de empréstimos ................................................. (16.074)
(451.114) (16.074)
(451.114)
Aumento de capital social ......................................................
550.000
550.000
Obtenção de recursos de sociedades ligadas........................
55.035
19.859
55.035
19.859
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento .......
78.961
123.745
78.961
123.745
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos ........
140
957
62
892
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício ...............
1.083
126
1.177
283
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício.................
1.223
1.083
1.239
1.177

“As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, encontram-se à disposição na sede da Companhia. A Administração.”
Relatório do Auditor Independente Sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A. Opinião: Examinamos
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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 individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Supervia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A.
em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos
de caixa individuais e consolidados 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 individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e a suas controladas, 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. Ênfase: Demonstrações financeiras
de exercícios anteriores, ora reapresentadas, examinadas por outro auditor independente: O exame de auditoria das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, elaboradas originalmente pela Administração antes das reclassificações descritas na nota explicativa nº 2.2 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, foi conduzido sob responsabilidade de outros auditores independentes,
que emitiram relatório de auditoria em 3 de fevereiro de 2020, sem modificação. Como parte dos nossos exames de
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2020, examinamos também os ajustes descritos na nota explicativa nº 2.2 às demonstrações financeiras individuais
e consolidadas, que foram refletidos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas reapresentadas referentes aos exercícios de 31 de dezembro de 2019 e de 2018. Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados e foram
corretamente efetuados. Não fomos contratados para auditar, revisar nem aplicar nenhum outro procedimento de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de
2019 e de 2018, apresentadas para fins de comparabilidade, e, portanto, não expressamos opinião nem nenhuma
forma de asseguração sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas de 31 de dezembro de 2019
e de 2018 tomadas em conjunto. Incerteza significativa relacionada com a continuidade operacional: Chamamos
a atenção para a nota explicativa nº 1 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a qual indica que a
Companhia incorreu no prejuízo individual e consolidado de R$110.733 mil durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, e, nessa data, o passivo circulante da Companhia excedeu o total do ativo em R$184.929 mil e R$215.443
mil na controladora e no consolidado, respectivamente. Conforme apresentado na nota explicativa nº 1 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas, esses eventos ou condições, em conjunto com outros assuntos descritos
na mesma nota, indicam a existência de incerteza significativa que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 individuais e consolidadas, a Adminis-

tração 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 e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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 individuais e consolidadas, 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 e de suas controladas. • 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 e de suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão e pelo desempenho da auditoria
do Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
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