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Demora do Governo Federal em socorrer 
empresas pode ampliar desemprego
Medidas adotadas com sucesso em 2020 ficam sem definição

Banco de horas, negocia-
ção sindical para redução 
de jornada e férias co-

letivas são alternativas que mui-
tas empresas têm adotado para 
evitar demissões e encerramento 
das atividades, enquanto progra-
mas como Benefício Emergen-
cial de Preservação do Emprego 
e da Renda (BEm) de apoio às 
empresas não são reeditados pe-
lo Governo Federal. Essas medi-
das foram criadas no ano passado 
para ajudar o setor empresarial a 
enfrentar a retração do mercado e 

deveriam ter sido anunciadas em 
março para nova implantação.

Mas um impasse em relação à 
sanção do Orçamento 2021 tra-
vou o processo de implantação 
desses programas e coloca em ris-
co a sobrevivência de muitas em-
presas, pois sem a aprovação da lei 
orçamentária não é possível defi-
nir de onde sairá o dinheiro para 
essas iniciativas.

“Os empresários estão lutando 
com as armas que possuem, mas 
sem qualquer subsídio do gover-
no ou flexibilização da legislação 

trabalhista, para manter as empre-
sas funcionando. Certamente, es-
sa demora prejudicará a preserva-
ção do emprego e a sobrevivência 
das empresas no mercado”, diz o 
advogado Fernando Kede, espe-
cialista em Direito do Trabalho 
Empresarial.

Medidas como o BEm e o Pro-
nampe, que libera crédito emer-
gencial e de baixo custo a peque-
nas empresas, têm sido esperadas 
pelos empresários que veem suas 
receitas diminuírem com o avanço 
da pandemia e as restrições im-

postas para conter a disseminação 
do vírus.

“As empresas estão aguardando 
ansiosamente pela reedição das 
medidas adotadas em 2020, prin-
cipalmente o BEm, que desafoga 
a folha de pagamento, o maior 
custo de uma empresa”, afirma 
Kede.

Outras ações também são 
aguardadas pelo empresariado, co-
mo a permissão para antecipação 
de férias individuais e a ampliação 
de prazo para o recolhimento do 
Fundo de Garantia (FGTS).

Caminhos opostos na América do Sul

Castillo vota com seu tradicional chapéu Mesários preparam eleição

Marxista-leninista lidera no Peru Banqueiro eleito no Equador

Analistas e cientistas po-
líticos concordaram na 
segunda-feira em afirmar 

que o triunfo do ex-banqueiro 
conservador Guillermo Lasso nas 
eleições presidenciais no Equa-
dor neste domingo, mostra que 
os equatorianos optaram por uma 
nova visão do país após 14 anos 
de hegemonia “correísta” nas ur-
nas.

Lasso se declarou o vencedor 
do segundo turno presidencial 
após 97% das atas terem sido exa-
minadas. Ele estava na frente com 
52,51% dos votos válidos, con-
tra 47,49% de seu rival, Andrés 
Arauz, apoiado pelo ex-presidente 
Rafael Correa (2007-2017). O re-
sultado oficial ainda demorará al-
guns dias.

A cientista política Arianna 
Tanca afirmou à agência de notí-
cias Xinhua que a vitória de Lasso 
se deve à sua campanha em que 

“deu muito mais ênfase a outras 
agendas que estão fora do debate 
entre correismo e anticorreismo”.

“Lasso conseguiu apoiar esta 
narrativa de um Equador mais 
democrático, onde a tolerância 
e a diversidade são respeitadas”, 
afirmou.

Lasso, de 65 anos, perdeu a 
presidência em 2013 para Correa 
por larga margem, e em 2017, por 
pouca diferença, para o atual pre-
sidente Lenín Moreno, escolhido 
por Correa como seu sucessor 
para continuar no caminho da Re-
volução Cidadã, projeto político 
de matiz socialista. Lenin, porém, 
mudou o rumo do país, o que aca-
bou levando a desgaste não só de-
le – que nem conseguiu lançar um 
candidato – como o de Correa.

O novo presidente não gozará 
da maioria absoluta na Assem-
bleia Nacional, onde o “correís-
mo” tem maioria.

Uma das tarefas urgentes 
do próximo governo 
escolhido pelos perua-

nos será o combate ao coronaví-
rus, afirmou nesta segunda-feira o 
candidato à presidência do parti-
do Peru Libre, Pedro Castillo, que 
lidera a votação. O país caminha 
para o segundo turno em 6 de ju-
nho, pois nenhum dos candidatos 
ultrapassará 50% dos votos.

Castillo, 51 anos, marxista-leni-
nista, lidera a contagem de votos. 
De acordo com o último relatório 
do Escritório Nacional de Pro-
cessos Eleitorais (Onpe), Castillo 
tem até agora 18,2% dos votos, 
seguido por Keiko Fujimori, de 
Fuerza Popular (FP) com 13,1% 
dos votos, após 81,2% dos regis-
tros eleitorais processados.

Líder do sindicato dos profes-
sores, Castillo acrescentou que 
outros setores que exigem atenção 
são a educação e a agricultura, além 

de melhorar as oportunidades de 
emprego e estudo para os jovens.

“Não importa quem vá para o 
segundo turno, espero que possa-
mos trabalhar juntos”, disse Kei-
ko Fujimori,  filha do ex-presiden-
te Alberto Fujimori (1990-2000).

O analista Gonzalo Banda, da 
Universidade Católica do Peru, disse 
à agência e notícias Xinhua que um 
dos pontos que a liderança política 
de Castillo facilitou nas eleições foi 
que suas propostas para enfrentar 
a crise chegaram aos eleitores. Ele 
conquistou eleitores de esquerda tra-
dicional e educadores peruanos por 
meio de um discurso claro e radical.

Durante sua campanha eleitoral, 
o dirigente docente afirmou que 
um eventual governo seu incluirá 
a mudança da Constituição Política 
do Peru. Ele propôs a nacionaliza-
ção de empresas em vários setores 
econômicos, como mineração, pe-
tróleo, hidrelétrica e gás.

Hao Yunfu, XinhuaJorge Uriarte, Xinhua/Andina

Alerj enviará 
propostas  
para alterar  
BR do Mar

Os deputados que integram a 
Comissão Especial de Indústria 
Naval da Assembleia Legislativa 
do Rio (Alerj) vão elaborar su-
gestões de emendas até a próxima 
sexta-feira para que sejam enviadas 
oficialmente ao senador Nelson 
Trad (PSD-MS), relator do Pro-
jeto BR do Mar (PL 4.199/2020), 
que tramita no Senado.

“O nosso objetivo é contribuir 
para que a navegação de cabota-
gem possa gerar empregos para os 
brasileiros, para os fluminenses e 
gerar demandas para os estaleiros 
fluminenses. É necessário resgatar 
a importância da indústria naval, 
principalmente para o Estado do 
Rio de Janeiro, pois o setor im-
pacta diretamente na nossa eco-
nomia”, afirmou a presidente da 
Comissão, deputada Célia Jordão 
(Patriota), durante audiência com 
Trad.

Metroviários de 
São Paulo param 
por vacinas e 
lockdown

Os metroviários de São Paulo 
convocam para uma paralisação 
de 24 horas no próximo dia 20. 
Na pauta de reivindicações, a defi-
nição de um cronograma de vaci-
nação contra a Covid-19 para to-
dos os trabalhadores do setor de 
transporte público e medidas de 
prevenção contra a doença.

O Sindicato dos Metroviários 
pede lockdown, com o fechamento 
das atividades, para conter o vírus.

Entre 4 e 10 de abril, o estado 
de São Paulo registrou 5.657 óbi-
tos, o maior número desde o iní-
cio da pandemia.
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Por Edoardo Pacelli

A cúpula na capital turca 
entre o presidente da 
Turquia, Recep Tayyip 

Erdogan, o presidente do Con-
selho Europeu, Charles Michel, 
e a presidente da Comissão Eu-
ropeia, Ursula von der Leyen, 
em vez de ser lembrada pelas 
novidades nas relações entre a 
União Europeia e a Turquia, vai 
passar para as honras da histó-
ria como o encontro do “sofá-
gate”.

O que aconteceu? Aconteceu 
uma das maiores gafes diplo-
máticas ou, pior ainda, uma das 
maiores humilhações da histó-
ria da diplomacia. Na verdade, 
o que o bom tom diplomático 
prevê? A diplomacia é feita de 
formas. E a forma é substância; 
sobretudo neste campo.

Cada reunião oficial é com-
posta de práticas, seguidas com 
atenção escrupulosa pelos ceri-
moniais. E esses protocolos de-
vem demonstrar não só a hos-
pitalidade da nação receptora, 
mas, igualmente, a importância 
que a própria delegação atribui 
a si mesma e o papel reconheci-
do no mundo. Nesse momento, 
não há indivíduos que se veem 
frente a frente, mas, sim repre-
sentantes de países e organiza-
ções com sua história, sua pró-
pria cultura e seu próprio peso, 

que se reúnem para discutir o 
que representam.

Charles Michel e Úrsula von 
der Leyen chegam na sala onde 
Erdogan recebe seus convida-
dos, param e encontram, ape-
nas, duas cadeiras à sua frente: 
uma para o presidente turco e 
a outra para o presidente do 
Conselho Europeu. Já a presi-
dente da Comissão Europeia 
permanece de pé, constrangida 
e claramente irritada. Erdogan 
se senta e convida Michel a fa-
zer o mesmo. E Michel se senta 
sem pestanejar, enquanto sua 
colega vai sentar-se, por iniciati-
va própria, num sofá, um pouco 
afastado.

A cena, obviamente, criou 
um rebuliço. A opinião pública 
mundial, imediatamente, se con-
centrou em Erdogan, acusado 
de desrespeitar a presidente da 
Comissão; primeiro, fazendo-a 
ficar de pé e, em seguida, convi-
dando Charles Michel a sentar-
-se ao lado dele. Uma imagem 
difícil de se digerir, especial-
mente porque surge depois do 
debate sobre a saída da Turquia 
da convenção para a proteção 
das mulheres; muitos interpre-
tam este gesto como um tapa 
na cara das mulheres. Há quem 
faça a comparação com o que 
aconteceu, em 2015, no G20 de 
Antália, quando o líder turco 
recebeu Juncker e Tusk, neste 
caso preparando três cadeiras 

idênticas: eram, então, três ho-
mens.

No entanto, ao retratar a ce-
na nesses termos, existe o risco 
de se cometer enganos. O pri-
meiro deles é pensar que o pro-
blema seja o tratamento da Sra. 
von der Leyen, como mulher. E 
é um erro, porque o problema 
não está na forma como Ursula 
von der Leyen foi recebida, por 
ser mulher, mas como “chefe de 
governo” da União Europeia.

O segundo erro cometido 
é o de nos concentrarmos em 
Erdogan e não nos represen-
tantes europeus. Em particu-
lar, concentrando-nos em Mi-
chel. Que Erdogan tenha seu 
próprio caráter e mentalidade 
é bem conhecido. Todos estão 
cientes da personalidade do 
líder do AKP, e ser surpreen-
dido por alguns de seus mo-
vimentos parece, no mínimo, 
ingênuo.

O caso de von der Leyen e 
Michel é diferente. Não porque 
sejam responsáveis pelo gesto 
do “sultão”, mas porque, ao 
imaginar que estas duas pessoas 
representam todos os cidadãos 
europeus perante o mundo, a 

imagem que a Europa deu de 
si mesma parece decididamente 
triste. Primeiro, vimos dois líde-
res à mercê dos acontecimentos, 
que pareciam completamente 
desligados de uma cúpula inter-
nacional. Entre silêncios, olha-
res ausentes e momentos de 
constrangimento – tudo o que 
não se espera de quem se consi-
dera representante de uma “po-
tência” – materializou-se num 
momento.

Mas, quanto a este quadro, 
já sombrio, acrescentamos a 
imagem questionável de Michel 
que, seguindo as instruções de 
Erdogan, senta-se, sem qual-
quer atitude, enquanto deixa 
a presidente da Comissão em 
silêncio e à espera de um as-
sento. E ele também a observa 
enquanto, envergonhada, ela vai 
para o sofá.

Mesmo que o cavalheiris-
mo seja um conceito ultra-
passado, mas, se não quere-
mos, apenas, comentar esta 
atitude, pouco elegante, te-
mos que remarcar o fato que 
a cúpula não consistia no en-
contro de duas pessoas, mas 
de três. E que a senhora com 
o paletó vermelho em pé, na 
sala, estava lá para represen-
tar a Europa.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-diretor 
de pesquisa do CNR (Itália) e editor da 

revista Italiamiga.
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O erro cometido é nos 
concentrarmos em 

Erdogan e não nos re-
presentantes europeus

Meta do governo 
é aprovar o 

homeschooling; mais 
uma vez, um tema 

ideológico

O encontro do ‘sofágate’

Por trás da crise da saúde  
também está a educação à deriva

O povo  
tem fome
Por Marcos Espínola

Há um ano vivemos uma pan-
demia em escala mundial, a 
maior dos últimos 100 anos. Já 

são quase 3 milhões de mortes e se enga-
na quem pensa que só o vírus causa esses 
óbitos e sofrimento. Sua propagação leva 
também a desdobramentos cruéis, como 
a falência de empresas, o desemprego e o 
principal deles, a fome, que também mata 
silenciosa e lentamente.

Obviamente, quem mais sente esses 
efeitos são os países mais pobres, porém, 
o Brasil que já foi a sétima economia do 
mundo, estando, atualmente, entre as 20 
melhores, também amarga o drama de ter 
milhares de pessoas famintas.

Com a pandemia sem controle, o país 
tem batido recordes de novos casos e de 
mortes a cada dia. O isolamento social é 
necessário, mas o povo, precisa ir para a 
rua trabalhar, ainda que informalmente. 
Mesmo estes estão sendo impactados pe-
la drástica redução da circulação de pes-
soas. O quadro é caótico.

Recente levantamento da Fundação 
Getúlio Vargas revelou que, em seis me-
ses, o número de brasileiros que vivem 
na pobreza quase triplicou. O número de 
pobres saltou de 9,5 milhões em agosto 
de 2020 para mais de 27 milhões em fe-
vereiro de 2021, ou seja, mais de 10% da 
população brasileira. Paralelamente, os 
preços dos alimentos dispararam, o que 
dificulta ainda mais a vida das famílias 
que mais precisam.

Literalmente está faltando comida na 
mesa. Tem muita gente com fome, crian-
ças sem alimentação e educação. E essas 
famílias não estão só nos rincões mais 
distantes desse país, pelo contrário, esta-
mos falando de gente das grandes capi-
tais também. Não só das comunidades, 
mesmo sendo estes moradores os mais 
atingidos, mas também de quem está no 
asfalto e vivia do seu pequeno comércio 
ou, como empreendedor individual, com 
sua barraca devidamente regular, mas 
que, agora, é impedido de trabalhar por 
conta das restrições necessárias para o 
controle da doença.

A solução? Ninguém sabe com cer-
teza, mas as restrições de circulação 
são inevitáveis, mas não podem ser 
únicas. Os governos, considerando as 
três esferas, precisam arcar com es-
se custeio. Estamos falando de uma 
crise sanitária, uma grave doença que 
só por aqui já matou mais de 330 mil 
pessoas.

É hora de remanejar o orçamento pa-
ra o ano, esquecendo de eleições e obras 
eleitoreiras, destinando o dinheiro para o 
povo, salvando vidas e matando a fome. 
O auxílio emergencial é uma necessidade 
e precisa ser revisto e calculado de mo-
do que se mantenha até a imunização ser 
ampla e eficaz. Prioridade é prioridade e 
saciar a fome é a primeira delas.

Marcos Espínola é advogado criminalista e especialista 
em segurança pública.

Por César Silva

Na ocasião do processo 
eleitoral para a presi-
dência da República 

em 2018 não houve sequer uma 
discussão sobre as políticas pú-
blicas para a Educação. Entre 
os inúmeros motivos para esse 
descaso está o não compare-
cimento aos debates do então 
candidato Jair Bolsonaro.

Eleito, o presidente definiu 
um ministro sem qualquer ex-
periência de gestão, pública ou 
privada. O que demonstrava 
que não havia um plano, uma 
proposta educacional consis-
tente. E não foi só na Saúde que 
as trocas aconteceram sem par-
cimônia e aprofundaram o caos.

A sequência de nomes indi-
cados para gerir a pasta mostra 
total descalabro. Primeiro veio 
Ricardo Vélez Rodríguez, um 
filósofo do lado idealista do 

governo, que deteriorou as rela-
ções com as instituições públi-
cas e privadas. Foi substituído 
por Carlos Alberto Decotelli.

O economista nem chegou a 
assumir porque estava devasta-
do pela sequência de mentiras 
publicadas em seu currículo lat-
tes. Veio, então, a indicação de 
Milton Ribeiro. Teólogo e advo-
gado que não conseguiu trazer 
uma linha de gestão transparen-
te, atuando mais para agradar o 
chefe.

O sinal de uma pasta execu-
tiva à deriva sai pelas chaminés 
do convés e pelos furos do cas-
co da nau sem controle deno-
minada Ministério da Educação.

Centenas de milhões de reais 
do Fundeb, principal fonte de 
financiamento da educação bá-
sica, aplicadas de maneira equi-
vocada em vários estados do 
Brasil, somada à sequência de 
trocas de lideranças nas pastas 

internas ao MEC, como as se-
cretarias de Regulação – Seres; 
Secretaria do Ensino Superior, 
Sesu; Secretaria da Educação 
Técnica e Tecnológica, Setec; 
e agora, com a quinta troca de 
liderança a Secretaria de Educa-
ção Básica, SEB, mostra que não 
existe uma proposta do Gover-
no Federal para fazer com que a 
educação seja efetivamente pro-
dutiva para a sociedade.

Em plena pandemia e com es-
colas fechadas, a meta do gover-
no é a de aprovar o homeschoo-
ling no Brasil. Mais uma vez, um 
tema ideológico, sem coerência 
com a realidade do país, que pa-

dece de estrutura de autoestudo 
precária, pela falta de um plano 
de apoio tecnológico básico para 
escolas. É algo que fomenta um 
modelo que vai contra a bata-
lha de anos para aproximar os 
jovens das escolas. Qual a moti-
vação dessa iniciativa, sem qual-
quer plano estabelecido?

É fato que não há liderança e 
atuação sem uma proposta real e 
consistente. Assim como é certo 
que o coronavírus afeta a popu-
lação de hoje, de maneira inten-
sa e impiedosa. Mas o vírus da 
falta de planejamento estratégico 
afetará a sociedade brasileira de 
amanhã. Quase sem controle, o 
navio da educação segue desgo-
vernado, destruindo o presente e 
o futuro da nação.

César Silva é diretor-presidente da 
Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT) e 
docente da Faculdade de Tecnologia de São 

Paulo (Fatec-SP).
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Argentina fechará com 
China parceria do 
Cinturão e Rota

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, visitará 
a China em maio com uma missão fundamental 

para a América Latina: ele assinará um Memorando de 
Entendimento sobre a Iniciativa Cinturão e Rota (BRI, na 
sigla em inglês). Trata-se de um projeto de infraestrutura 
global envolvendo cerca de 150 nações, que joga no chão 
a economia meramente financeira patrocinada por Lon-
dres e Wall Street, com uma abordagem de desenvolvim-
ento baseado na ciência e tecnologia avançada.

Para os latino-americanos, oportunidade para desen-
volver parcerias nas áreas tecnológica e de infraestrutura. 
Não é de hoje que os chineses demonstram interesse em 
projetos ferroviários na região. O importante, para nós, é 
condicionar os investimentos a transferência de tecnologia 
e desenvolvimento, para a América Latina não perman-
ecer uma mera exportadora de matérias-primas, como nos 
tempos de colônia.

“Esse tipo de desenvolvimento é a maneira, a única ma-
neira de parar o tráfico de drogas, parar a migração deses-
perada, parar as gangues, acabar com a pobreza e acabar 
com a pandemia”, assegura documento divulgado pelo 
Instituto Schiller. A entidade com sede na Alemanha vê na 
cooperação entre Argentina e México uma alavanca para 
atrair apoios internacionais para atender toda a região.

Enquanto isso, o Brasil segue desgastado com a China 
e deixando de lado os Brics. Justamente de 3 dos 5 países 
que compõem o bloco (Rússia, Índia e China) vêm as 
vacinas que podem tirar o nosso país do atoleiro sanitário 
e econômico em que está metido.

Lei do Bem

A consultoria FI Group lançou aplicativo voltado para o 
monitoramento da Lei do Bem (Lei 11.196/05). Para o dire-
tor de Negócios do grupo, Rafael Costa, a Solução Digital 
Lei do Bem surgiu para oferecer, por meio de um software, 
interfaces para troca de informações inerentes à prestação de 
serviço da consultoria e, em tempo real, disponibilizar indica-
dores gerenciais do andamento dos trabalhos.

Em casa

Salim Mattar, ex-secretário de Privatizações do Guedes e 
militante anti-Estado, depois do Governo Federal, arrumou 
cargo em outro Estado. Ganha um quilo de pão de queijo 
quem acertar qual. Dica: lá ele emplaca 100% da frota da 
Localiza pagando 5 vezes menos que vocês, mortais.

Rápidas

O NDEA e a FGV Direito Rio realizarão uma série de 
webinários sobre “Direito das Empresas em Dificuldade”. O 
primeiro será nesta terça-feira, às 18h, com o ministro do STJ 
Paulo Moura Ribeiro e a juíza Maria Cristina de Brito Lima, 
do TJRJ. Informações: evento.fgv.br/encontrosdodireito *** 
“Indivíduos ou cidadãos? O desrespeito às regras sanitárias 
no combate à Covid-19 no Brasil”, webinário com Edu-
ardo Giannetti e Fernando Gabeira que a Fundação FHC 
realizará nesta quarta-feira. Informações: facebook.com/
events/212029030680090 *** Também nesta quarta-feira, às 
19h, o Insper realizará um webinário com o tema “Carreira 
do Executivo de Finanças”, com Felipe Brunieri e Guilherme 
Malfi, sócios-fundadores da Assetz. Inscrições: insper.edu.
br/agenda-de-eventos/os-desafios-da-carreira-do-executivo-
de-financas-e-contabilidade

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFOR-
MAÇÕES, PESQUISAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, na forma do artigo 17 do seu Estatuto
Social, convoca as empresas associadas a se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária a ser realizada no dia 20 de abril 2021 ás 16:00 horas em
primeira convocação ou às 17:00 horas em segunda convocação, na
sede do Sindicato na Rua Senador Dantas, 71 – Sala 804 – Centro – RJ,
nesta Cidade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1- Apre-
ciação e aprovação das contas da Diretoria do ano de 2020; 2- Apreciação
e aprovação do orçamento para o ano de 2021; 3- Assuntos gerais. As
empresas serão representadas pelo seu sócio, gerente e/ou diretor devi-
damente credenciado na sede do Sindicato na Rua Senador Dantas, 71 –
Sala 804 – Centro – RJ, onde será realizada a Assembléia.

Wilvandir Cunha Galvão de Lima
- Presidente -

AVISO DE LEILÃO
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO, torna público para conhecimento dos
interessados, que no dia 30 de abril de 2021, às 10:00 horas,
realizará o leilo REBDETRO-PCERJ10.21 na forma on-line, dos
veículos apreendidos ou removidos,  a qualquer título e não recla-
mado por seu proprietário, classificados como conservados, su-
cata inservível identificados ou sucatas inservíveis não identifica-
dos, 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 có-
pia do edital poderá ser consultada através do site
www.detro.rj.gov.br e www.rebocarleiloes.com.br

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato das Empresas de Turismo no Estado do Rio de
Janeiro, no uso de suas atribuições legais, convoca nos termos do art. 13º
caput § 1º do Estatuto deste Sindicato  e ainda em face das restrições de
circulação por causa da Pandemia, os associados quites e em condições de
votar para participarem eletronicamente da Assembleia Geral Extraordinária
a se realizar no dia 22 de abril de 2021, através do link https://zoom.us/
j/91701265810?pwd=M3FMY25DcDgzU2x2RFB3Y3FvTFExQT09 –  Senha
de acesso: 31QUjm -  as 10h em primeira e única convocação, com qualquer
número, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Ratificação
da Convenção Coletiva de Trabalho para o período de 1º de abril 2021 a 31
de março de 2022; b) discussão do valor do reajuste salarial dos empregados
para o período de 1º de abril 2021 a 31 de março de 2022; e  c) Delegação
de poderes a diretoria para negociar o acordo.

Rio de Janeiro,13 de março de 2021.
Aldo Arthur Siviero

Presidente

SAMOC S/A
SOCIEDADE ASSISTENCIAL MÉDICA E ODONTO CIRÚRGICA

CNPJ Nº 33.721.226/0001-30 - NIRE: 33300135740
Edital de Convocação: Ficam os Srs. Acionistas convocados para AGO/E, 
a ser realizada no dia 20/04/21 às 14h em 1ª Convocação deverá conter 
quórum mínimo de 2/3 do capital votante na R. Silvio Romero, 44/5º, Santa 
Teresa/RJ - em cumprimento ao art. 132 da Lei 6.404/76 alterada pela Lei 
10.303/2001, para deliberarem sobre as seguintes Ordens do Dia: a) Pres-
tação e aprovação das contas do exercício 2020; b) Eleição da diretoria para 
o exercício 2021/2023 e fixação de pró-labore; c) incorporação dos empre-
gados da empresa Clínica Santa Cristina - CNPJ nº 33.107.079.0001-03; 
d) Autorização da mudança de endereço da filial Samoc Tijuca - que pas-
sará a ser R. Visconde de Itamarati, 17 e 17-A - Maracanã/RJ; e) Assuntos 
gerais. Informamos a todos que o balanço dos exercícios 2020 foi publicado 
DOERJ de 08/04/21 e Monitor Mercantil de 08/04/21, estando as informa-
ções à disposição dos acionistas também no setor contábil. José Roberto 
Scaf - Diretor Administrador.

Governo defende CPI inédita
Bolsonaro quer culpar estados, municípios e STF  

Em obediência a hi-
pótese levantada 
pelo presidente da 

República, o senador bol-
sonarista Eduardo Girão 
(Podemos-CE) afirmou ter 
conseguido as 33 assinatu-
ras necessárias para ampliar 
a CPI da Covid no Sena-
do.  “Nós conseguimos o 
número suficiente de assi-
naturas para que a CPI se-
ja ampla, independente e 
justa para investigar União, 
governadores e prefeitos”, 
informou o senador.

A CPI foi determinada 

pelo ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Lu-
ís Roberto Barroso, para in-
vestigar possíveis omissões 
do Governo Federal no 
combate à pandemia.

Estranhamente, o senador 
Jorge Kajuru (Cidadania-
GO) divulgou nas redes so-
ciais trechos de uma conversa 
por telefone com o presiden-
te Jair Bolsonaro (sem parti-
do) no último sábado (10), 
na qual trataram da Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid, que será ins-
talada no Senado Federal.

Na ligação, o chefe do 
Executivo defende que o par-
lamentar peça a ampliação da 
CPI para que os governado-
res e prefeitos também sejam 
investigados e estimula es-
forços pelo impeachment de 
ministros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF). Bolsonaro 
fez a seguinte observação: 
“Se você não mudar o objeto 
da CPI, você não pode con-
vocar governadores”, e ain-
da “Kajuru, se não mudar o 
objetivo da CPI ela vai só vir 
para cima de mim.”

Em outro trecho da gra-

vação Kajuru enfatiza que 
“eu acabei de declarar para 
o Augusto Nunes, na Jo-
vem Pan agora, o senhor 
pode ver aí. Eu dei uma 
entrevista pra ele. Eu falei 
pra ele que se ela for revan-
chista (CPI), eu faço ques-
tão de não participar dela.” 
No que Bolsonaro retruca: 
“Não, mas… Se você não 
participa, vem a canalhada 
lá do Randolfe Rodrigues, 
vai participar e vai começar 
a encher o saco. Daí vou ter 
que sair na porrada com um 
bosta desse”.

STF também na lista do impeachment
O ministro Kassio Nunes 

Marques do STF foi sorteado 
relator do mandado de segu-
rança protocolado nesta se-
gunda-feira pelo senador Jor-
ge Kajuru (Cidadania-GO) 
que tenta agilizar a análise do 
pedido de impeachment do 
ministro Alexandre de Mo-
raes, também apresentado 
pelo parlamentar e enviado 
em fevereiro ao presidente 

do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG).

O objetivo de Kajuru é 
obrigar Pacheco a “promo-
ver o imediato andamento da 
denúncia” feita contra Mo-
raes. O senador quer que a 
acusação seja lida na próxima 
sessão da Casa e que seja elei-
ta uma comissão especial pa-
ra analisar o caso. Atualmen-
te, o Senado tem ao menos 

dez pedidos de impeachment 
contra ministros do STF. So-
mente o ministro Alexandre 
de Moraes conta com seis 
deles.  O assunto constou da 
conversa por telefone entre 
Kajurú e o presidente da Re-
pública:

Kajuru - Eu tenho que 
começar pelo Alexandre de 
Moraes, porque o do Alexan-
dre de Moraes meu, já está lá 

engavetado pelo Pacheco, só 
falta ele liberar, correto?

Bolsonaro - Você pres-
sionou o Supremo, né?

Kajuru - Sim, claro. Eu 
entrei contra o Supremo. 
Entrei ontem às 17h40.

Bolsonaro - Parabéns pa-
ra você.

Kajuru - Eu só queria 
que o senhor desse crédito 
para mim nesse ponto.

Alegações finais sobre crime de responsabilidade de Witzel
Denunciantes do processo 

de impeachment do governa-
dor do Rio de Janeiro afasta-
do, Wilson Witzel, os deputa-
dos Luiz Paulo (Cidadania) e 
Lucinha (PSDB) entregaram 
na quinta-feira (8) as alega-
ções finais. Os parlamentares 
pedem a condenação de Wit-
zel por crime de responsabi-
lidade. As alegações foram 
entregues no primeiro dia do 
prazo, que é de dez dias para 
a entrega. A defesa de Witzel 

possui agora o mesmo prazo, 
para também apresentar suas 
alegações finais.

Luiz Paulo falou sobre os 
fundamentos que levaram 
a acusação a concluir pelo 
crime de responsabilidade. 
“Neste processo há dois 
casos mais emblemáticos: o 
da Unir Saúde e do Institu-
to Iabas. A Unir foi requali-
ficada pelo governador em 
um ato de ofício, contra-
riando os pareceres de duas 

secretarias. No caso Iabas, 
foram os gestores que ele 
nomeou que contrataram 
a organização social para 
construir sete hospitais de 
campanha, por cerca de R$ 
850 milhões. Dessas sete 
unidades, apenas a do Ma-
racanã funcionou de for-
ma efetiva, e mesmo assim 
precariamente”, destacou o 
parlamentar.

O denunciante também 
comentou o papel de Witzel 

na construção dos hospitais 
de campanha e a corrupção 
na pasta Saúde. “Quem quis 
e anunciou que os hospitais 
seriam construídos foi o 
governador afastado. Dian-
te disso, verificamos que 
houve o crime de responsa-
bilidade. Os réus confessos 
falaram no processo que a 
exceção na secretaria esta-
dual de Saúde era não ter 
corrupção, a regra era ter”, 
argumentou o deputado.

Aras pede que STF arquive queixa-crime de Flávio Dino
O procurador-geral da Re-

pública, Augusto Aras, pediu 
ao ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Marco 
Aurélio Mello o arquivamen-
to da queixa-crime ingressa-
da na Corte pelo governador 
do Maranhão, Flávio Dino 
(PCdoB), contra Jair Bolso-
naro, por tê-lo acusado, du-
rante uma entrevista à rádio 

Jovem Pan e janeiro do ano 
passado, de negar um pedido 
feito pelo Gabinete de Segu-
rança Institucional (GSI) pa-
ra que a Polícia Militar (PM) 
reforçasse a segurança devi-
do a uma viagem que faria ao 
estado.

Aras, que segundo a Cru-
soé acena a Jair Bolsonaro 
para garantir uma nomea-

ção para o STF, saiu em de-
fesa do presidente. O PGR 
alega: “Não se verifica, na 
fala do Presidente da Re-
pública, intuito de ofender 
o querelante (Flávio Dino), 
mediante a imputação falsa 
de fato definido como cri-
me, mas sim o de informar 
a população, especialmente 
os participantes do evento.”

“O fato, porém, nunca 
ocorreu. Não houve qualquer 
negativa por parte do Go-
verno do Maranhão, menos 
ainda do Governador do Es-
tado, para que as forças po-
liciais apoiassem a segurança 
do Presidente da República e 
de sua comitiva em território 
maranhense”, afirma Dino 
na notícia-crime.
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XP CONTROLE 3 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 15.787.622/0001-89

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Aos Acionistas e Administradores da XP Controle 3 Participações S.A. Rio de 
Janeiro - RJ. Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financei-
ras, acompanhadas das notas explicativas, referidas ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2020, elaboradas segundo a Lei das Sociedades Anônimas e 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. i. Perfil: A XP Con-
trole 3 participa diretamente do capital da XP Investimentos Corretora de 
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP CCTVM”), detendo 100% de 
suas ações nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019. 
ii. Desempenho financeiro: No ano de 2020 a XP CCTVM continuou com o 
seu crescimento expressivo, apesar da instabilidade política e do cenário eco-
nômico deteriorado. A XP CCTVM manteve a sua trajetória de expansão, apre-
sentando forte crescimento em todos os seus indicadores operacionais, in-
cluindo captação líquida de recursos, quantidade de clientes e ativos sob cus-
tódia. Evidenciando a crescente força de sua marca e sua ampla capacidade 
de distribuição de produtos, mantendo sempre o compromisso de ajudar os 
clientes a investirem de forma inteligente e segura. Este desempenho foi fruto 
constante de desenvolvimento da plataforma aberta de produtos, com uma 
ampla gama de oferta, aliado aos diferenciais de assessoria da XP CCTVM e 
o processo contínuo de consolidação da marca, com o maior conhecimento e 
preferência da XP CCTVM pelo público-alvo. Ativo total: Os ativos totais indi-
viduais da XP Controle 3 alcançaram R$ 3.5 bilhões ao final de dezembro de 
2020, crescimento de 52% no período. Passivo total: Os passivos totais 

 individuais da XP Controle 3, excluindo o Patrimônio líquido alcançaram R$ 54 
milhões ao final de dezembro de 2020, redução de 13% no período. Patrimô-
nio Líquido: O Patrimônio líquido totalizou R$ 3.5 bilhões em dezembro de 
2020, crescimento de 52% no período. iii. Gerenciamento de Risco: A admi-
nistração tem a responsabilidade primária de estabelecer e supervisionar a 
estrutura de gerenciamento de risco. A Gestão de Riscos está estruturada de 
forma separada das áreas de negócios, reportando-se diretamente à alta ad-
ministração, para garantir a isenção de conflito de interesses e a segregação 
de funções adequadas à boas práticas de governança corporativa e de mer-
cado. As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas para identifi-
car e analisar os riscos enfrentados, estabelecer limites e controles de risco 
apropriados e monitorar riscos e aderência aos limites. As políticas e sistemas 
de gerenciamento de risco são revisados   periodicamente para refletir mudan-
ças nas condições de mercado e nas atividades da Companhia. A Companhia, 
por meio de seus padrões e procedimentos de treinamento e gerenciamento, 
têm por objetivo desenvolver um ambiente de controle disciplinado e constru-
tivo, no qual todos os seus funcionários estejam cientes de seus deveres e 
obrigações. Esses processos de gerenciamento de risco também estão rela-
cionados aos procedimentos de gerenciamento de continuidade operacional, 
principalmente no que tange à formulação de análises de impacto, aos planos 
de continuidade de negócios, aos planos de contingência, aos planos de ba-
ckup e gerenciamento de crise. Constante aprimoramento do ambiente de  

controles internos e Governança: A Companhia opera em um ambiente de 
controles e de tecnologia complexos, com diferentes níveis de maturidade e 
sistemas em operação, além de grande volume de transações altamente de-
pendentes do funcionamento apropriado de toda a cadeia, o que requer cons-
tantes investimentos em pessoas, tecnologia, infraestrutura e controles de se-
gurança de acessos a sistemas e dados. Nesse contexto, a Companhia possui 
um planejamento estratégico definido e revisado periodicamente para aplica-
ção de melhorias, visando um ambiente de controles internos e de tecnologia 
ainda mais robustos. Políticas de Reinvestimento de Lucros e Distribuição 
de Dividendos: De acordo com o estatuto social, são assegurados aos acio-
nistas dividendos mínimos obrigatórios de 25% (vinte e cinco por cento) sobre 
o lucro líquido ajustado, apurado em cada encerramento de exercício. O saldo 
do lucro líquido, verificado após as deduções legais e distribuições previstas 
no Estatuto Social, terá a destinação proposta pela Diretoria e deliberadas pe-
los acionistas em Assembleia Geral, podendo ser integralmente destinado à 
Reserva de Lucros Estatutária, visando a manutenção de margem operacio-
nal compatível com o desenvolvimento das atividades da Companhia,  
até atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do capital social 
integralizado. Em 31 de dezembro de 2020, consultado o acionista  
controlador, a Administração não irá propor à Assembleia de acionistas a  
distribuição de dividendos.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2021. A Diretoria

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
1.  CONTEXTO OPERACIONAL: A XP Controle 3 Participações S.A. (“Com-
panhia” ou “XP Controle 3”) tem sua sede localizada na Avenida Ataulfo de 
Paiva, nº 153, sala 201, Leblon, CEP 22440-032, Rio de Janeiro - Brasil. A XP 
Controle 3 fornece a seus clientes pessoas físicas e jurídicas, no Brasil e no 
exterior, diversos produtos e serviços financeiros, por meio de sua empresa 
controlada XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliá-
rios S.A. (“ XP CCTVM”). A XP Controle 3 é uma holding, controlada direta-
mente pela XP Investimentos S.A., que detém 100% de participação em seu 
capital total e indiretamente controlado da XP Inc., a qual possui basicamente 
como acionistas a XP Controle Participações S.A. e ITB Holding Brasil Partici-
pações Ltda. Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Admi-
nistração em 13 de abril de 2021. A XP Controle 3 participa diretamente do ca-
pital da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários 
S.A., detendo 100% de suas ações nos exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2020 e de 2019. A XP CCTVM é uma sociedade de capital fechado, que 
efetua operações no âmbito da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão por conta pró-
pria e de terceiros, além de administrar carteiras de clubes de investimentos. 
COVID-19: A partir de janeiro de 2020, foi noticiado que uma nova cepa de 
coronavírus, mais tarde denominada COVID-19, se espalhou pelo mundo. A 
atual pandemia afetou negativamente as economias globais, nacionais e re-
gionais e perturbou as cadeias de abastecimento e, de outra forma, reduziu o 
comércio internacional e a atividade comercial. Como consequência desta 
pandemia, a maioria dos funcionários da XP está trabalhando em casa. Du-
rante a pandemia, a Companhia manteve plataformas comerciais e outros ser-
viços disponíveis aos clientes sem interrupção. A XP tem desempenhado um 
papel valioso em manter nossos clientes conectados ao mercado e reforçar 
nossa missão para com nossos clientes. Com base em avaliações criteriosas 
sobre o bem-estar e o desempenho de trabalho, a administração anunciou em 
11 de setembro de 2020 a adoção permanente do modelo de home office. A 
Companhia revisou sua exposição à volatilidade econômica e de mercado, 
que poderia impactar negativamente o valor de uma determinada classe de 
instrumentos financeiros, porém não identificou impacto relevante para o de-
sempenho financeiro ou posição do grupo em 31 de dezembro de 2020. A 
Companhia tem espaço suficiente para cumprir com seus compromissos em 
relação a seus empréstimos existentes e capital de giro suficiente e facilida-
des de financiamento não utilizadas para servir suas atividades operacionais 
e investimentos em andamento. 2. BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONS-
TRAÇÕES FINANCEIRAS: (a) Base de Preparação: Estas demonstrações 
financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, incluindo pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). Estas demonstrações fi-
nanceiras utilizam o custo histórico como base de valor, exceto na valorização 
de determinados instrumentos financeiros, como: ativos financeiros mensura-
dos a valor justo por meio do resultado. A metodologia aplicada para mensu-
ração do valor justo dos títulos e valores mobiliários é baseada no cenário 
econômico e nos modelos de precificação desenvolvidos pela Administração, 
que incluem a captura de preços médios praticados no mercado, os dados di-
vulgados pelas diversas associações de classe e as bolsas de valores, merca-
dorias e futuros, aplicáveis à data-base do balanço. Assim, quando da efetiva 
liquidação financeira desses itens, os resultados poderão vir a ser diferentes 
dos estimados. Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em re-
ais (R$), que é a moeda funcional, e todos os valores divulgados nas demons-
trações financeiras e nas notas explicativas foram arredondados para milha-
res de reais, exceto quando indicado de outra forma. A preparação das de-
monstrações financeiras de acordo com as políticas contábeis descritas na 
nota explicativa nº 3, pode exigir que a Administração faça uso de julgamen-
tos, estimativas e premissas que afetem a aplicação das políticas contábeis e 
os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Embora a li-
quidação das transações possa resultar em valores diferentes dos estimados, 
essas estimativas não possuem um risco significativo de resultar em um ajus-
te material no futuro. Em acordo com o CPC 36, a controladora é ela própria 
uma controlada (integral ou parcial) de outra entidade, a qual, em conjunto 
com os demais proprietários, incluindo aqueles sem direito a voto, foram con-
sultados e não fizeram objeção quanto à não apresentação das demonstra-
ções consolidadas pela controladora. Dessa forma, a XP Controle 3 não apre-
sentou suas demonstrações financeiras consolidadas, pois a mesma é contro-
lada da XP Investimentos S.A., a qual apresentou as suas demonstrações 
consolidadas em 23 de março de 2021 e cumpriu todos os requisitos do item 
4(a) do referido CPC 36. (b) Adoção de novas normas e interpretações: A 
Companhia aplicou pela primeira vez normas e emendas, que são efetivas 
para as demonstrações financeiras a partir de 1 de janeiro de 2020. A Compa-
nhia não adotou antecipadamente nenhuma norma, interpretação ou emenda 
que tenha sido emitida, mas que ainda não tenha entrado em vigor. Altera-
ções à IFRS 3 (CPC 15) Definição de um negócio: As alterações à IFRS 3 
Combinações de Negócios esclarecem que para ser considerado um negócio, 
um conjunto integrado de atividades e ativos deve incluir, no mínimo, insumos 
e processos substantivos que, juntos, contribuam significativamente para a 
capacidade de criar resultados. Além disso, esclarece que um negócio pode 
existir sem incluir todos os insumos e processos necessários para criar resul-
tados. Estas alterações não tiveram impacto nas demonstrações financeiras 
da Companhia, mas podem afetar períodos futuros, caso a Companhia entre 
em qualquer combinação de negócios. Alterações à IFRS 7 (CPC 40), IFRS 
9 (CPC 48) e IAS 39 (CPC 38) Reforma da Taxa de Juros de Referência: As 
alterações ao IFRS 9 (CPC 48) e IAS 39 (CPC 38) Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração proporcionam uma série de medidas, que se 
aplicam a todas as relações de hedge que são diretamente afetadas pela re-
forma da taxa de juros de referência. Uma relação de hedge é afetada se a 
reforma der origem a incertezas sobre o momento e/ou quantidade de fluxos 
de caixa baseados em benchmark do item de hedge ou do instrumento de he-
dge. Estas emendas não têm impacto nas demonstrações financeiras da 
Companhia, uma vez que ele não tem relação de hedge de taxa de juros afe-
tadas pela reforma da taxa de juros de referência. Alterações à IAS 1 (CPC 
26) e IAS 8 (CPC 23) Definição de Material: As alterações forneceram uma 
nova definição de material que afirma, “a informação é material se omitir, des-
virtuar ou obscurecer a informação pode razoavelmente influenciar as deci-
sões que os usuários primários das demonstrações financeiras de propósito 
geral tomam com base nessas demonstrações financeiras, que fornecem in-
formações financeiras sobre uma entidade específica de relato”. As alterações 
esclarecem que a materialidade dependerá da natureza ou magnitude das in-
formações, seja individualmente ou em combinação com informações de or-
dem, no contexto das demonstrações financeiras. Uma falsa declaração de 
informação é material se for razoável esperar que ela influencie as decisões 
tomadas pelos usuários primários. Estas alterações não tiveram impacto so-
bre as demonstrações financeiras consolidadas, nem se espera que haja 
qualquer impacto futuro para a Companhia. Estrutura conceitual para rela-
tórios financeiros: A Estrutura Conceitual não é padronizada, e nenhum dos 
conceitos nela contidos se sobrepõe aos conceitos ou requisitos de qualquer 
norma. O objetivo da Estrutura Conceitual é auxiliar o IASB no desenvolvi-
mento de normas, ajudar a preparar o desenvolvimento de políticas contábeis 
consistentes onde não há nenhuma norma aplicável em vigor e auxiliar todas 
as partes a compreender e interpretar as normas. Isto afetará as entidades 
que desenvolveram suas políticas contábeis com base na Estrutura Conceitu-
al. A Estrutura Conceitual revisada inclui alguns novos conceitos, definições 

atualizadas e critérios de reconhecimento de ativos e passivos e esclarece al-
guns conceitos importantes. Estas alterações não tiveram impacto sobre as 
demonstrações financeiras da Companhia. (c) Novas normas e interpreta-
ções ainda não adotadas: Novas normas e interpretações contábeis foram 
publicadas que não são obrigatórias para o período de relatório de 31 de de-
zembro de 2020 e que não foram adotadas antecipadamente pela Compa-
nhia. Não se espera que estas normas tenham um impacto material sobre a 
Companhia nos períodos de relatório atuais ou futuros e sobre transações fu-
turas previsíveis. 3. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS: (a) Caixa e 
equivalentes de caixa: O caixa não está sujeito a um risco significativo de 
mudança de valor e é mantido com a finalidade de atender a compromissos de 
caixa de curto prazo e não para investimentos ou outros fins. As transações 
são consideradas de curto prazo quando têm vencimentos em três meses ou 
menos a partir da data de aquisição. Para fins de demonstração dos fluxos de 
caixa, equivalentes de caixa referem-se a certificados de depósito bancário 
mensurados ao valor justo por meio do resultado que são prontamente con-
versíveis em um montante conhecido e não estão sujeitos a risco significativo 
de mudança de valor. (b) Instrumentos financeiros ativos e passivos: Um 
instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de 
uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento de patrimônio de outra 
entidade. 1) Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração: 
No reconhecimento inicial, ativos financeiros são classificados como instru-
mentos mensurados ao custo amortizado, valor justo por meio de outros resul-
tados abrangentes (“VJORA”) e valor justo por meio do resultado (“VJR”). A 
classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial é baseada: (i) 
no modelo de negócios da entidade para administrar os ativos financeiros e (ii) 
nas características dos fluxos de caixa contratuais dos instrumentos financei-
ros. Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo 
amortizado ou VJORA, ele precisa dar origem a fluxos de caixa que são “So-
mente Pagamento de Principal e Juros” (o critério “SPPJ”) sobre o valor prin-
cipal em aberto. O modelo de negócios da entidade para administrar ativos 
financeiros se refere à forma de gerenciar seus ativos financeiros para gerar 
fluxos de caixa. O modelo de negócios considera se o objetivo da entidade é 
receber fluxos de caixa de manter os ativos financeiros, vender os ativos ou 
uma combinação de ambos. As compras ou vendas de ativos financeiros que 
exigem a entrega de ativos dentro de um prazo definido pela regulamentação 
ou prática de mercado (negociações regulares) são reconhecidas na data de 
negociação, ou seja, a data em que a entidade se compromete a comprar ou 
vender o ativo. Classificação e mensuração subsequente: i. Ativos finan-
ceiros mensurados a valor justo por meio do resultado (“VJR”): Os ativos 
financeiros a VJR incluem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos 
financeiros designados no reconhecimento inicial a VJR, ou ativos financeiros 
obrigados a serem mensurados pelo valor justo. Ativos financeiros são classi-
ficados como mantidos para negociação se o teste de fluxo de caixa contratu-
al falhar ou se o modelo de negócios da entidade for adquirido com o objetivo 
de venda ou recompra no curto prazo. Os ativos financeiros podem ser desig-
nados a VJR no reconhecimento inicial se isso eliminar ou reduzir significati-
vamente um descasamento contábil. Os ativos financeiros na VJR são regis-
trados no balanço patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do 
valor justo reconhecidas na demonstração do resultado. O ganho ou perda lí-
quida reconhecido na demonstração do resultado inclui qualquer dividendo ou 
juros auferidos sobre o ativo financeiro. Os ativos financeiros mensurados ao 
valor justo por meio de resultado são títulos e valores mobiliários detidos e 
vendidos a descoberto. ii. Ativos financeiros mensurados a valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”): A entidade avalia os 
ativos financeiros no VJORA se ambas as condições a seguir forem atendi-
das: • O ativo financeiro é mantido dentro de um modelo de negócios com o 
objetivo de tanto manter a apropriação de fluxos de caixa contratuais quanto 
vender; • Os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas es-
pecíficas, aos fluxos de caixa que atendem aos critérios do SPPJ. Para os ati-
vos financeiros classificados como VJORA, a receita de juros, a variação cam-
bial e as perdas ou reversões de redução ao valor recuperável são reconheci-
das na demonstração do resultado e, da mesma forma, para os ativos finan-
ceiros mensurados pelo custo amortizado. As restantes alterações no justo 
valor são reconhecidas em resultado abrangente. No momento do desreco-
nhecimento, a mudança cumulativa do valor justo reconhecida em resultado 
abrangente é reclassificada para lucros ou perdas. Após o reconhecimento ini-
cial, a entidade pode optar por classificar irrevogavelmente os investimentos 
em ações como instrumentos patrimoniais designados pelo VJORA quando 
satisfizerem a definição de patrimônio nos termos do CPC 39 - “Instrumentos 
Financeiros: Apresentação” e não forem mantidos para negociação. A classifi-
cação é determinada com base em instrumento a instrumento. Ganhos e per-
das sobre esses ativos financeiros nunca são reclassificados para o resultado. 
Os dividendos são reconhecidos como receita na demonstração do resultado 
quando o direito de pagamento é estabelecido, exceto quando a entidade se 
beneficia de uma recuperação de parte do custo do ativo financeiro, caso em 
que tais ganhos são registrados em resultado abrangente. Instrumentos de 
patrimônio designados ao VJORA não estão sujeitos a avaliação de impair-
ment. A Companhia não possui instrumentos de patrimônio que tenham sido 
irrevogavelmente classificados nesta categoria. iii. Ativos financeiros men-
surados ao custo amortizado: Um ativo financeiro é mensurado ao custo 
amortizado se ambas as condições a seguir forem atendidas: • O ativo finan-
ceiro é mantido dentro de um modelo de negócios com o objetivo de manter o 
ativo financeiro de forma a coletar fluxos de caixa contratuais; • Os termos 
contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos 
de caixa que atendem aos critérios do SPPJ. Os ativos financeiros ao custo 
amortizado são mensurados subsequentemente pelo método da taxa efetiva 
de juros (“EIR”) e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e 
perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado 
ou desvalorizado. A entidade reclassifica os ativos financeiros somente quan-
do altera seu modelo de negócios para o gerenciamento desses ativos finan-
ceiros. Desreconhecimento: Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma 
parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros seme-
lhantes) é basicamente baixado (isto é, retirado da demonstração financeira) 
quando: • Os direitos contratuais para receber fluxos de caixa do ativo expira-
ram; • A entidade transferiu os seus direitos contratuais para receber fluxos de 
caixa do ativo ou assumiu uma obrigação contratual de pagar integralmente 
os fluxos de caixa recebidos de terceiros, por meio de um acordo de “repas-
se”; e (a) a entidade transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios 
do ativo; ou (b) a entidade não transferiu nem reteve substancialmente todos 
os riscos e benefícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo. Quando a 
entidade transfere os seus direitos contratuais para receber fluxos de caixa de 
um ativo ou realiza um acordo de repasse, avalia se, e em que medida, reteve 
os riscos e benefícios patrimoniais. Quando não transferiu nem reteve subs-
tancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, nem transferiu o controle 
do ativo, a entidade continua a reconhecer o ativo transferido na medida de 
sua participação. Nesse caso, a entidade também reconhece um passivo as-
sociado. O ativo transferido e o passivo associado são mensurados em uma 
base que reflete os direitos e obrigações que a entidade reteve. O envolvimen-
to contínuo que toma a forma de uma garantia sobre o ativo transferido é men-
surado pelo menor valor contábil original do ativo e pelo valor máximo da con-
traprestação que a entidade poderia ser obrigada a pagar. Impairment de ati-
vos financeiros: A entidade reconhece uma provisão para perdas de crédito 

BALANÇO PATRIMONIAL 2020 2019
Ativo/Circulante
Disponibilidades 2 –
 Ativos financeiros 830 61
  Valor justo por meio do resultado 830 61
   Títulos e valores mobiliários (Nota 5) 830 61
 Outros ativos 176 101
   Impostos e contribuições a compensar 3 3
   Ativo fiscal diferido 173 98
Realizável a longo prazo
 Investimentos (Nota 6) 3.531.753 2.328.737
Total do ativo 3.532.761 2.328.899

BALANÇO PATRIMONIAL 2020 2019
Passivo/Circulante
 Outros passivos 54 62
  Fornecedores 43 53
  Obrigações fiscais e previdenciárias 1 1
  Outros passivos 10 8
Total do passivo 54 62
Patrimônio líquido (Nota 8) 3.532.707 2.328.837
 Capital social 1.747.251 1.246.251
 Reserva de capital 636.228 440.648
 Reserva de lucros 1.082.177 599.385
 Ajustes de avaliação patrimonial 67.051 42.553
Total do passivo e patrimônio líquido 3.532.761 2.328.899

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2020 2019
Receita operacional líquida 1 13
Custos operacionais (1) –
Resultado operacional bruto – 13
Despesas administrativas (Nota 10) (281) (242)
Outras receitas/(despesas) operacionais 61 –
Resultado de participações em controladas (Nota 6) 482.937 344.330
Resultado antes da tributação sobre o lucro 482.717 344.101
Imposto de renda e contribuição social (Nota 7) 75 78
Lucro líquido do exercício 482.792 344.179

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 2020 2019
Lucro líquido do exercício 482.792 344.179
Ajuste ao valor justo de ativos financeiros classificados 
 a valor justo por meio de outros resultados 
  abrangentes - controlada 24.498 1.910
Resultado abrangente total do exercício 507.290 346.089

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Reservas de capital Ajustes de Lucros

Capital
Reserva  

de capital
Reserva  

legal
Reserva  

estatutária
avaliação  

patrimonial
acumu- 

lados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 546.251 435.414 15.417 244.788 40.643 – 1.282.513
Resultados abrangentes do exercício
Lucro do exercício – – – – – 344.179 344.179
Outros resultados abrangentes do exercício
Ajuste ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes - controlada – – – – 1.910 – 1.910
Transações com acionistas - contribuições e distribuições
Aumento de capital (Nota 8) 700.000 – – – – – 700.000
Outorga de planos de pagamento baseado em ações -  
 (decorrente da controlada - Nota 6(a)) – 5.234 – – – – 5.234
Destinações ao lucro líquido do exercício
Reservas e dividendos – – – 339.180 – (344.179) (4.999)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.246.251 440.648 15.417 583.968 42.553 – 2.328.837
Resultados abrangentes do exercício
Lucro do exercício – – – – – 482.792 482.792
Outros resultados abrangentes do exercício
Ajuste ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes - controlada – – – – 24.498 – 24.498
Transações com acionistas - contribuições e distribuições
Aumento de capital (Nota 8) 501.000 – – – – – 501.000
Outorga de planos de pagamento baseado em ações - 
 (decorrente da controlada - Nota 6(a)) – 195.580 – – – – 195.580
Destinações ao lucro líquido do exercício
Reservas – – 41.349 441.443 – (482.792) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.747.251 636.228 56.766 1.025.411 67.051 – 3.532.707

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 482.792 344.179
Ajustes ao lucro líquido (483.012) (344.330)
 Resultado com participação em controlada (482.937) (344.330)
 Despesa de imposto de renda e contribuição social (75) –
Variação dos ativos e passivos operacionais: (9) 6.171
 Instrumentos financeiros – 1.910
 Impostos e contribuições a compensar – 17.629
 Créditos tributários – (78)
 Outros ativos – 18.720
 Fornecedores (10) (7)
 Obrigações fiscais e previdenciárias – (26.703)
 Outros passivos 1 (5.300)
Caixa líquido proveniente das atividades  
 operacionais (229) 6.020
 Aumento de capital em controlada (500.000) (707.130)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (500.000) (707.130)
 Aumento de capital (Nota 8) 501.000 700.000
 Reservas – 235
Caixa líquido proveniente das atividades  
 de financiamento 501.000 700.235
Aumento (redução) em caixa e equivalentes 771 (875)
 Caixa e equivalentes no início do exercício 61 936
 Caixa e equivalentes no final do exercício 832 61
  Disponibilidades 2 –
  Certificado de depósito bancário 830 61
esperadas (“ECLs”) para todos os instrumentos de dívida não classificados 
em VJR. Os ECLs baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa contratu-
ais devidos de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa que a Com-
panhia espera receber, descontados a uma aproximação de taxa de juros efe-
tiva original. Os fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda 
de garantias mantidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes 
dos termos contratuais. As ECLs são reconhecidas em duas etapas. Para as 
exposições de crédito para as quais não houve aumento significativo no risco 
de crédito desde o reconhecimento inicial, as ECLs são provisionadas para 
perdas de crédito resultantes de eventos de inadimplência possíveis nos pró-
ximos 12 meses (um ECL de 12 meses). Para as exposições de crédito para 
as quais houve um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhe-
cimento inicial ou aquelas já inadimplentes, uma provisão para perdas é re-
querida para perdas de crédito esperadas durante a vida remanescente da 
exposição, independentemente do momento da inadimplência ECL). Para 
contas a receber e outros ativos contratuais, a entidade aplica uma aborda-
gem simplificada no cálculo das ECLs. Portanto, a entidade não acompanha 
as mudanças no risco de crédito, mas reconhece uma provisão para perdas 
com base nas ECLs durante a vida útil em cada data de relatório. A entidade 
estabeleceu uma matriz de provisão que é baseada em sua perda histórica de 
crédito, ajustada para fatores prospectivos específicos para os devedores e 
para o ambiente econômico. Para os instrumentos de dívida classificados 
como VJORA, a entidade aplica a simplificação para atuar com baixo risco de 
crédito. Em cada data de elaboração das Demonstrações Financeiras, a enti-
dade avalia se o instrumento de dívida é considerado com baixo risco de cré-
dito usando todas as informações razoáveis e suportáveis   que estão disponí-
veis sem custo ou esforço excessivo. Ao fazer isso avaliação, a entidade rea-
valia a classificação de crédito interna do instrumento da dívida. Além disso, a 
entidade considera que houve um aumento significativo no risco de crédito 
quando os pagamentos contratuais estão vencidos há mais de 30 dias. A enti-
dade considera um ativo financeiro inadimplente quando os pagamentos con-
tratuais estão vencidos há 90 dias. No entanto, em certos casos, a entidade 
também pode considerar que um ativo financeiro está inadimplente quando 
informações internas ou externas indicam que é improvável que a entidade re-
ceba integralmente os valores pendentes de contratos antes de levar em con-
ta quaisquer melhorias de crédito mantidas pela entidade. Um ativo financeiro 
é baixado quando não há expectativa razoável de recuperação dos fluxos de 
caixa contratuais. 2) Passivo financeiro: Reconhecimento inicial e mensu-
ração: Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, 
como passivos financeiros mensurados a valor justo através do resultado 
(“VJR”), custo amortizado ou como derivativos designados como instrumentos 
de hedge. Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo 
valor justo e, no caso do custo amortizado, são deduzidos dos custos da tran-
sação diretamente atribuíveis. Classificação e mensuração subsequente: i. 
Passivos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado 
(“VJR”): Os passivos financeiros classificados como VJR incluem passivos fi-
nanceiros mantidos para negociação e passivos financeiros designados no re-
conhecimento inicial como VJR. Os passivos financeiros são classificados 
como mantidos para negociação quando adquiridos com fins de recompra no 
curto prazo. Esta categoria também inclui instrumentos financeiros derivativos 
contratados pela entidade que não são designados como instrumentos de he-
dge nas operações de hedge definidas pelo CPC 48. Derivativos embutidos 
separados também são classificados como mantidos para negociação a me-
nos que sejam designados como instrumentos de hedge eficazes. Os ganhos 
ou perdas de passivos classificados como VJR são reconhecidos na demons-
tração do resultado. Os passivos financeiros designados no reconhecimento 
inicial como VJR são designados na data inicial de reconhecimento, e somen-
te se os critérios estabelecidos no CPC 48 forem atendidos. ii. Custo amorti-
zado: Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos 
a juros e outros passivos financeiros são mensurados subsequentemente pelo 
custo amortizado, utilizando o método de taxa efetiva (“EIR”). Os ganhos e 
perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados, bem 
como pelos juros incorridos. O custo amortizado é calculado considerando 
qualquer desconto ou prêmio na aquisição de taxas ou custos que são parte 
integrante da EIR. A amortização da EIR está incluída na demonstração do re-
sultado. Desreconhecimento: Um passivo financeiro é baixado quando a 
obrigação sob o passivo é liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passi-
vo financeiro existente é substituído por outro do mesmo montante em termos 
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são subs-
tancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o desreco-
nhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A di-
ferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do 
resultado. 3) Valor Justo dos Instrumentos Financeiros: O valor justo dos 
instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros or-
ganizados é determinado com base nos preços de compra cotados no merca-
do no fechamento dos negócios na data do balanço, sem dedução dos custos 
de transação. O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não há 
mercado ativo é determinado pelo uso de técnicas de mensuração. Essas téc-
nicas podem incluir o uso de transações recentes de mercado (em base de 
mercado); referência ao valor justo corrente de outro instrumento similar; aná-
lise de fluxos de caixa descontados ou outros modelos de mensuração, con-
forme Nota 4. 4) Compensação de Instrumentos Financeiros: Os ativos e 
passivos financeiros são compensados   e o valor líquido é reportado nos ba-
lanços patrimoniais se, e somente se, houver um direito legal atualmente apli-
cável de compensar os valores reconhecidos e houver a intenção de liquidar 
em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
(c) Investimentos: Controladas são aquelas sociedades na qual a controla-
dora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de só-
cio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas delibera-
ções sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Os investi-
mentos nessas empresas são reconhecidos inicialmente ao custo de aquisi-
ção e avaliados subsequentemente pelo método de equivalência patrimonial 
após adequação às práticas contábeis do controlador. (d) Imposto de renda 
e contribuição social: A XP Controle 3, apura o imposto de renda e a contri-
buição social com base no lucro real em que o imposto de renda é apurado 
com base na alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida de adicional 
de 10% sobre o lucro tributável anual excedente a R$ 240. A contribuição so-
cial é apurada com base na alíquota de 9% sobre o lucro tributável. O imposto 
diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas às 
diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que fo-
ram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresentação 
das demonstrações financeiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos são 
compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fis-
cais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mes-
ma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ati-
vo de imposto de renda e contribuição social diferido é calculado sobre preju-
ízo fiscais, base negativa de Contribuição Social e diferenças temporárias de-
dutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributa-
ção estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto 
de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório 
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e serão baixados na medida em que sua realização não seja mais provável. 
(e) Plano de incentivo baseado em ações: O plano de incentivo baseado 
em ações foi aprovado pela reunião da diretoria da XP Inc. (controladora do 
Grupo XP) em 6 de dezembro de 2019. O Grupo lançou dois planos baseados 
em ações, a Restricted Share Units “RSU” e a Performance Share Units 
(“PSU”). Os planos de incentivo baseado em ações foram elaborados para for-
necer incentivos de longo prazo a determinados funcionários, diretores e ou-
tros provedores de serviços em troca de seus serviços. Para ambos os planos, 
a administração se compromete a conceder ações da XP Inc. aos participan-
tes definidos. O custo do incentivo baseado em ações é mensurado pelo valor 
justo na data da outorga. O custo é registrado em conjunto com um correspon-
dente aumento no patrimônio líquido durante o período em que o serviço é 
prestado ou na data da concessão, quando a concessão se refere a serviços 
passados. O valor total a ser registrado é determinado com base no valor jus-
to das ações correspondente à respectiva tranche na data da outorga, a qual 
também considera o seguinte: • quaisquer condições de performance do mer-
cado; • o impacto de quaisquer condições de aquisição que não sejam de per-
formance de mercado (por exemplo, permanecer empregado na entidade por 
um tempo especificado) e; • o impacto de quaisquer condições que não sejam 
de aquisição de direitos (ou seja, a exigência de os participantes manterem 
ações por um período específico). A despesa total é reconhecida durante o pe-
ríodo de aquisição, que é o período no qual todas as condições de aquisição 
especificadas devem ser satisfeitas. No final de cada período, a entidade revi-
sa suas estimativas do número de ações que se espera que sejam adquiridas 
com base nas condições de aquisição que não são de mercado. A entidade 
reconhece o impacto da revisão das estimativas originais, se houver, no resul-
tado, com um ajuste correspondente no patrimônio líquido. Quando as ações 
são adquiridas, a XP Inc. transfere o número correspondente de ações para o 
participante. As ações recebidas pelos participantes, líquidas de quaisquer 
custos de transação diretamente atribuíveis (incluindo impostos retidos na 
fonte) são creditados diretamente no patrimônio líquido. Os efeitos do plano 
de incentivo baseado em ações reconhecidos nessas demonstrações finan-
ceiras são provenientes da controlada XP CCTVM. 4. DETERMINAÇÃO DO 
VALOR JUSTO: A Companhia avalia instrumentos financeiros, tais como in-
vestimentos financeiros e derivativos, pelo valor justo no final do período de 
cada demonstração financeira. Nível 1: O valor justo dos instrumentos finan-
ceiros negociados em mercados negociados em mercados ativos é seu preço 
de mercado, cotados no mercado. Os instrumentos financeiros incluídos como 
nível 1 consistem principalmente em instrumentos financeiros representantes 
da dívida pública do Brasil e instrumentos financeiros negociados em merca-
dos ativos (ou seja, bolsas de valores). Nível 2: O valor justo de instrumentos 
financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado utili-
zando técnicas de avaliação, que basicamente fazem o uso de dados obser-
váveis   de mercado. Se todos os dados significativos exigidos para determina-
ção do valor justo do ativo ou passivo financeiro forem observáveis   direta ou 
indiretamente, o instrumento é incluído no nível 2. Os instrumentos financeiros 
classificados como nível 2 são compostos principalmente por instrumentos fi-
nanceiros emitidos por entidades privadas e instrumentos financeiros nego-
ciados em mercado secundário. Nível 3: Se um ou mais insumos significativos 
não forem observáveis, o instrumento é incluído no nível 3. É o caso dos títu-
los representativos de patrimônio líquido não listados. Os valores justos foram 
avaliados para fins de mensuração com base nos métodos abaixo. (a) Dispo-
nibilidades: O valor justo de disponibilidades se aproxima substancialmente 
do seu valor contábil. Em 31 de dezembro de 2020 o valor justo de disponibi-
lidades é de R$ 2 (R$ 0 em 31 de dezembro de 2019). (b) Ativos financeiros: 
O valor justo dos títulos e valores mobiliários reflete o seu valor contábil.  
Em 31 de dezembro de 2020 o valor justo de títulos e valores mobiliados  
é de R$ 830 (R$ 61 em 31 de dezembro de 2019). 
5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS: 2020 2019
Certificados de Depósitos Bancários (a) 830 61
Total 830 61
(a) Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, Certificados de Depósitos 
bancários estão sendo apresentados como equivalentes de caixa nas 
demonstrações dos fluxos de caixa. 6. INVESTIMENTOS: a) Movimentação 
dos investimentos:
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31/12/20
XP CCT- 
 VM 2.328.737 500.000 482.937 24.498 195.581 3.531.753
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31/12/19
XP CCT- 
 VM 1.277.277 700.000 344.330 1.896 5.233 2.328.737
Em 23 de dezembro de 2020 foi deliberado em assembleia geral extraordiná-
ria, o aumento de capital da XP CCTVM, mediante a emissão de 994.549.945 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emis-
são de total de R$ 500.000. O referido aumento de capital está em processo 
de aprovação pelo Bacen. Em 29 de julho de 2019, houve aumento de capital 
na XP CCTVM, mediante a aquisição de 284.903.143 ações ordinárias e 
284.903.143 ações preferencias, nominativas e sem valor nominal, ao preço 
de emissão de total de R$ 200.000. Em 17 de dezembro de 2019, foi delibera-
do em assembleia geral extraordinária, o aumento de capital da XP CCTVM, 
mediante a emissão de 649.699.596 novas ações ordinárias e 649.699.596 
novas ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal, ao preço de 
emissão de total de R$ 500.000. A aprovação do aumento do capital pelo Ba-
cen ocorreu em 12/02/2020. b) Participação societária e informações fi-
nanceiras das investidas:

31/12/2020 31/12/2019

Controlada
% de par- 
ticipação

Valor do  
Patrimônio  

Líquido
Lucro  

líquido

Valor do  
Patrimônio  

Líquido
Lucro  

líquido
XP CCTVM 100% 3.531.753 482.937 2.328.737 344.330
As informações financeiras da controlada consideram os ajustes de práticas 
contábeis em alinhamento às práticas contábeis adotadas pela controladora. 
7. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: A XP Controle 3, apu-
ra o imposto de renda e a contribuição social com base no lucro real em que o 
imposto de renda é apurado com base na alíquota de 15% sobre o lucro tribu-
tável, acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente 
a R$ 240. A contribuição social é apurada com base na alíquota de 9% sobre 
o lucro tributável.

2020 2019
Resultado antes dos impostos 482.717 344.101

34% 34%
Imposto utilizando a alíquota de imposto da  
 XP Controle 3 (164.124) (116.994)
Resultado de equivalência patrimonial 164.199 117.072
Imposto de renda e contribuição social 75 78
Alíquota efetiva 0,02% 0,02%
Corrente – –
Diferido 75 78

8. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (a) Capital social e reserva de capital: Em 
31/12/2020, o capital social da XP Controle 3, totalmente subscrito e integrali-
zado, era de R$ 1.747.251 (R$ 1.246.251 em 2019) dividido em 4.391.188 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal em 2020 (3.735.112 ações 
ordinárias nominativas e sem valor nominal em 2019). Em AGE de 23 de de-
zembro de 2020, foi aprovado o aumento de capital da XP Controle 3, no mon-
tante de R$ 501.000, mediante a emissão de 656.076 novas ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal ao preço de emissão de R$ 763,63. O capital 
social da Companhia passou de R$ 1.246.251 para R$ 1.747.251. Em AGE de 
17 de dezembro de 2019, foi aprovado o aumento de capital da XP Controle 3, 
no montante de R$ 500.000, mediante a emissão de 375.511 novas ações or-
dinárias nominativas e sem valor nominal. O capital social da Companhia pas-
sou de R$ 746.251 para R$ 1.246.251. Em AGE de 29 de julho de 2019, foi 
aprovado o aumento de capital da XP Controle 3, no montante de R$ 200.000, 
mediante a emissão de 852.204 novas ações ordinárias nominativas e sem 
valor nominal. O capital social da Companhia passou de R$ 546.251 para R$ 
746.251. (b) Reservas de lucros: A reserva legal é constituída à alíquota de 
5% do lucro líquido apurado no exercício. A reserva estatutária é constituída 
pelo saldo remanescente do lucro líquido apurado no balanço após as desti-
nações legais. (c) Distribuição de lucros: É assegurado dividendo mínimo 
obrigatório à razão de 25% do lucro líquido do período após as destinações 
específicas. O saldo do lucro líquido, verificado após as deduções legais e dis-
tribuições previstas no Estatuto Social, terá a destinação proposta pela Direto-
ria e deliberadas pelos acionistas em Assembleia Geral, podendo ser integral-
mente destinado a Reserva de Lucros Estatutária, visando a manutenção de 
margem operacional compatível com o desenvolvimento das atividades da 
Companhia conforme previsto no Art. 202 da lei nº 6.404/76 § 4º, § 5º e § 6º 
até atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do capital social 
integralizado. Em 31 de dezembro de 2020, consultado o acionista controla-
dor, a Administração não irá propor a Assembleia de acionistas a distribuição 
de dividendos. (d) Ajustes de avaliação patrimonial: São classificadas como 
ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do 
exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de au-
mentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, 
em decorrência da sua avaliação a valor justo. 9. PARTES RELACIONADAS: 
As transações entre as partes relacionadas foram realizadas a valores e pra-
zos e taxas médias usuais do mercado e em condições de comutatividade. (a) 
Remuneração de pessoal-chave da Administração: A remuneração do 
pessoal-chave da Administração inclui diretores estatutários executivos, mem-
bros do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria.
Remuneração do pessoal-chave da Administração 2020 2019
Remuneração fixa 38 37
Total 38 37
(b) Partes relacionadas:

2020 2019
Ativos  

(Passivo)
Receitas  

(Despesas)
Ativos  

(Passivo)
Receitas  

(Despesas)
Títulos e valores 
 mobiliários Relacionada 830 – – –
Contas a pagar Controlada (10) – (8) –
Receita com  
 instrumentos 
  financeiros Relacionada – 1 – –
Despesas 
 com pessoal Controlada – (77) – –
10. DESPESAS ADMINISTRATIVAS: 2020 2019
Despesas de pessoal (155) (138)
Despesas com serviços de terceiros e publicações (126) (81)
Despesas tributárias – (23)
Total (281) (242)
11. GERENCIAMENTO DOS RISCOS FINANCEIROS E INSTRUMENTOS 
FINANCEIROS: (a) Estrutura de gerenciamento de risco: A Administração 
tem responsabilidade global pelo estabelecimento e pela supervisão da estru-
tura de gerenciamento de riscos da XP Controle 3. A Gestão de Riscos está 
estruturada de forma totalmente independente das áreas de negócio, repor-
tando-se diretamente à alta administração, para garantir isenção de conflito de 
interesse e uma segregação de funções adequada às boas práticas de gover-
nança corporativa e de mercado. As políticas de gerenciamento de riscos da 
XP Controle 3 são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrenta-
dos para definir limites e controles de riscos apropriados e para monitorar ris-
cos e aderência aos limites. As políticas e os sistemas de gerenciamento de 
riscos são revisados periodicamente para refletir as mudanças nas condições 
de mercado e nas atividades da XP Controle 3. A XP Controle 3, por meio de 
suas normas e procedimentos de treinamento e gerenciamento, têm por obje-
tivo desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual 
todos os empregados entendem os seus papéis e obrigações. Ao que se refe-
re à controlada XP CCTVM, a estrutura organizacional está delineada de acor-
do com as recomendações propostas pelo Acordo da Basileia, em que são 
formalizados os procedimentos, as políticas e a metodologia consistentes com 
a tolerância a risco e com a estratégia de negócio e monitorados os diversos 
riscos inerentes às operações e/ou processos, incluindo os riscos de merca-
do, de liquidez, de crédito, legal e operacional. A Controle 3 procuram seguir 
as mesmas práticas de gerenciamento de risco naquilo que se aplicar a todas 
as empresas. Tais processos de gerenciamento de risco estão, ainda, asso-
ciados aos processos de gestão de continuidade de negócios, principalmente 
no que tange à formulação de análises de impacto, aos planos de continuida-
de, aos planos de recuperação de desastres, aos planos de backup, ao geren-
ciamento de crises, etc. (b) Risco de crédito: O risco de crédito está direta-
mente ligado à possibilidade de ocorrências de perdas associadas ao não 
cumprimento, pelo emissor, ou contraparte, de suas respectivas obrigações 
contratuais nos termos acordados, à desvalorização de contrato decorrente 
da deterioração na classificação de risco do tomador, a redução de ganhos ou 
remuneração, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de re-
cuperação, dentre outros. A definição de risco de crédito compreende, entre 
outros: • Risco da contraparte: É a possibilidade do não cumprimento de obri-
gações relativas à liquidação de operações com ativos financeiros, inclusive 
instrumentos financeiros derivativos. • Risco país: É a possibilidade de perdas 
relacionadas ao não cumprimento de obrigações financeiras por tomadores 
localizados fora do país, em virtude de ações realizadas pelo governo do país 
em que reside o mesmo. • A possibilidade de ocorrência de desembolsos para 
honrar avais, fianças, coobrigações, compromissos de crédito ou outras ope-
rações de natureza semelhante. • A possibilidade de perdas associadas ao 
não cumprimento de obrigações financeiras, nos termos pactuados, por parte 
intermediadora ou convenente de operações de crédito. O gerenciamento do 
risco de crédito é de responsabilidade da área de risco da Companhia que 
visa a garantir o cumprimento do determinado na política da Companhia e as-
segurar que os limites operacionais estabelecidos sejam executados. A Com-
panhia estabelece sua política de crédito com base no cenário interno, como 
composição da carteira por título, por emissor, por rating, por atividade econô-
mica e pelo duration da carteira. E no cenário externo como taxas de juros, de 
inflação, entre outros. A área de análise de crédito também participa ativamen-
te neste processo, sendo responsável pela avaliação do risco de crédito emis-
sões e emissores com os quais as empresas da XP Controle 3 mantém ou 
pretendem manter relações creditícias, ou intencionam recomendar posições 

de risco de crédito a clientes. Cabe à área de análise de crédito também a re-
comendação de limite das posições de risco de crédito dos clientes. As análi-
ses realizadas são apresentadas ao Comitê Consultivo de Crédito, que tem 
como atribuição determinar se os créditos avaliados são elegíveis como risco 
de contraparte ou outros para os diversos veículos das empresas da Compa-
nhia. Com relação aos créditos destinados à distribuição para a base de clien-
tes da XP CCTVM, são determinados também os limites de crédito para cada 
emissor e emissão estruturada. A revisão dos créditos avaliados no Comitê 
Consultivo de Crédito é realizada periodicamente pela Área de Análise de Cré-
dito, de acordo com normas e metodologias internas. A área de risco é subor-
dinada diretamente ao Diretor de Risco, sem qualquer vinculação com a área 
comercial. A área de análise de crédito também é subordinada ao Diretor de 
Risco, tendo a isenção necessária para a realização de suas atividades, uma 
vez que não participa da definição de estratégias de negócios e não realiza as 
operações de mercado de qualquer natureza. A Administração realiza análise 
da qualidade de crédito dos ativos que não estão vencidos nem reduzidos ao 
valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, tais ativos eram 
substancialmente representados por aplicações interfinanceiras cujas contra-
partes são bancos brasileiros com baixo risco de crédito, que em sua grande 
maioria são negociados em bolsa (B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão) e que, por-
tanto, possuem garantia da mesma. O valor contábil dos ativos financeiros re-
presenta a exposição máxima do crédito está demonstrado no quadro abaixo:
Posição ativa 2020 2019
Disponibilidades 2 –
Ativos financeiros
Títulos privados 830 61
Total 832 61
(c) Risco de liquidez: É a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociá-
veis e passivos exigíveis - “descasamentos” entre pagamentos e recebimen-
tos - que possam afetar a capacidade de pagamento da Companhia, levando-
se em consideração diferentes prazos de liquidação de direitos e obrigações. 
A Companhia possui política de gerenciamento de risco de liquidez, que visa 
garantir um nível mínimo de liquidez considerado adequado pela Alta Adminis-
tração. Essa política prevê ações a serem tomadas em casos de contingência 
de liquidez, devendo estes ser suficientes para gerar o reenquadramento do 
caixa dentro dos limites requeridos de liquidez mínima. A estrutura e o geren-
ciamento de riscos são de responsabilidade da área de riscos, que está subor-
dinada à Diretoria Executiva, evitando desta forma eventual conflito de inte-
resse com áreas tomadoras de liquidez. O controle de Risco de Liquidez é ba-
seado na projeção de caixa e ativos com risco de crédito. A projeção de caixa 
conta com os recursos livres depositados pelos clientes, enquanto as destina-
ções dos recursos podem ser classificadas quanto a seus prazos de liquida-
ção ou zeragem. Para o cenário estressado, são considerados atrasos nos 
ativos de crédito privado e quanto um eventual stress afetaria as condições de 
liquidez da Companhia. Os ativos e passivos financeiros da Companhia em 31 
de dezembro de 2020 e de 2019 possuem vencimento até 1 mês. (d) Risco 
de mercado: Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mer-
cado, tais como as taxas de câmbio, preço de ações e taxas de juros, têm nos 
ganhos da XP Controle 3, ou no valor de suas participações em instrumentos 
financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é controlar as 
exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mes-
mo tempo otimizar o retorno. A administração de risco de mercado das opera-
ções é efetuada por meio de políticas, procedimentos de controle e identifica-
ção prévia de riscos em novos produtos e atividades, visando a manter a ex-
posição ao risco de mercado em níveis considerados aceitáveis pela Compa-
nhia e atender à estratégia de negócios e aos limites definidos pelo Comitê de 
Risco. Com as regras formalizadas, o Departamento de Risco tem o objetivo 
de controlar, acompanhar e assegurar o enquadramento dos limites preesta-
belecidos, podendo recusar-se, total ou parcialmente, a receber e/ou executar 
as operações solicitadas, mediante a imediata comunicação aos clientes, 
além de intervir em casos de desenquadramento e reportar ao Comitê todos 
os eventos atípicos. Além do controle efetuado pela ferramenta, a XP Controle 
3 adotam diretrizes para o controle do risco dos ativos que balizam as opera-
ções da Tesouraria para que as carteiras próprias das empresas participantes 
sejam compostas de ativos que tenham baixa volatilidade e, consequente-
mente, menor exposição ao risco. No caso de desenquadramento dos limites 
operacionais, o gestor da Tesouraria deve tomar medidas necessárias para o 
reenquadramento o mais rápido possível. i. Risco de taxa de juros: Decorre 
da possibilidade da XP Controle 3 sofreu ganhos ou perdas decorrentes de 
oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financei-
ros. Na data das demonstrações financeiras, os instrumentos financeiros com 
risco de taxa de juros da XP Controle 3 são:
Ativos financeiros 2020 2019
Selic/DI 832 61
(e) Risco operacional: Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou in-
diretos, decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, 
pessoal, tecnologia e infraestrutura da XP Controle 3, e de fatores externos, 
exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de 
exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de compor-
tamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações da 
XP Controle 3. O objetivo da XP Controle 3 é administrar o risco operacional 
para evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à reputação das em-
presas, além de buscar eficiência de custos para evitar procedimentos de con-
trole que restrinjam iniciativa e criatividade. A principal responsabilidade para  
o desenvolvimento e a implementação de controles para tratar riscos opera-
cionais é atribuída à alta Administração dentro de cada unidade de negócio. A 
responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais da XP 
Controle 3 para a administração de riscos operacionais nas seguintes áreas: 
(i)Exigências para segregação de funções, incluindo a autorização indepen-
dente de operações; (ii) Exigências para reconciliação e monitoramento de 
operações; (iii) Cumprimento com exigências regulatórias e legais; (iv) Docu-
mentação de controles e procedimentos; (v) Exigências para avaliação perió-
dica de riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles e proce-
dimentos para tratar dos riscos identificados; (vi) Desenvolvimento de planos 
de contingência; (vii) Treinamento e desenvolvimento profissional; e (viii) Pa-
drões éticos e comerciais. A CCTVM em cumprimento ao disposto no artigo 4º, 
§ 2º da Resolução nº 3.380/06 do Conselho Monetário Nacional (CMN), de 27 
de junho de 2006, possuem um processo que engloba as políticas institucio-
nais, de processos, de procedimentos e de sistemas e planos de contingência 
e continuidade dos negócios para ocorrência de eventos externos, além da 
formalização da estrutura única requerida pelo órgão regulador. (f) Estrutura 
de gerenciamento de riscos: Em atendimento à exigência do Banco Central 
do Brasil, por meio da Resolução 4.557/17, do Conselho Monetário Nacional 
(“CMN”) e aderência as melhores práticas do mercado, a CCTVM adotou uma 
política de gestão integrada de riscos que constitui um conjunto de princípios 
e diretrizes de gestão dos riscos, pelos quais visa disseminar e fortalecer a 
cultura do tratamento do risco entre os colaboradores, incluindo processos de 
identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, reporte, controle e miti-
gação dos riscos, bem como estabelecer os respectivos papéis e responsabi-
lidades em seus diversos níveis, compatível com os riscos incorridos pela XP 
Controle 3 de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços 
oferecidos aos clientes. A descrição da estrutura encontra-se disponível em 
nosso site.
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Aos Administradores e Acionistas - XP Controle 3 Participações S.A. Opi-
nião: Examinamos as demonstrações financeiras da XP Controle 3 Participa-
ções S.A. (“Companhia”) 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 explicati-
vas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, 
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da XP 
Controle 3 Participações S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsa-
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éti-
cos 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 conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração da 
Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem 
o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações finan-
ceiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qual-
quer 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, concluir-
mos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos reque-
ridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Res-
ponsabilidades da administração e da governança pelas  demonstrações 

financeiras: A administração da Companhia é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continu-
ar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa  
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela go-
vernança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilida-
des do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos ob-
jetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, to-
madas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opi-
nião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existen-
tes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considera-
das relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de 
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profis-
sional 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 de-
tecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente 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 contro-
les internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Ava-
liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras da con-
trolada para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras da 
Companhia. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da 
auditoria considerando essa investida e, consequentemente, pela opinião de 
auditoria da Companhia. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança 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.

São Paulo, 13 de abril de 2021

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Tatiana Fernandes Kagohara Gueorguiev
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP245281/O-6
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XP CONTROLE 4 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 25.176.854/0001-54

BALANÇO PATRIMONIAL Nota 2020 2019
Ativo
Disponibilidades 1 1
Ativos financeiros 154 507
Valor justo por meio do resultado 154 507
Títulos e valores mobiliários 154 507
Outros ativos 3 –
Impostos e contribuições a compensar 2 –
Outros ativos 1 –
Investimentos 4 47.515 23.877
Total do ativo 47.673 24.385

BALANÇO PATRIMONIAL Nota 2020 2019
Passivo/Passivos financeiros 29 7
Avaliados ao custo amortizado 29 7
Fornecedores 29 7
Outros passivos 11 95
Obrigações fiscais e previdenciárias 1 1
Outros passivos 10 94
Total do passivo 40 102
Patrimônio líquido atribuível aos controladores 5 47.633 24.283
Capital social 45.180 28.180
Reservas de capital 358 7
Reservas de lucros 2.095 –
Prejuízos acumulados – (3.904)
Total do passivo e Patrimônio líquido 47.673 24.385

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO Nota 2020 2019
Resultado com instrumentos financeiros 9 2
Resultado de operações de títulos e valores mobiliá-
rios 9 2
Custos operacionais (1) –
Outros custos (1) –
Despesas administrativas (296) (272)
Despesas de pessoal (203) (205)
Outras despesas administrativas (93) (67)
Resultado com participação em controlada 4 6.287 (3.358)
Lucro líquido/(prejuízo) do período 5.999 (3.628)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 2020 2019
Lucro líquido/(prejuízo) do período 5.999 (3.628)
Resultado abrangente – –
Total do Resultado Abrangente 5.999 (3.628)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. Contexto operacional: A XP Controle 4 Participações S.A. (“Companhia” 
ou “XP Controle 4”) tem sua sede localizada na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 
153, sala 201, Leblon, CEP 22440-032, Rio de Janeiro - Brasil. A XP Controle 
4 fornece a seus clientes pessoas físicas e jurídicas, no Brasil e no exterior, 
produtos de seguros de pessoas e previdência complementar, por meio de 
sua empresa controlada XP Vida e Previdência S.A.. A XP Controle 4 é uma 
holding, controlada diretamente pela XP Investimentos S.A., que detém 100% 
de participação em seu capital total e indiretamente controlado da XP Inc., a 
qual possui basicamente como acionistas a XP Controle Participações S.A. e 
ITB Holding Brasil Participações Ltda. Estas demonstrações financeiras foram 
aprovadas pela Administração em 13 de abril de 2021. A XP Controle 4 parti-
cipa diretamente do capital da XP Vida e Previdência S.A., detendo 100% de 
suas ações nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019. A 
XP Vida e Previdência é uma seguradora de capital fechado, que opera com 
seguros de vida, compreendendo todas as modalidades de seguros de pesso-
as, bem como a comercialização de planos de previdência complementar 
aberta em todo território nacional. COVID-19: A partir de janeiro de 2020, foi 
noticiado que uma nova cepa de coronavírus, mais tarde denominada CO-
VID-19, se espalhou pelo mundo. A atual pandemia afetou negativamente as 
economias globais, nacionais e regionais e perturbou as cadeias de abasteci-
mento e, de outra forma, reduziu o comércio internacional e a atividade comer-
cial. Como consequência desta pandemia, a maioria dos funcionários da XP 
está trabalhando em casa. Durante a pandemia, a Companhia manteve plata-
formas comerciais e outros serviços disponíveis aos clientes sem interrupção. 
A XP tem desempenhado um papel valioso em manter nossos clientes conec-
tados ao mercado e reforçar nossa missão para com nossos clientes. Com 
base em avaliações criteriosas sobre o bem-estar e o desempenho de traba-
lho, a administração anunciou em 11 de setembro de 2020 a adoção perma-
nente do modelo de home office. A Companhia revisou sua exposição à vola-
tilidade econômica e de mercado, que poderia impactar negativamente o valor 
de uma determinada classe de instrumentos financeiros, porém não identifi-
cou impacto relevante para o desempenho financeiro ou posição do grupo em 
31 de dezembro de 2020. A Companhia tem espaço suficiente para cumprir 
com seus compromissos em relação a seus empréstimos existentes e capital 
de giro suficiente e facilidades de financiamento não utilizadas para servir 
suas atividades operacionais e investimentos em andamento. 2. Base de ela-
boração das demonstrações financeiras: (a) Base de preparação: Estas 
demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, incluindo pronunciamentos, orientações e interpre-
tações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). Estas 
demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Real, que é a moe-
da funcional. As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares 
de Reais, exceto quando indicado de outra forma. A administração considera 
que as premissas empregadas são pertinentes e que todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão 
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração 
na sua gestão. A preparação das demonstrações financeiras de acordo com 
as políticas contábeis descritas na nota explicativa nº 3, pode exigir que a 
Administração faça uso de julgamentos, estimativas e premissas que afetem 
a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passi-
vos, receitas e despesas. Embora a liquidação das transações possa resultar 
em valores diferentes dos estimados, essas estimativas não possuem um ris-
co significativo de resultar em um ajuste material no futuro. Em acordo com 
CPC 36, a controladora é ela própria uma controlada (integral ou parcial) de 
outra entidade, a qual, em conjunto com os demais proprietários, incluindo 
aqueles sem direito a voto, foram consultados e não fizeram objeção quanto à 
não apresentação das demonstrações consolidadas pela controladora. Dessa 
forma, a XP Controle 4 não apresentou suas demonstrações financeiras con-
solidadas, pois a mesma é controlada da XP Investimentos S.A., a qual apre-
sentou as suas demonstrações consolidadas em 23 de março de 2021 e cum-
priu todos os requisitos do item 4(a) do referido CPC 36. (b) Adoção de novas 
normas e interpretações: A Companhia aplicou pela primeira vez normas e 
emendas, que são efetivas para as demonstrações financeiras a partir de 1 de 
janeiro de 2020. A Companhia não adotou antecipadamente nenhuma norma, 
interpretação ou emenda que tenha sido emitida, mas que ainda não tenha 
entrado em vigor. Alterações à IFRS 3 (CPC 15) Definição de um negócio: 
A alterações à IFRS 3 Combinações de Negócios esclarecem que para ser 
considerado um negócio, um conjunto integrado de atividades e ativos deve 
incluir, no mínimo,  insumos e processos substantivos que, juntos, contribuam 
significativamente para a capacidade de criar resultados. Além disso, esclare-
ce que um negócio pode existir sem incluir todos os insumos e processos ne-
cessários para criar resultados. Estas alterações não tiveram impacto nas 
demonstrações financeiras da Companhia, mas podem afetar períodos futu-
ros, caso a Companhia entre em qualquer combinação de negócios. Altera-
ções à IFRS 7 (CPC 40), IFRS 9 (CPC 48) e IAS 39 (CPC 38) Reforma da 
Taxa de Juros de Referência: As alterações ao IFRS 9 (CPC 48) e IAS 39 
(CPC 38) Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração propor-
cionam uma série de medidas, que se aplicam a todas as relações de hedge 
que são diretamente afetadas pela reforma da taxa de juros de referência. 
Uma relação de hedge é afetada se a reforma der origem a incertezas sobre 
o momento e/ou quantidade de fluxos de caixa baseados em benchmark do 
item de hedge ou do instrumento de hedge. Estas emendas não têm impacto 
nas demonstrações financeiras da Companhia, uma vez que ele não tem rela-
ção de hedge de taxa de juros afetadas pela reforma da taxa de juros de refe-
rência. Alterações à IAS 1 (CPC 26) e IAS 8 (CPC 23) Definição de Material: 
As alterações forneceram uma nova definição de material que afirma, “a infor-
mação é material se omitir, desvirtuar ou obscurecer a informação pode razo-
avelmente influenciar as decisões que os usuários primários das demonstra-
ções financeiras de propósito geral tomam com base nessas demonstrações 
financeiras, que fornecem informações financeiras sobre uma entidade espe-
cífica de relato”. As alterações esclarecem que a materialidade dependerá da 
natureza ou magnitude das informações, seja individualmente ou em combi-
nação com informações de ordem, no contexto das demonstrações financei-
ras. Uma falsa declaração de informação é material se for razoável esperar 
que ela influencie as decisões tomadas pelos usuários primários. Estas altera-
ções não tiveram impacto sobre as demonstrações financeiras consolidadas, 
nem se espera que haja qualquer impacto futuro para a Companhia. Estrutu-
ra conceitual para relatórios financeiros: A Estrutura Conceitual não é pa-
dronizada, e nenhum dos conceitos nela contidos se sobrepõe aos conceitos 
ou requisitos de qualquer norma. O objetivo da Estrutura Conceitual é auxiliar 
o IASB no desenvolvimento de normas, ajudar a preparar o desenvolvimento 
de políticas contábeis consistentes onde não há nenhuma norma aplicável em 
vigor e auxiliar todas as partes a compreender e interpretar as normas. Isto 
afetará as entidades que desenvolveram suas políticas contábeis com base 
na Estrutura Conceitual. A Estrutura Conceitual revisada inclui alguns novos 
conceitos, definições atualizadas e critérios de reconhecimento de ativos e 
passivos e esclarece alguns conceitos importantes. Estas alterações não tive-
ram impacto sobre as demonstrações financeiras da Companhia. (c) Novas 
normas e interpretações ainda não adotadas: Novas normas e interpreta-
ções contábeis foram publicadas que não são obrigatórias para o período de 
relatório de 31 de dezembro de 2020 e que não foram adotadas antecipada-
mente pela Companhia. Não se espera que estas normas tenham um impacto 
material sobre a Companhia nos períodos de relatório atuais ou futuros e so-
bre transações futuras previsíveis. 3. Resumo das políticas contábeis: (a) 
Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dispo-
nibilidades e quaisquer outras aplicações de curto prazo que possuam alta li-
quidez, que sejam prontamente conversíveis em um montante conhecido de 
caixa e que não estejam sujeitas a um risco significante de mudança de valor, 
bem como que sejam mantidos com a finalidade de atender a compromissos 
de caixa de curto prazo e, não, para investimentos ou outros propósitos. As 
operações são consideradas de curto prazo quando possuem vencimentos 
em três meses ou menos a contar da data da aquisição e/ou possuem liquidez 
imediata. (b) Instrumentos financeiros ativos e passivos: Um instrumento 
financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma entidade 
e a um passivo financeiro ou instrumento de patrimônio de outra entidade. 
1) Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração: No reconhe-
cimento inicial, ativos financeiros são classificados como instrumentos mensu-
rados ao custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes (“VJORA”) e valor justo por meio do resultado (“VJR”). A classificação 
dos ativos financeiros no reconhecimento inicial é baseada: (i) no modelo de 
negócios da entidade para administrar os ativos financeiros e (ii) nas caracte-
rísticas dos fluxos de caixa contratuais dos instrumentos financeiros. Para que 

um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou 
VJORA, ele precisa dar origem a fluxos de caixa que são “Somente Pagamen-
to de Principal e Juros” (o critério “SPPJ”) sobre o valor principal em aberto. O 
modelo de negócios da entidade para administrar ativos financeiros se refere 
à forma de gerenciar seus ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O 
modelo de negócios considera se o objetivo da entidade é receber fluxos de 
caixa de manter os ativos financeiros, vender os ativos ou uma combinação de 
ambos. As compras ou vendas de ativos financeiros que exigem a entrega de 
ativos dentro de um prazo definido pela regulamentação ou prática de merca-
do (negociações regulares) são reconhecidas na data de negociação, ou seja, 
a data em que a entidade se compromete a comprar ou vender o ativo.  
Classificação e mensuração subsequente: i. Ativos financeiros mensura-
dos a valor justo por meio do resultado (“VJR”): Os ativos financeiros a 
VJR incluem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros 
designados no reconhecimento inicial a VJR, ou ativos financeiros obrigados 
a serem mensurados pelo valor justo. Ativos financeiros são classificados 
como mantidos para negociação se o teste de fluxo de caixa contratual falhar 
ou se o modelo de negócios da entidade for adquirido com o objetivo de venda 
ou recompra no curto prazo. Os ativos financeiros podem ser designados a 
VJR no reconhecimento inicial se isso eliminar ou reduzir significativamente 
um descasamento contábil. Os ativos financeiros na VJR são registrados no 
balanço patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo 
reconhecidas na demonstração do resultado. O ganho ou perda líquida reco-
nhecido na demonstração do resultado inclui qualquer dividendo ou juros au-
feridos sobre o ativo financeiro. Os ativos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio de resultado são títulos e valores mobiliários detidos e vendidos 
a descoberto. ii. Ativos financeiros mensurados a valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes (“VJORA”): A entidade avalia os ativos fi-
nanceiros no VJORA se ambas as condições a seguir forem atendidas: • O 
ativo financeiro é mantido dentro de um modelo de negócios com o objetivo de 
tanto manter a apropriação de fluxos de caixa contratuais quanto vender;  
• Os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, 
aos fluxos de caixa que atendem aos critérios do SPPJ. Para os ativos finan-
ceiros classificados como VJORA, a receita de juros, a variação cambial e as 
perdas ou reversões de redução ao valor recuperável são reconhecidas na 
demonstração do resultado e, da mesma forma, para os ativos financeiros 
mensurados pelo custo amortizado. As restantes alterações no justo valor são 
reconhecidas em resultado abrangente. No momento do desreconhecimento, 
a mudança cumulativa do valor justo reconhecida em resultado abrangente é 
reclassificada para lucros ou perdas. Após o reconhecimento inicial, a entida-
de pode optar por classificar irrevogavelmente os investimentos em ações 
como instrumentos patrimoniais designados pelo VJORA quando satisfizerem 
a definição de patrimônio nos termos do CPC 39 - “Instrumentos Financeiros: 
Apresentação” e não forem mantidos para negociação. A classificação é deter-
minada com base em instrumento a instrumento. Ganhos e perdas sobre es-
ses ativos financeiros nunca são reclassificados para o resultado. Os dividen-
dos são reconhecidos como receita na demonstração do resultado quando o 
direito de pagamento é estabelecido, exceto quando a entidade se beneficia 
de uma recuperação de parte do custo do ativo financeiro, caso em que tais 
ganhos são registrados em resultado abrangente. Instrumentos de patrimônio 
designados ao VJORA não estão sujeitos a avaliação de impairment. A Com-
panhia não possui instrumentos de patrimônio que tenham sido irrevogavel-
mente classificados nesta categoria. iii. Ativos financeiros mensurados ao 
custo amortizado: Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se 
ambas as condições a seguir forem atendidas: • O ativo financeiro é mantido 
dentro de um modelo de negócios com o objetivo de manter o ativo financeiro 
de forma a coletar fluxos de caixa contratuais; • Os termos contratuais do ativo 
financeiro dão origem, em datas específicas, aos fluxos de caixa que atendem 
aos critérios do SPPJ. Os ativos financeiros ao custo amortizado são mensu-
rados subsequentemente pelo método da taxa efetiva de juros (“EIR”) e estão 
sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos 
no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou desvalorizado. A entida-
de reclassifica os ativos financeiros somente quando altera seu modelo de 
negócios para o gerenciamento desses ativos financeiros. Desreconheci-
mento: Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo fi-
nanceiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é basica-
mente baixado (isto é, retirado da demonstração financeira) quando: • Os 
direitos contratuais para receber fluxos de caixa do ativo expiraram; • A entida-
de transferiu os seus direitos contratuais para receber fluxos de caixa do ativo 
ou assumiu uma obrigação contratual de pagar integralmente os fluxos de 
caixa recebidos de terceiros, por meio de um acordo de “repasse”; e (a) a en-
tidade transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo; ou (b) 
a entidade não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e be-
nefícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo. Quando a entidade trans-
fere os seus direitos contratuais para receber fluxos de caixa de um ativo ou 
realiza um acordo de repasse, avalia se, e em que medida, reteve os riscos e 
benefícios patrimoniais. Quando não transferiu nem reteve substancialmente 
todos os riscos e benefícios do ativo, nem transferiu o controle do ativo, a en-
tidade continua a reconhecer o ativo transferido na medida de sua participa-
ção. Nesse caso, a entidade também reconhece um passivo associado. O 
ativo transferido e o passivo associado são mensurados em uma base que 
reflete os direitos e obrigações que a entidade reteve. O envolvimento contí-
nuo que toma a forma de uma garantia sobre o ativo transferido é mensurado 
pelo menor valor contábil original do ativo e pelo valor máximo da contrapres-
tação que a entidade poderia ser obrigada a pagar. Impairment de ativos fi-
nanceiros: A entidade reconhece uma provisão para perdas de crédito espe-
radas (“ECLs”) para todos os instrumentos de dívida não classificados em 
VJR. Os ECLs baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa contratuais 
devidos de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa que a Companhia 
espera receber, descontados a uma aproximação de taxa de juros efetiva ori-
ginal. Os fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de ga-
rantias mantidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos 
termos contratuais. As ECLs são reconhecidas em duas etapas. Para as expo-
sições de crédito para as quais não houve aumento significativo no risco de 
crédito desde o reconhecimento inicial, as ECLs são provisionadas para per-
das de crédito resultantes de eventos de inadimplência possíveis nos próxi-
mos 12 meses (um ECL de 12 meses). Para as exposições de crédito para as 
quais houve um aumento significativo no risco de crédito desde o reconheci-
mento inicial ou aquelas já inadimplentes, uma provisão para perdas é reque-
rida para perdas de crédito esperadas durante a vida remanescente da expo-
sição, independentemente do momento da inadimplência ECL). Para contas a 
receber e outros ativos contratuais, a entidade aplica uma abordagem simpli-
ficada no cálculo das ECLs. Portanto, a entidade não acompanha as mudan-
ças no risco de crédito, mas reconhece uma provisão para perdas com base 
nas ECLs durante a vida útil em cada data de relatório. A entidade estabeleceu 
uma matriz de provisão que é baseada em sua perda histórica de crédito, 
ajustada para fatores prospectivos específicos para os devedores e para o 
ambiente econômico. Para os instrumentos de dívida classificados como  
VJORA, a entidade aplica a simplificação para atuar com baixo risco de crédi-
to. Em cada data de elaboração das Demonstrações Financeiras, a entidade 
avalia se o instrumento de dívida é considerado com baixo risco de crédito 
usando todas as informações razoáveis   e suportáveis   que estão disponíveis 
sem custo ou esforço excessivo. Ao fazer isso avaliação, a entidade reavalia 
a classificação de crédito interna do instrumento da dívida. Além disso, a enti-
dade considera que houve um aumento significativo no risco de crédito quan-
do os pagamentos contratuais estão vencidos há mais de 30 dias. A entidade 
considera um ativo financeiro inadimplente quando os pagamentos contratu-
ais estão vencidos há 90 dias. No entanto, em certos casos, a entidade tam-
bém pode considerar que um ativo financeiro está inadimplente quando infor-
mações internas ou externas indicam que é improvável que a entidade receba 
integralmente os valores pendentes de contratos antes de levar em conta 
quaisquer melhorias de crédito mantidas pela entidade. Um ativo financeiro é 
baixado quando não há expectativa razoável de recuperação dos fluxos de 
caixa contratuais. 2) Passivo financeiro: Reconhecimento inicial e mensu-
ração: Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, 
como passivos financeiros mensurados a valor justo através do resultado 
(“VJR”), custo amortizado ou como derivativos designados como instrumentos 
de hedge. Todos os passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo 
valor justo e, no caso do custo amortizado, são deduzidos dos custos da tran-
sação diretamente atribuíveis. Classificação e mensuração subsequente: 
i. Passivos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado 
(“VJR”): Os passivos financeiros classificados como VJR incluem passivos 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido 5.999 (3.628)
Ajustes ao lucro líquido
Resultado com participação em controlada (6.287) 3.358
Lucro líquido ajustado (288) (270)
Variação dos ativos e passivos operacionais
Títulos e valores mobiliários 353 (507)
Impostos e contribuições (2) –
Outros ativos (1) –
Fornecedores 22 97
Obrigações fiscais e previdenciárias – 1
Outros passivos (84) –
Caixa líquido proveniente (utilizado) 
 nas atividades operacionais – (679)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aumento de capital em controlada (17.000) (10.000)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento(17.000) (10.000)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital 17.000 10.680
Caixa líquido proveniente das atividades 
 de financiamento 17.000 10.680
Aumento de caixa e equivalentes de caixa – 1
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 1 –
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 1 1

Aos Acionistas e Administradores da XP Controle 4 Participações S.A. - Rio 
de Janeiro - RJ. Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações 
financeiras, acompanhadas das notas explicativas, referidas ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020, elaboradas segundo a Lei das Sociedades 
Anônimas e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Desempenho: A XP Controle 4 participa diretamente do capital da XP Vida e 
Previdência S.A., detendo 100% de suas ações nos exercícios findos em 31 
de dezembro de 2020 e de 2019. Com um patrimônio líquido de R$ 47,5 
milhões a XP Vida e Previdência S.A. apresentou no exercício de 2020, lucro 
de R$ 6,3 milhões e atingiu em 31 de dezembro de 2020 o montante de  
R$ 13,4 bilhões em custódia, de modo que as receitas com rendas de 
contribuições e prêmios totalizaram R$ 1,7 bilhões (R$ 609,6 milhões, em 31 
de dezembro de 2019), sendo R$ 1,3 bilhões nos planos de VGBL (R$ 514,2 
milhões, em 31 de dezembro de 2019) e R$ 363,4 milhões nos planos de 

PGBL (R$ 95,4 milhões, em 31 de dezembro de 2019). Gestão de Riscos: A 
Gestão de Riscos está estruturada de forma totalmente independente das 
áreas de negócio, reportando-se diretamente à alta administração, para 
garantir isenção de conflito de interesse e uma segregação de funções 
adequadas às boas práticas de governança corporativa e de mercado. O 
gerenciamento de riscos é exercido de modo integrado e independente, por 
meio de formalização de políticas, procedimentos e metodologia, consistentes 
com a tolerância a risco e com a estratégia de negócio e onde são monitorados 
os diversos riscos inerentes às operações e/ou processos, incluindo os riscos 
de mercado, liquidez, crédito, operacional e subscrição. Tais processos de 
gerenciamento de riscos estão ainda, associados aos processos de gestão de 
continuidade dos negócios. Políticas de Reinvestimento de Lucros e 
Distribuição de Dividendos: De acordo com o estatuto social, são 
assegurados aos acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 25% (vinte e 

cinco por cento) sobre o lucro líquido ajustado, apurado em cada encerramento 
de exercício. O saldo do lucro líquido, verificado após as deduções legais e 
distribuições previstas no Estatuto Social, terá a destinação proposta pela 
Diretoria e deliberadas pelos acionistas em Assembleia Geral, podendo ser 
integralmente destinado a Reserva de Lucros Estatutária, visando a 
manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das 
atividades da Companhia conforme previsto no Art. 202 da lei nº 6.404/76 § 4º, 
§ 5º e § 6º até atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do 
capital social integralizado. Em 31 de dezembro de 2020, consultado o 
acionista controlador, a Administração não irá propor a Assembleia de 
acionistas a distribuição de dividendos.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2021. A Diretoria

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Reserva de lucros
Capital 
social

Reserva  
de capital

Reserva  
legal

Reserva 
estatutária

Lucros/Prejuízos  
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 17.500 – – – (276) 17.224
Prejuízo do exercício – – – – (3.628) (3.628)
Aumento de capital 10.680 – – – – 10.680
Reserva de capital – 7 – – – 7
Saldos em 31 de dezembro de 2019 28.180 7 – – (3.904) 24.283
Saldos em 31 de dezembro de 2019 28.180 7 – – (3.904) 24.283
Aumento de capital 17.000 – – – – 17.000
Outorga de planos baseado em ações (decorrente da controlada - Nota 4(a)) – 351 – – – 351
Lucro líquido – – – – 5.999 5.999
Destinação do lucro – – 104 1.991 (2.095) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 45.180 358 104 1.991 – 47.633

financeiros mantidos para negociação e passivos financeiros designados no 
reconhecimento inicial como VJR. Os passivos financeiros são classificados 
como mantidos para negociação quando adquiridos com fins de recompra no 
curto prazo. Esta categoria também inclui instrumentos financeiros derivativos 
contratados pela entidade que não são designados como instrumentos de he-
dge nas operações de hedge definidas pelo CPC 48. Derivativos embutidos 
separados também são classificados como mantidos para negociação a me-
nos que sejam designados como instrumentos de hedge eficazes. Os ganhos 
ou perdas de passivos classificados como VJR são reconhecidos na demons-
tração do resultado. Os passivos financeiros designados no reconhecimento 
inicial como VJR são designados na data inicial de reconhecimento, e somen-
te se os critérios estabelecidos no CPC 48 forem atendidos. ii. Custo amorti-
zado: Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos 
a juros e outros passivos financeiros são mensurados subsequentemente pelo 
custo amortizado, utilizando o método de taxa efetiva (“EIR”). Os ganhos e 
perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados, bem 
como pelos juros incorridos. O custo amortizado é calculado considerando 
qualquer desconto ou prêmio na aquisição de taxas ou custos que são parte 
integrante da EIR. A amortização da EIR está incluída na demonstração do 
resultado. Desreconhecimento: Um passivo financeiro é baixado quando a 
obrigação sob o passivo é liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passi-
vo financeiro existente é substituído por outro do mesmo montante em termos 
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são subs-
tancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o desreco-
nhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A 
diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração 
do resultado. 3) Valor justo dos instrumentos financeiros: O valor justo dos 
instrumentos financeiros ativamente negociados em mercados financeiros or-
ganizados é determinado com base nos preços de compra cotados no merca-
do no fechamento dos negócios na data do balanço, sem dedução dos custos 
de transação. O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não há 
mercado ativo é determinado pelo uso de técnicas de mensuração. Essas 
técnicas podem incluir o uso de transações recentes de mercado (em base de 
mercado); referência ao valor justo corrente de outro instrumento similar; aná-
lise de fluxos de caixa descontados ou outros modelos de mensuração, con-
forme Nota 6. 4) Compensação de instrumentos financeiros: Os ativos e 
passivos financeiros são compensados   e o valor líquido é reportado nos ba-
lanços patrimoniais se, e somente se, houver um direito legal atualmente apli-
cável de compensar os valores reconhecidos e houver a intenção de liquidar 
em uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
(c) Investimentos: Controladas são aquelas sociedades na qual a controla-
dora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de 
sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas delibera-
ções sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores. Os investi-
mentos nessas empresas são reconhecidos inicialmente ao custo de aquisi-
ção e avaliados subsequentemente pelo método de equivalência patrimonial 
após adequação às práticas contábeis do controlador a ser realizado após o 
consumo dos prejuízos acumulados. (d) Imposto de renda e contribuição 
social: A XP Controle 4, apura o imposto de renda e a contribuição social com 
base no lucro real em que o imposto de renda é apurado com base na alíquo-
ta de 15% sobre o lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre o lucro 
tributável anual excedente a R$ 240. A contribuição social é apurada com 
base na alíquota de 9% sobre o lucro tributável. O imposto diferido é mensu-
rado pelas alíquotas que se espera que sejam aplicadas às diferenças tempo-
rárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou 
substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações 
financeiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja 
um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se 
relacionam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária 
sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de imposto de renda e 
contribuição social diferido é calculado sobre prejuízo fiscais, base negativa 
de Contribuição Social e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas 
quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis 
e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição 
social diferidos são revisados a cada data de relatório e serão baixados na 
medida em que sua realização não seja mais provável. (e) Plano de incentivo 
baseado em ações: O plano de incentivo baseado em ações foi aprovado 
pela reunião da diretoria da XP Inc. (controladora do Grupo XP) em 6 de de-
zembro de 2019. O Grupo lançou dois planos baseados em ações, a Restric-
ted Share Units “RSU” e a Performance Share Units (“PSU”). Os planos de 
incentivo baseado em ações foram elaborados para fornecer incentivos de 
longo prazo a determinados funcionários, diretores e outros provedores de 
serviços em troca de seus serviços. Para ambos os planos, a administração se 
compromete a conceder ações da XP Inc. aos participantes definidos. O custo 
do incentivo baseado em ações é mensurado pelo valor justo na data da ou-
torga. O custo é registrado em conjunto com um correspondente aumento no 
patrimônio líquido durante o período em que o serviço é prestado ou na data 
da concessão, quando a concessão se refere a serviços passados. O valor 
total a ser registrado é determinado com base no valor justo das ações corres-
pondente a respectiva tranche na data da outorga, a qual também considera o 
seguinte: • quaisquer condições de performance do mercado; • o impacto de 
quaisquer condições de aquisição que não sejam de performance de mercado 
(por exemplo, permanecer empregado na entidade por um tempo especifica-
do) e; • o impacto de quaisquer condições que não sejam de aquisição de di-
reitos (ou seja, a exigência de os participantes manterem ações por um perío-
do específico). A despesa total é reconhecida durante o período de aquisição, 
que é o período no qual todas as condições de aquisição especificadas devem 
ser satisfeitas. No final de cada período, a entidade revisa suas estimativas do 
número de ações que se espera que sejam adquiridas com base nas condi-
ções de aquisição que não são de mercado. A entidade reconhece o impacto 
da revisão das estimativas originais, se houver, no resultado, com um ajuste 
correspondente no patrimônio líquido. Quando as ações são adquiridas, a XP 
Inc. transfere o número correspondente de ações para o participante. As 
ações recebidas pelos participantes, líquidas de quaisquer custos de transa-
ção diretamente atribuíveis (incluindo impostos retidos na fonte) são credita-
dos diretamente no patrimônio líquido. Os efeitos do plano de incentivo base-
ado em ações reconhecidos nessas demonstrações financeiras são 
provenientes da controlada XP Vida e Previdência. 4. Investimentos: a) Mo-
vimentação dos investimentos:

Empresas
Saldo em  
31/12/19

Aquisição/ 
baixa e/ou  

aumento  
de capital

Equiva- 
lência  
patri- 

monial

Plano de  
pagamento  

 baseado  
em ações

Saldo em  
31/12/20

XP Vida e 
 Previdência S.A. 23.877 17.000 6.287 351 47.515

Empresas
Saldo em  
31/12/18

Aquisição/ 
baixa e/ou  

aumento  
de capital

Equiva- 
lência  
patri- 

monial

Plano de  
pagamento  

 baseado  
em ações

Saldo em  
31/12/19

XP Vida e 
 Previdência S.A. 17.228 10.000 (3.358) 7 23.877
Em 20 de abril de 2020 por intermédio de Assembleia Geral Extraordinária, foi 
deliberado o aumento e integralização de capital no montante de R$ 17.000, 
mediante a emissão de 21.093.760 novas ações ordinárias nominativas e sem 
valor nominal, o qual foi aprovado pela SUSEP através da Portaria SUSEP/N° 
458 de 29 de julho de 2020. Em 30 de dezembro de 2019, houve aumento de 
capital na XP Vida e Previdência ao preço de emissão de total de R$ 5.000. 
Em 24 de julho de 2019, houve aumento de capital na XP Vida e Previdência 
ao preço de emissão de total de R$ 5.000. b) Participação societária e infor-
mações financeiras das investidas:

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em milhares de reais)
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2020

Controlada
% de  

participação
Valor do  

patrimônio líquido
Lucro  

líquido
XP Vida e Previdência S.A. 100% 47.415 6.287

2019

Controlada
% de  

participação
Valor do  

Patrimônio Líquido
Prejuízo  

líquido
XP Vida e Previdência S.A. 100% 23.877 (3.358)
5. Patrimônio Líquido: (a) Capital social e reserva de capital: Em 31 de 
dezembro de 2020, o capital social da XP Controle 4, totalmente subscrito e 
integralizado, é de R$ 45.180 (R$ 28.180 em 2019) dividido em 51.279.180 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal em 2020 (29.829.807 ações 
ordinárias nominativas e sem valor nominal em 2019). (b) Reservas de lu-
cros: A reserva legal é constituída à alíquota de 5% do lucro líquido apurado 
no balanço individual da controladora XP Controle 4. A reserva estatutária é 
constituída pelo saldo remanescente do lucro líquido apurado no balanço 
após as destinações legais. (c) Distribuição de lucros: É assegurado divi-
dendo mínimo obrigatório à razão de 25% do lucro líquido do período após as 
destinações específicas. O saldo do lucro líquido, verificado após as deduções 
legais e distribuições previstas no Estatuto Social, terá a destinação proposta 
pela Diretoria e deliberadas pelos acionistas em Assembleia Geral, podendo 
ser integralmente destinado a Reserva de Lucros Estatutária, visando a manu-
tenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das ativi-
dades da Companhia conforme previsto no Art. 202 da lei nº 6.404/76 § 4º, § 
5º e § 6º até atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do 
capital social integralizado. Em 31 de dezembro de 2020, consultado o acio-
nista controlador, a Administração não irá propor a Assembleia de acionistas a 
distribuição de dividendos. (d) Aumento de Capital: Em 2020 a XP Controle 
4 recebeu um aporte para aumento de capital no montante de R$ 17.000, 
mediante a emissão de 21.449.373 novas ações ordinárias nominativas e sem 
valor nominal, aprovado pela AGE em 20 de abril de 2020. Em 2019 a XP 
Controle 4 recebeu três aportes para aumento de capital totalizando o montan-
te de R$ 10.680, deliberados conforme segue: AGE de 25 de março de 2019 
aprovou o aumento de capital de R$ 180, mediante a emissão de 180.000 
novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; AGE de 24 de julho 
de 2019 aprovou o aumento de capital de R$ 5.000, mediante a emissão de 
5.000.000 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; e AGE de 
30 de dezembro de 2019 aprovou o aumento de capital de R$ 5.500, median-
te a emissão de 5.500.000 novas ações ordinárias nominativas e sem valor 
nominal. 6. Valor Justo: A Companhia avalia instrumentos financeiros, tais 
como investimentos financeiros e derivativos, pelo valor justo no final do perí-
odo de cada demonstração financeira. Nível 1: O valor justo dos instrumentos 
financeiros negociados em mercados negociados em mercados ativos é seu 
preço de mercado, cotados no mercado. Os instrumentos financeiros incluídos 
como nível 1 consistem principalmente em instrumentos financeiros represen-
tantes da dívida pública do Brasil e instrumentos financeiros negociados em 
mercados ativos (ou seja, bolsas de valores). Nível 2: O valor justo de instru-
mentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determina-
do utilizando técnicas de avaliação, que basicamente fazem o uso de dados 
observáveis   de mercado. Se todos os dados significativos exigidos para deter-
minação do valor justo do ativo ou passivo financeiro forem observáveis   direta 
ou indiretamente, o instrumento é incluído no nível 2. Os instrumentos finan-
ceiros classificados como nível 2 são compostos principalmente por instru-
mentos financeiros emitidos por entidades privadas e instrumentos financeiros 
negociados em mercado secundário. Nível 3: Se um ou mais insumos signifi-
cativos não forem observáveis, o instrumento é incluído no nível 3. É o caso 
dos títulos representativos de patrimônio líquido não listados. Os valores jus-
tos foram avaliados para fins de mensuração com base nos métodos abaixo. 
(a) Disponibilidades: O valor justo de disponibilidades se aproxima substan-
cialmente do seu valor contábil. Em 31 de dezembro de 2020 o valor justo de 
disponibilidades é de R$ 1 (R$ 1 em 31 de dezembro de 2019). (b) Ativos fi-
nanceiros: O valor justo dos títulos e valores mobiliários reflete o seu valor 
contábil. Em 31 de dezembro de 2020 o valor justo de títulos e valores mobi-
liados é de R$ 154 (R$ 507 em 31 de dezembro de 2019). 7. Partes Relacio-
nadas: As transações entre as partes relacionadas foram realizadas a valores 
e prazos e taxas médias usuais do mercado e em condições de comutativida-
de. (a) Remuneração de pessoal-chave da Administração: A remuneração 
do pessoal-chave da Administração inclui diretores estatutários executivos, 
membros do Conselho de Administração e Comitê de Auditoria.
Remuneração do pessoal-chave da Administração 2020 2019
Remuneração fixa 38 27
Total 38 27

(b) Partes relacionadas: 2020 2019
Títulos e valores mobiliários Relacionada 155 507
Outros passivos Controladora 10 94
Resultado de instrumentos financeiros Relacionada 9 2
Despesas administrativas Controladora (78) –
8. Gerenciamento de Riscos: (a) Estrutura de gerenciamento de risco: A 
Administração tem responsabilidade global pelo estabelecimento e pela su-
pervisão da estrutura de gerenciamento de riscos da XP Controle 4. A Gestão 
de Riscos está estruturada de forma totalmente independente das áreas de 
negócio, reportando-se diretamente à alta administração, para garantir isen-
ção de conflito de interesse e uma segregação de funções adequadas às boas 
práticas de governança corporativa e de mercado. As políticas de gerencia-
mento de riscos da XP Controle 4 são estabelecidas para identificar e analisar 
os riscos enfrentados para definir limites e controles de riscos apropriados e 
para monitorar riscos e aderência aos limites. As políticas e os sistemas de 
gerenciamento de riscos são revisados periodicamente para refletir as mudan-
ças nas condições de mercado e nas atividades da XP Controle 4. A XP Con-
trole 4, por meio de suas normas e procedimentos de treinamento e gerencia-
mento, têm por objetivo desenvolver um ambiente de controle disciplinado e 
construtivo, no qual todos os empregados entendem os seus papéis e obriga-
ções. Tais processos de gerenciamento de risco estão, ainda, associados aos 
processos de gestão de continuidade de negócios, principalmente no que tan-
ge à formulação de análises de impacto, aos planos de continuidade, aos 
planos de recuperação de desastres, aos planos de backup, ao gerenciamen-
to de crises, etc. (b) Risco de crédito: O risco de crédito está diretamente li-
gado à possibilidade de ocorrências de perdas associadas ao não cumprimen-
to, pelo emissor, ou contraparte, de suas respectivas obrigações contratuais 
nos termos acordados, à desvalorização de contrato decorrente da deteriora-
ção na classificação de risco do tomador, a redução de ganhos ou remunera-
ção, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação, 
dentre outros. A definição de risco de crédito compreende, entre outros: • Ris-
co da contraparte: É a possibilidade do não cumprimento de obrigações rela-
tivas à liquidação de operações com ativos financeiros, inclusive instrumentos 
financeiros derivativos. • Risco país: É a possibilidade de perdas relacionadas 
ao não cumprimento de obrigações financeiras por tomadores localizados fora 
do país, em virtude de ações realizadas pelo governo do país em que reside o 
mesmo. • A possibilidade de ocorrência de desembolsos para honrar avais, 
fianças, coobrigações, compromissos de crédito ou outras operações de natu-
reza semelhante. • A possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento 
de obrigações financeiras, nos termos pactuados, por parte intermediadora ou 
convenente de operações de crédito. O gerenciamento do risco de crédito é 
de responsabilidade da área de risco da Companhia que visa a garantir o 
cumprimento do determinado na política da Companhia e assegurar que os 
limites operacionais estabelecidos sejam executados. A Companhia estabele-
ce sua política de crédito com base no cenário interno, como composição da 
carteira por título, por emissor, por rating, por atividade econômica e pelo du-
ration da carteira. E no cenário externo como taxas de juros, de inflação, entre 
outros. A área de análise de crédito também participa ativamente neste pro-
cesso, sendo responsável pela avaliação do risco de crédito emissões e emis-
sores com os quais as empresas da XP Controle 4 mantém ou pretendem 
manter relações creditícias, ou intencionam recomendar posições de risco de 
crédito a clientes. Cabe à área de análise de crédito também a recomendação 
de limite das posições de risco de crédito dos clientes. As análises realizadas 
são apresentadas ao Comitê Consultivo de Crédito, que tem como atribuição 
determinar se os créditos avaliados são elegíveis como risco de contraparte. 
Com relação aos créditos destinados à distribuição para a base de clientes da 
Companhia, são determinados também os limites de crédito para cada emis-
sor e emissão estruturada. A área de risco é subordinada diretamente ao Dire-
tor de Risco, sem qualquer vinculação com a área comercial. A área de análise 
de crédito também é subordinada ao Diretor de Risco, tendo a isenção neces-
sária para a realização de suas atividades, uma vez que não participa da defi-
nição de estratégias de negócios e não realiza as operações de mercado de 
qualquer natureza. A Administração realiza análise da qualidade de crédito 
dos ativos que não estão vencidos nem reduzidos ao valor recuperável. O 
valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédi-
to está demonstrado no quadro abaixo:
Posição ativa 2020 2019
Disponibilidades 1 1
Ativos financeiros
 Títulos privados 154 507
Total 155 508
(c) Risco de liquidez: É a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociá-
veis e passivos exigíveis - “descasamentos” entre pagamentos e  recebimentos 

- que possam afetar a capacidade de pagamento da Companhia, levando-se 
em consideração diferentes prazos de liquidação de direitos e obrigações. A 
Companhia possui política de gerenciamento de risco de liquidez, que visa 
garantir um nível mínimo de liquidez considerado adequado pela Alta Adminis-
tração. Essa política prevê ações a serem tomadas em casos de contingência 
de liquidez, devendo estes ser suficientes para gerar o reenquadramento do 
caixa dentro dos limites requeridos de liquidez mínima. A estrutura e o geren-
ciamento de riscos são de responsabilidade da área de riscos, que está subor-
dinada à Diretoria Executiva, evitando desta forma eventual conflito de interes-
se com áreas tomadoras de liquidez. O controle de Risco de Liquidez é 
baseado na projeção de caixa e ativos com risco de crédito. A projeção de 
caixa conta com os recursos livres depositados pelos clientes, enquanto as 
destinações dos recursos podem ser classificadas quanto a seus prazos de 
liquidação ou zeragem. Os principais compromissos da Companhia estão re-
lacionados aos planos PGBL/VGBL os quais estão integralmente lastreados 
por aplicações em Fundos de Investimentos Especialmente Constituídos. 
Para o cenário estressado, são considerados atrasos nos ativos de crédito 
privado e quanto um eventual stress afetaria as condições de liquidez da Com-
panhia. Os ativos e passivos financeiros da Companhia em 31 de dezembro 
de 2020 e de 2019 possuem vencimento até 1 mês. (d) Risco de mercado: 
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como 
as taxas de câmbio, preço de ações e taxas de juros, têm nos ganhos da XP 
Controle 4, ou no valor de suas participações em instrumentos financeiros. O 
objetivo do gerenciamento de risco de mercado é controlar as exposições a 
riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo oti-
mizar o retorno. A administração de risco de mercado das operações é efetu-
ada por meio de políticas, procedimentos de controle e identificação prévia de 
riscos em novos produtos e atividades, visando a manter a exposição ao risco 
de mercado em níveis considerados aceitáveis pela Companhia e atender à 
estratégia de negócios e aos limites definidos pelo Comitê de Risco. Com as 
regras formalizadas, o Departamento de Risco tem o objetivo de controlar, 
acompanhar e assegurar o enquadramento dos limites preestabelecidos, po-
dendo recusar-se, total ou parcialmente, a receber e/ou executar as opera-
ções solicitadas, mediante a imediata comunicação aos clientes, além de in-
tervir em casos de desenquadramento e reportar ao Comitê todos os eventos 
atípicos. Além do controle efetuado pela ferramenta, a XP Controle 4 adotam 
diretrizes para o controle do risco dos ativos que balizam as operações da 
Tesouraria para que as carteiras próprias das empresas participantes sejam 
compostas de ativos que tenham baixa volatilidade e, consequentemente, me-
nor exposição ao risco. No caso de desenquadramento dos limites operacio-
nais, o gestor da Tesouraria deve tomar medidas necessárias para o reenqua-
dramento o mais rápido possível. i. Risco de taxa de juros: Decorre da 
possibilidade da XP Controle 4 sofreu ganhos ou perdas decorrentes de osci-
lações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. 
Na data das demonstrações financeiras, os instrumentos financeiros com ris-
co de taxa de juros da XP Controle 4 são:
Ativos financeiros 2020 2019
Selic/DI 155 508
(e) Risco operacional: Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou 
indiretos, decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, 
pessoal, tecnologia e infraestrutura da XP Controle 4, e de fatores externos, 
exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de 
exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de compor-
tamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações da 
XP Controle 4. O objetivo da XP Controle 4 é administrar o risco operacional 
para evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à reputação das 
empresas, além de buscar eficiência de custos para evitar procedimentos de 
controle que restrinjam iniciativa e criatividade. A principal responsabilidade 
para o desenvolvimento e a implementação de controles para tratar riscos 
operacionais é atribuída à alta Administração dentro de cada unidade de ne-
gócio. A responsabilidade é apoiada pelo desenvolvimento de padrões gerais 
da XP Controle 4 para a administração de riscos operacionais nas seguintes 
áreas: (i) Exigências para segregação de funções, incluindo a autorização in-
dependente de operações; (ii) Exigências para reconciliação e monitoramento 
de operações; (iii) Cumprimento com exigências regulatórias e legais; (iv) Do-
cumentação de controles e procedimentos; (v) Exigências para avaliação pe-
riódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação de controles e pro-
cedimentos para tratar dos riscos identificados; (vi) Desenvolvimento de 
planos de contingência; (vii) Treinamento e desenvolvimento profissional; e 
(viii) Padrões éticos e comerciais. (f) Risco de subscrição: A Resolução 
CNSP nº 321/2015 e alterações posteriores define risco de subscrição como a 
possibilidade de ocorrência de perdas que contrariem as expectativas da su-
pervisionada, associadas, diretamente ou indiretamente, às bases técnicas 
utilizadas para cálculo de prêmios, contribuições, quotas e provisões técnicas.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas XP Controle 4 Participações S.A. Opi-
nião: Examinamos as demonstrações financeiras da XP Controle 4 Participa-
ções S.A. (“Companhia”) 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 acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da XP Con-
trole 4 Participações S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as de-
mais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nos-
sa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações fi-
nanceiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia é respon-
sável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abran-
ge o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de con-
clusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das de-
monstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma rele-
vante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhe-
cimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há dis-
torção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comuni-
car esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades 
da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: 

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na 
elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgan-
do, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações finan-
ceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Compa-
nhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de ela-
boração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segu-
rança 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 rele-
vantes 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 audi-
toria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria, 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 au-
ditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detec-
ção 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 contro-
les internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Ava-
liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi-
nanceiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compa-
tível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de audi-
toria apropriada e suficiente referente às informações financeiras da controla-
da para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras da 
Companhia. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da 
auditoria considerando essa investida e, consequentemente, pela opinião de 
auditoria da Companhia. Comunicamo-nos com os responsáveis pela gover-
nança 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.

São Paulo, 13 de abril de 2021
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Allied conclui IPO no Novo Mercado da B3
Empresa estreou marcando baixa de 0,61% no valor de R$ 18 por ação

A Allied Tecnologia 
(ticker ALLD3), 
uma das princi-

pais empresas no mercado 
brasileiro de eletrônicos de 
consumo, com atuação em 
varejo físico, varejo digital e 
distribuição, concluiu nesta 
terça-feira (12) sua oferta 
pública inicial (IPO) na B3. 
A empresa estreou em leve 
queda. Às 10h22 (horário 
de Brasília), a baixa era de 
0,61%, a R$ 17,89.

O preço por ação em 
IPO foi definido na se-
mana passada, a R$ 18 
por ação. A companhia 
também aprovou ainda 

aumento de capital de R$ 
180 milhões. Segundo a 
Allied, o aumento de ca-
pital será mediante a emis-
são, no âmbito da oferta 
pública inicial com esfor-
ços restritos de distribui-
ção primária e secundária 
de 10.476.204 ações ordi-
nárias.

O valor avaliado de R$ 
18,00 por ação veio abaixo 
do esperado pela empresa, 
que avaliava as ações en-
tre R$ 20 a R$ 26. Foram 
ofertadas 10,476,204 ações 
ordinárias, nominativas e 
escriturais, sem valor nomi-
nal, das quais 10 milhões de 

ações farão parte da oferta 
primária e 476.204, na se-
cundária. As ações serão 
negociadas na B3, a bolsa 
brasileira, a partir de segun-
da-feira.

Fundada em 2001, a 
Allied é uma distribuidora 
varejista de produtos ele-
trônicos, de marcas como 
LG, Samsung e Apple. Os 
bancos contratados para 
coordenar a operação fo-
ram BTG Pactual, Bradesco 
BBI e Itaú BBA e pela XP 
Investimentos.

Segundo o comunicado 
da empresa, os recursos 
serão destinados para in-

vestimentos em tecnologia, 
serviços financeiros, com 
a expansão da Soudi Paga-
mentos (sociedade contro-
lada da companhia) e aqui-
sições de novos negócios e 
lojas.

Transmitido ao vivo e 
em formato de live, aten-
dendo às medidas de dis-
tanciamento social exigidas 
pela pandemia, o evento 
realizado na última sexta (9) 
contou com a participação 
do presidente da B3, Gilson 
Finkelsztain e do CEO da 
Allied, Silvio Stagni, conec-
tados com os demais execu-
tivos da companhia e con-

selheiros de administração.
“O varejo é um dos se-

tores mais tradicionais da 
bolsa brasileira. E ele segue 
se consolidando graças à 
velocidade da transforma-
ção digital desse setor. A 
Allied, uma companhia jo-
vem, com duas décadas de 
vida, já chega ao mercado 
com esse DNA de multi-
canalidade e inovação, que 
tem tornado o varejo uma 
presença tão relevante na 
carteira dos investidores”, 
comentou Gilson Finkel-
sztain, presidente da B3.

“Hoje é um dia muito im-
portante para a Allied e eu 

estou muito orgulhoso em 
comemorar a nossa entrada 
na B3. A trajetória da Allied, 
ao longo dos seus 20 anos de 
vida, tem sido de constan-
te inovação e crescimento. 
Agradeço aos nossos colabo-
radores e parceiros que nos 
auxiliaram ao longo dessa 
jornada e tenho confiança 
de que um futuro ainda me-
lhor está por vir”, comemo-
rou Silvio Stagni, CEO da 
Allied. Com a realização de 
seu IPO, a Allied passa a ser a 
183ª empresa listada no No-
vo Mercado, segmento com 
os mais elevados padrões de 
governança corporativa.
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CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASIL-ALEMANHA DO RJ
CNPJ 33.752.767/0001-26

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os associados da CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚS-
TRIA BRASIL-ALEMANHA DO RIO DE JANEIRO para a Assembleia Ge-
ral Ordinária a ser realizada através de uma plataforma digital Microsoft
Teams, através do link http://bit.ly/3qcfli1 no dia 23 de abril de 2021, às
10h, em primeira convocação e, no mesmo dia, às 10:15h, em segunda
convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Apre-
sentação do Relatório de Atividades da Diretoria sobre o exercício 2020;
2. Aprovação das Demonstrações Financeiras 2020; 3. Eleição para os
cargos de Diretoria; 4. Assuntos Gerais. Tendo em vista as condições de
pandemia pelas quais ainda estamos passando, acreditamos ser mais
seguro manter o mesmo formato virtual utilizado no ano passado. A vota-
ção da chapa da diretoria deverá ser feita antecipadamente. Pedimos,
por gentileza, que verifique o documento encaminhado por e-mail com a
proposta de chapa da diretoria 2021 - 2023 e efetue o seu voto preen-
chendo o formulário online da Procuração. Além disso, encaminharemos
o Relatório Anual com as atividades da AHK em 2020 e Relatório da
Auditoria Financeira. Em caso de dúvidas favor entrar em contato por e-
mail renata@ahk.com.br ou por telefone (21) 979740800.

Antônio Roberto Cortes
Presidente

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTES S.A.
Companhia Aberta - CNPJ Nº 02.664.042/0001-52 - NIRE 33.300.26031-5

AGOE - Convocação. Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas 
da Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A., para se reunirem em AGOE, 
a realizarem-se, cumulativamente, às 11h do dia 27/04/2021, na sede social, 
na Rua São José, 35/16º, Centro, RJ, a fim de deliberarem a respeito da 
seguinte Ordem do Dia: em AGO: (a) exame, discussão e votação das 
contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras completas 
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (b) exame, discussão 
e votação do Orçamento de Investimentos da Companhia;  (c) destinação 
dos resultados do exercício findo em 31/12/2020; (d) instalação, eleição e 
fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, 
e, em AGE: (e) fixação da remuneração anual e global para a administração 
da companhia; (f) aprovação de prestação de garantias em operação 
de financiamento; (g) aprovar a terceirização das atividades comerciais 
e operação do estacionamento. Rio de Janeiro, 09/04/2021. Marcello 
Romualdo da Silva Pereira - Presidente do Conselho de Administração.

PERUGIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/MF nº 05.078.186/0001-15 - NIRE 33.3.0027357-3

Ficam convocados os acionistas da PERUGIA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S.A. (“Companhia”) a participar da Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 22 de abril de 2021 às 
16:00h na sede da Companhia, na Rua Victor Civita, 66 - Ed. 5, Sala 
609, Barra da Tijuca, CEP 22775-044, Rio de Janeiro, RJ, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia, em sede de AGO: a) Tomada das contas 
dos administradores e Demonstrações Financeiras; b) Destinação do 
lucro líquido do exercício findo em 31/12/20; c) Eleição do Conselho de 
Administração; d) Remuneração global dos administradores da Companhia; 
e, em sede de AGE; e) Aumento do capital autorizado e f) Alteração do art. 
5º do estatuto social a fim de refletir o aumento do capital social. ROBERTO 
TEIXEIRA DE MESQUITA – Presidente do Conselho.

EDITAL DE ADIAMENTO, RERRATIFICAÇÃO E
REDESIGNAÇÃO DE DATA DE ASSEMBLEIA GERAL DA

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DE MOTORISTAS
 AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO

CNPJ 30.042.097/0001-66 / INSC. MUNICIPAL 0133167-1
NIRE nº 334.0000904-5

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)  –  26/04/2021
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DE MOTORISTAS
AUTONOMOS DE TAXI ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO – COOPERTRAMO no
uso das prerrogativas que lhe confere o Estatuto Social, considerando a
declaração de pandemia de Covid-19 por parte da OMS – Organização
Mundial de Saúde, a Portaria n. 188, de 03/02/2020 do Ministério da Saúde (e
atualizações), o Decreto Federal n. 10.212, de 30/01/2020 (e eventuais
atualizações) e, especialmente, os Decretos Estaduais n. 46.970, 46.973 e
46.980, todos de março de 2020 (e eventuais atualizações), o Decreto
Municipal Rio n. 48.644, de 22/03/2021 e a Lei Estadual n. 9.224 DE 24/03/
2021 e o Decreto Municipal Rio n. 48.706 de 01/04/2021, a fim de preservar
a saúde dos cooperados e demais membros da comunidade, comunica o
adiamento e a redesignação da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que por
conta da alteração da data de realização, nos termos do art. 44 da Lei 5764
de  16/12/71 passará a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA com pauta
de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA , inicialmente convocada para o dia 31
de Março de 2021 (quarta-feira), que será alterada e se realizará no dia 26/
04/2021 (segunda-feira) na sede da cooperativa, Rua Barros Barreto n° 30,
Bonsucesso RJ, em primeira convocação às 12:00 horas com 2/3 de Coo-
perados, em segunda convocação às 13:00 horas com metade e mais um
Cooperado e, em terceira e última convocação às 14:00 horas com um
número mínimo de 20 Cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: 1º) Análise e deliberação sobre a prorrogação do FRV (Fundo de
Recuperação de Veículos) – Coop. 407 e Coop. 019; 2º) Análise e delibera-
ção sobre o FAC (Fundo de Assistência ao Cooperado) – Coop. 407; 3º)
Análise e deliberação sobre o Pagamento da última parcela do Capital Social
- 2018 e das parcelas do Capital Social – 2019; 4º) Análise e deliberação
sobre os procedimentos a serem adotados com relação aos Cooperados
(Coop. 207, Coop. 276, Coop. 285 e Coop. 402) que até o momento não
retornaram ao trabalho; 5°) Prestação de contas do Conselho de Administra-
ção. Acompanhado do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Balan-
ço; Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da
insuficiência das Contribuições para cobertura das despesas da socieda-
de; Relatório de gestão; Parecer do Conselho Fiscal. 6°) Destinação das
sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das
contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se
no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios; 7º) Análise e
deliberação quanto à anistia de débitos dos Cooperados referente ao perío-
do da Pandemia do Coronavirus (COVID-19); 8º) Análise e deliberação so-
bre o rateio das despesas suportadas pela cooperativa no período da
Pandemia; 9º) Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração,
Conselho Fiscal, Ética e Qualidade e Conselho Consultivo e Deliberativo,
conforme calendário divulgado na Sede da Cooperativa; 10º) Fixação de
valor da gratificação de representação para o Conselho de Administração,
bem como o da cédula de presença para os demais Conselheiros, Vogais e
Fiscais pelo comparecimento às respectivas reuniões; Para efeito de quorum
(57) Cooperados. Rio de Janeiro, 12 de abril de 2021.

 Alair Silva Gonçalves
Diretor Presidente

REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS S.A.
CNPJ nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677

EDITAL DE 1ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULA-
RES DE CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 3ª 
EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBI-
VEIS IMOBILIARIOS S.A. A REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS 
IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 13.349.677/0001-81 (“Emis-
sora”), nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos 
Creditórios do Agronegício  da 3ª  Emissão em Série Unica de Certificados 
de Recebíveis do Agronegócio (“Emissão” e “CRA”, respectivamente) da 
Emissora (“Termo de Securitização”), vem pela presente, convocar os titu-
lares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRA da 3ª Emissão em 
Série Unica da Reit Securitizadora de Recebíveis Imobiliários S.A. (“As-
sembleia Geral” e “Emissão”), a se realizar no dia 04/05/2021, às 14 horas, 
em 1ª convocação, através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, sendo 
o acesso disponibilizado individualmente para os Titulares devidamente ha-
bilitados nos termos deste Edital, havendo a possibilidade de participação 
por meio de envio de manifestação de voto (“Termo de Apuração de Votos”) 
previamente à data da AGT. Os Titulares que fizerem o envio do Termo de 
Apuração de Votos previamente, não precisarão acessar o link para partici-
pação na AGT. A Emissora convoca os titulares para a Assembleia Geral, 
com a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovação da Planner Corretora de Valo-
res S.A., como instituição financeira que substituirá a SLW como instituição 
custodiante dos CRA. (ii) Autorização para que a Emissora tome todas as 
providências necessárias para implementar a alteração, incluindo aditamen-
tos aos contratos. Procedimento de resposta à Consulta: Caso os Titula-
res queiram enviar o Termo de Apuração de Votos, sua manifestação deve-
rá ser realizada por meio da assinatura e preenchimento do Anexo I a este 
edital, instruída com cópia: (i) dos documentos que comprovem a represen-
tação do titular, incluindo mas não se limitando a, contratos e/ou estatutos 
sociais, regulamentos, atas e procurações; e (ii) o documento de identifica-
ção dos signatários, e ser encaminhada, até o dia 04/05/2021 aos cuidados 
do Agente Fiduciário e da Emissora por e-mail para fiduciário@commcor.
com.br e ri@reit.com.br, respectivamente. As deliberações constantes da 
ordem do dia, para serem aprovadas, deverão obter votos de Titulares de 
CRA representando a maioria simples do CRA em circulação presentes na 
Assembléia (“Quórum de Aprovação”). Uma vez aprovada, a ordem do dia 
será oponível a todos os Titulares. A Emissora e o Agente Fiduciário, em 
qualquer caso, aprovando-se a matéria constante da Ordem do Dia, estarão 
autorizados a tomar todas as providências necessárias para implementar as 
alterações necessárias. A presente convocação da Assembleia Geral, cujas 
deliberações poderão ser tomadas por meio do recebimento dos Termos 
de Apuração de Votos, será enviada, pelo agente fiduciário, via e-mail, a 
todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador dos 
CRA, bem como aos seus respectivos custodiantes, após a sua publica-
ção nos jornais de publicação dos atos da Emissora, conforme o previsto 
no Termo de Securitização. Qualquer informação acerca das matérias da 
ordem do dia deverá ser solicitada à Emissora ou ao agente fiduciário, nos 
e-mails ri@reit.com.br e fiduciário@commcor.com.br, respectivamente. Rio 
de Janeiro, 13 de abril de 2021. REIT SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS 
IMOBILIÁRIOS S.A. ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CRA DA 
3ª EMISSÃO EM SÉRIE ÚNICA DA REIT SECURITIZADORA DE RECEBI-
VEIS IMOBILIÁRIOS S.A. ANEXO I. TERMO DE APURAÇÃO DE VOTOS.
Nome do Titular ou Representante por extenso:
Assinatura:
*O Voto proferido por meio desta Consulta Formal, valerá tanto para a primei-
ra convocação da AGT, quanto    para uma eventual segunda convocação.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF Nº 33.228.024/0001-51 - NIRE: 33300031359

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária. Pelo presente 
edital, ficam convocados os acionistas da WLM PARTICIPAÇÕES E 
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará às 11h00min do dia 30 
de abril de 2021, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 
200 - 19º andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Item 1: Examinar e 
Votar as contas dos Administradores, referentes ao exercício social encer-
rado em 31 de dezembro de 2020, conforme Relatório da Administração; 
Item 2: Examinar e Votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações 
Financeiras e suas Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório dos 
Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2020; Item 3: Examinar e Votar Proposta de destinação 
do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, bem 
como a distribuição de dividendo obrigatório sobre o lucro líquido ajustado 
do exercício de 2020, no valor de R$ 13.214.423,70, (treze milhões, du-
zentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta centavos) 
que corresponde a R$ 0,34413 por ação ON e R$ 0,37855 por ação PN, 
a serem distribuídos aos acionistas, conforme Proposta da Administração; 
Item 4: Fixar em 05 (cinco) o total de membros que comporão o Conselho 
de Administração da Companhia a serem eleitos para o mandado que se 
encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2022 ; Item 5: Fixar em até 
R$ 1.032.240,28 (um milhão, trinta e dois mil, duzentos e quarenta reais e 
vinte e oito centavos) a verba média mensal para remuneração do Conse-
lho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal (se houver), 
para o período de maio de 2021 a abril de 2022; Item 6: Ratificar o valor 
excedente de remuneração paga (ad referendum da Assembleia Geral 
Ordinária de 2021) aos membros do Conselho de Administração, Diretoria 
Executiva e o Conselho Fiscal, no período de maio de 2020 a abril de 2021, 
no valor de R$ 801.730,69 (oitocentos e um mil, setecentos e trinta reais e 
sessenta e nove centavos); e Item 7: Eleição dos membros do Conselho 
de Administração para o mandato que se encerrará na Assembleia Geral 
Ordinária de 2022. Informações Gerais: (a) Nos termos do Artigo 1º da 
Instrução CVM 165/91, alterada pela Instrução CVM 282/98, o percentual 
mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição 
da adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do 
Conselho de Administração, é de 5% (cinco por cento), observado o prazo 
de até 48 horas antes da realização da Assembleia para tal requisição; 
(b) Encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, na 
rede mundial de computadores no website da empresa (www.wlm.com.br) e 
no website da CVM - Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), os 
documentos relacionados às deliberações previstas neste edital, conforme 
exigidos pela Instrução CVM 481/09, como também, o Boletim de Voto à 
Distância (“Boletim”) onde os acionistas poderão exercer o voto por meio de 
preenchimento e entrega do Boletim, obedecendo as regras estabelecidas 
nos artigos 21-A a 21-X, da Instrução CVM 481/09; (c) Caso o acionista 
seja representado por procurador, este deverá estar constituído há menos 
de um ano, bem como, se for o caso, apresentar os atos constitutivos de 
acionista pessoa jurídica e documentos comprobatórios de regularidade da 
representação por parte dos signatários das procurações, em estrita obser-
vância ao disposto no art. 126 da Lei nº 6.404/76; e (d) Flexibilização das 
exigências para o exercício do direito de voto à distância, ante a situação 
de exceção decorrente da pandemia causada pela COVID-19, da seguinte 
forma: 1) Dispensando o Acionista de reconhecer firma na procuração ou no 
Boletim de Voto à Distância; 2) Dispensando a autenticação do RG, RNE, 
CNH para Pessoa Física; 3) Dispensando a autenticação dos documentos 
societários para Pessoa Jurídica; 4) Aceitando o envio dos documentos 
por e-mail, sem a necessidade de envio das vias originais por correio. Rio 
de Janeiro, 09 de Abril de 2021. Don David Lemos de Moraes Magalhães 
Leite Jayanetti - Presidente do Conselho de Administração.

Mercado acredita em  
inflação a 4,85% este ano

Castello Branco diz  
adeus à Petrobras
Assembleia de acionistas aprovou a destituição Mesmo já ten-

do registrado 
até março uma 

evolução anualizada acima 
de 6%, o mercado finan-
ceiro elevou  de apenas de 
4,81% para 4,85% o Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IP-
CA), a inflação oficial do 
país, deste ano. A estimativa 
está no boletim Focus desta 
segunda-feira, pesquisa di-
vulgada semanalmente pelo 
Banco Central (BC), com a 
projeção para os principais 
indicadores econômicos.
 Para 2022, a estimativa de 
inflação é de 3,53%. Tanto 
para 2023 como para 2024 
as previsões são de 3,25%.

A projeção para 2021 es-
tá acima do centro da me-
ta de inflação que deve ser 
perseguida pelo BC. A me-
ta, definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 
3,75% para este ano, com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é de 2,25% 
e o superior de 5,25%.

De janeiro a março, a in-
flação já acumula 2,05% e, 
nos últimos 12 meses, che-
ga a 6,10%. Na semana pas-

sada, o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), divulgou que, em 
março, o IPCA ficou em 
0,93%, a taxa mais alta para 
o mês desde 2015, quando 
alcançou 1,32%. Em março 
de 2020, a variação havia si-
do de 0,07%.

Os principais impactos 
vêm dos aumentos nos 
preços de combustíveis 
(11,23%) e do gás de bo-
tijão (4,98%). Já a inflação 
do grupo alimentação e 
bebidas, que influenciou a 
alta do índice nos últimos 
meses, vem desacelerando 
e está em 0,13%. Os preços 
continuam em alta, mas so-
bem menos a cada mês. As 
variações anteriores foram 
de 1,74% em dezembro, 
1,02% em janeiro e 0,27% 
em fevereiro.

Juros

Para alcançar a meta de 
inflação, o Banco Central 
usa como principal ins-
trumento a taxa básica de 
juros, a Selic, estabelecida 
atualmente em 2,75% ao 
ano pelo Comitê de Política 
Monetária (Copom).

Para o mercado financei-

ro, a expectativa é que a Se-
lic encerre 2021 em 5,25% 
ao ano. Para o fim de 2022, 
a estimativa é que a taxa bá-
sica suba para 6% ao ano. E 
para o fim de 2023 e 2024, 
a previsão é 6,5% ao ano e 
6,25% ao ano, respectiva-
mente., Além da taxa Selic, 
os bancos consideram ou-
tros fatores na hora de de-
finir os juros cobrados dos 
consumidores, como risco 
de inadimplência, lucro e 
despesas administrativas.

PIB e câmbio

Segundo a agência Brasil, 
as instituições financeiras 
consultadas pelo BC re-
duziram a projeção para o 
crescimento da economia 
brasileira este ano de 3,17% 
para 3,08%. Para o próximo 
ano, a expectativa para Pro-
duto Interno Bruto (PIB) é 
de crescimento de 2,33%. 
Em 2023 e 2024, o mercado 
financeiro prevê expansão 
do PIB em 2,5%.

A expectativa para a cota-
ção do dólar subiu de R$ 5,35 
para R$ 5,37 ao final deste 
ano. Para o fim de 2022, a 
previsão é que a moeda ame-
ricana fique em R$ 5,25.

O economista Roberto 
Castello Branco deixou ofi-
cialmente nesta sexta-feira 
(12) o comando da Petro-
bras. A assembleia de acio-
nistas da estatal aprovou 
a destituição de Castello 
Branco como membro do 
Conselho de Administra-
ção da petroleira estatal, um 
passo importante para que 
o executivo deixe a presi-
dência da companhia.

Com a saída de Castello 
Branco do colegiado, en-
tra o general da reserva 
Joaquim Silva e Luna, in-
dicado pelo presidente Jair 
Bolsonaro para substituir o 
executivo no conselho e na 
presidência da petroleira es-
tatal. Conforme o estatuto 
da empresa, o presidente da 
Petrobras é eleito pelo con-
selho dentre os seus mem-
bros.

Conforme a Reuters, 
a destituição de Castello 
Branco, durante assembleia 
extraordinária desta segun-
da-feira, levou a destituição 
de outros sete membros do 
colegiado, cujas vagas de-
vem ser preenchidas ainda 
no mesmo encontro, feito 

de forma virtual devido à 
pandemia.

Castello Branco foi em-
possado no cargo em 3 de 
janeiro de 2019, após reco-
mendação de Paulo Gue-
des, Ministro da Economia 
do presidente do Brasil, Jair 
Bolsonaro. Antes de ser 
presidente da Petrobras, Ro-
berto Castello Branco foi 
funcionário da Vale durante 
15 anos. Na mineradora, foi 
economista-chefe e diretor 
de relações com investidores.

Carta do presidente

Em 25 de fevereiro, Cas-
tello Branco afirmou em 
Carta do Presidente na di-
vulgação do resultado do 
exercício de 2020, que en-
tregou a recuperação em 
“J” que havia prometido, e 
que a empresa teve um de-
sempenho excepcional em 
2020, apesar do ambiente 
desafiador da pandemia de 
Covid-19.

Ele disse que desde janei-
ro de 2019, quando entrou 
na companhia, já foram 
concluídas 21 transações e 
assinadas outras 13 no pro-

grama de desinvestimentos, 
garantindo a adição de US$ 
17 bilhões ao caixa, e que 
mais 50 ativos estão à venda 
em diferentes estágios.

Sem entrar nos detalhes, 
ele citou que que chegaram à 
etapa final a venda de cinco 
refinarias, da Gaspetro e de 
campos maduros. A Trans-
petro, informou, vendeu 11 
navios, sendo a maior parte 
com mais de 30 anos.

O executivo destacou que 
o lifting cost da Petrobras 
caiu 42,2% em 2020 em re-
lação à média de 2015-2019 
(US$ 9/boe) para US$ 5,2/
boe em 2020, e o fluxo de 
caixa da companhia cresceu 
13%, enquanto o petróleo 
caiu 35% no ano passado. 
A empresa conseguiu tam-
bém melhorar a gestão dos 
estoques, reduzidos em 8 
milhões de barris.

Conforme Castello Bran-
co, 11 mil funcionários da 
Petrobras e suas subsidiárias 
aderiram ao Plano de De-
missão Voluntária (PDV), 
dos quais 6.100 deixaram 
a companhia entre 2019 e 
2020 e outros 5 mil sairão a 
partir de 2021.
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10% relativo à RAP do Compensador Estático de Reativos da SE Itatiba 
(RAP 2), cuja liberação já está sendo conduzida junto ao Operador Nacio-
nal do Sistema Elétrico (ONS). Sob o ponto de vista técnico, destacam-se 
os seguintes equipamentos: • Os Compensadores Estáticos de Reativos 
- Static Var Compensator (SVC), instalados nas Subestações de Itatiba 
e S.B.Oeste, que são os maiores já produzidos pela GE em todo mundo, 
ambos com -300/+ 300MVAr de potência. Além disso, neles foram insta-
lados um sistema de controle inédito (ADC- Advanced Control System) 
e um novo modelo de válvulas tiristorizadas, as ATV500; • Um moderno 
Banco de Capacitores Série, com 849 MVAr, instalado na SE Bateias; • 
Três Bancos de Autotransformadores 500/440 kV, com 1.200 MVA cada, 
instalados na SE Fernão Dias. No que diz respeito às Linhas de Transmis-
são, todas são em 500 kV, Circuito Simples, e totalizam uma extensão de 
890 km. São também dotadas de Bancos de Reatores de Linha, em todas 
as Entradas de Linhas, que, juntos, somam 600 MVAr. No que diz respeito 
às Subestações, são cinco instalações (Ampliação das SEs Araraquara 2, 
Bateias, Itatiba e Santa Bárbara do Oeste e a Construção da SE Fernão 
Dias). O destaque é a Subestação Fernão Dias, que está situada na cidade 
de Atibaia, no estado de São Paulo, e integra um conjunto de instalações 
que promovem a interligação entre os Sistemas 500 kV e 440 kV, reforçan-
do o atendimento do Estado de São Paulo, especialmente para a região 
metropolitana da Capital. Encontra-se em andamento, também, através 
de uma ampliação a cargo da TSM (Acessante), a sua interligação com o 
Estado do Rio de Janeiro. SE Fernão Dias em números: • Área do terreno 
– 240.000 m2; • Área energizada – 90.000 m2; • 3.600 MVA de capacidade 
de transformação. Concessionárias que atuam na SE Fernão Dias, além 
da MSG: • Furnas Centrais Elétricas S/A; • Cia de Transmissão de Energia 
Elétrica Paulista S/A (CTEEP); • Cantareira Transmissora de Energia S/A; 
• Neoenergia Atibaia S/A; • TSM – Transmissora Serra da Mantiqueira S/A.

Quanto às questões relacionadas ao Licenciamento Ambiental, segue bre-
ve histórico e posicionamento atualizado: • A Licença de Instalação (LI) 
1096/2015 foi emitida em 18 de dezembro de 2015, tendo a sua 1ª reti-
ficação em 05 de maio de 2016 e a 2ª retificação em 20 de outubro de 
2016. O prazo de validade da LI era até 18 de dezembro de 2018 e, em 
14 de agosto de 2018, foi protocolada solicitação de renovação da LI no 
IBAMA, sendo que a atual permanece válida até a manifestação do órgão 
licenciador; • Estão em andamento a implantação dos 20 Programas Am-
bientais previstos no Plano Básico Ambiental do empreendimento, tendo 
sido protocolados no IBAMA seis Relatórios Semestrais com a apresen-
tação dos resultados alcançados; • Em 4 de fevereiro de 2020, através 
do Ofício 64/2020/CGLIN/DILIC, o IBAMA autorizou à MSG a energização 
do Sistema Mata de Santa Genebra em regime de teste até a emissão 
da L.O; • Em 05 de março de 2020, o IBAMA emitiu a Licença de Opera-
ção nº 1555/2020 (7123898), para o Seccionamento LT 440kV Bom Jar-

dim Taubaté e a Licença de Operação nº 1556/2020 (7124014), para as Linhas de Transmissão 500kV Itatiba-Bateias; Araraquara 2 – Fernão Dias; 
Araraquara 2 – Itatiba; da Subestação 500/440kV Fernão Dias e das ampliações nas Subestações Itatiba, Bateias e Araraquara; • Em 10 de agosto 
de 2020 foi encaminhado pelo IBAMA o Parecer Técnico 81/2020-CODUT/CGLIN/DILIC aprovando as propostas de continuidade dos Programas de 
Educação Ambiental e Programa de Interação e Comunicação Social encaminhadas através da carta MSG.E.M.426.2020; • Em 21 de agosto de 2020 
foram renovados pelo IBAMA as Autorizações de Captura, Coleta e Transporte de Material Biológico – ABIO Nº 953/2018 e Nº 954/2018. Com a re-
novação, ambas são válidas até 30 de abril de 2022; • Foi solicitado, em 23 de novembro de 2020, o processo de alteração de titularidade da Licença 
de Operação 1555/2020, referente ao Seccionamento da LT 440kV Bom Jardim – Taubaté, transferindo da MSG para a Companhia de Transmissão 
de Energia Elétrica Paulista – CTEEP. 4. Desempenho Operacional: As instalações da MSG estão subdivididas em subconjuntos, que foram agru-
pados em 27 (vinte e sete) unidades, cada uma delas representando uma Av. Jundiaí, 1184, 5º Andar - Anhangabaú, Jundiaí - SP – Brasil – CEP: 
13.208-053. Função de Transmissão. O Desempenho Operacional vem sendo monitorado mensalmente, e os indicadores globais apontam para um 
índice geral de disponibilidade de 99,95% no ano de 2020. A evolução do desempenho de cada uma das funções está registrada na tabela a seguir:
Disponibilidade por Função de Transmissão

Primeiro semestre Segundo Semestre
Tipo Função Transmissão janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro

CE 300/-300 Mvar Santa Barbara d´Oeste CE1 99,56 100,00 100,00 100,00 99,53 100,00 99,89 100,00 99,84 99,87 100,00 99,94
Modulo Geral 440 kV Santa Barbara d`Oeste 
CCO - 2014 - 001 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
CE 300/-300 Mvar Itatiba CE1 SP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,37 99,96 98,96 99,42
LT 500 KV ITATIBA/BATEIAS C1 SPPR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,15 99,99 99,62
CR 525 kV 765 Mvar BATEIAS CR1 PR 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,45 99,31 99,25
MG BATEIAS/CCO 2014 -001 -RB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MG ITATIBA/CCO 2014 -001-RB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RT 500kV 90 Mvar ITATIBA RT1 SP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,82 100,00
RT 500kV 30 Mvar ITATIBA RTR2 SP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REA RT 1 90 Mvar - 500KV Bateias 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RT 525kV 30 Mvar BATEIAS RTR1 SP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
LT 500 kV ARARAQUARA2/ITATIBA C -1 SP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00
MG ARARAQUARA2/CCO-2014-001-RB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REA RT3 136 Mvar - 500 KV Araraquara 2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RTR 500 kV 24P5 Mvar ARARAQUARA 2 RTR2 SP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REA RT2 73,5 Mvar - 500kV Araraquara 2 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RTR 500 kV 45,3 Mvar Araraquara2 RTR1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RTR 500 kV 24P5 Mvar ITATIBA RTR1 SP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REA RT 2 73,5 Mvar - 500kV Itatiba 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
LT 500kV Araraquara2/Fernão Dias c1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00
MG FERNÃO DIAS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,88 100,00 100,00
REA RT 1 136 Mvar - 500kV Fernão Dias 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
RTR 500kV 45,3 Mvar Fernão Dias RTR1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TR1 500/440 KV Fernão Dias 100,00 100,00
TR2 500/440 KV Fernão Dias 100,00 100,00
TR3 500/440 KV Fernão Dias 100,00 100,00
TRR1 500/440 KV Fernão Dias 100,00 100,00
Disponibilidade – Indicadores

Tipo Função Transmissão

Média dos Indicadores, 
por Função de 

Transmissão (%)

Média geral das 
Disponibilidades 

(%)

Diferença entre Média 
por Função e Média 

Geral (%)
CE 300/-300 Mvar Santa Barbara d´Oeste CE1 99,89 99,952 -0,066
Modulo Geral 440 kV Santa Barbara d`Oeste CCO - 2014 - 001 100,00 99,952 0,048
CE 300/-300 Mvar Itatiba CE1 SP 99,37 99,952 -0,581
LT 500 KV ITATIBA/BATEIAS C1 SPPR 99,88 99,952 -0,076
CR 525 kV 765 Mvar BATEIAS CR1 PR 99,70 99,952 -0,251
MG BATEIAS/CCO 2014 -001 -RB 100,00 99,952 0,048
MG ITATIBA/CCO 2014 -001-RB 100,00 99,952 0,048
RT 500kV 90 Mvar ITATIBA RT1 SP 99,88 99,952 -0,070
RT 500kV 30 Mvar ITATIBA RTR2 SP 100,00 99,952 0,048
REA RT 1 90 Mvar - 500KV Bateias 100,00 99,952 0,048
RT 525kV 30 Mvar BATEIAS RTR1 SP 100,00 99,952 0,048
LT 500 kV ARARAQUARA2/ITATIBA C -1 SP 100,00 99,952 0,046
MG ARARAQUARA2/CCO-2014-001-RB 100,00 99,952 0,048
REA RT3 136 Mvar - 500 KV Araraquara 2 100,00 99,952 0,048
RTR 500 kV 24P5 Mvar ARARAQUARA 2 RTR2 SP 100,00 99,952 0,048
REA RT2 73,5 Mvar - 500kV Araraquara 2 100,00 99,952 0,048
RTR 500 kV 45,3 Mvar Araraquara2 RTR1 100,00 99,952 0,048
RTR 500 kV 24P5 Mvar ITATIBA RTR1 SP 100,00 99,952 0,048
REA RT 2 73,5 Mvar - 500kV Itatiba 100,00 99,952 0,048
LT 500kV Araraquara2/Fernão Dias c1 100,00 99,952 0,046
MG FERNÃO DIAS 99,99 99,952 0,036
REA RT 1 136 Mvar - 500kV Fernão Dias 100,00 99,952 0,048
RTR 500kV 45,3 Mvar Fernão Dias RTR1 100,00 99,952 0,048
TR1 500/440 KV Fernão Dias 100,00 99,952 0,048
TR2 500/440 KV Fernão Dias 100,00 99,952 0,048
TR3 500/440 KV Fernão Dias 100,00 99,952 0,048
TRR1 500/440 KV Fernão Dias 100,00 99,952 0,048
INDICE GERAL DE DISPONIBILIDADE EM 2020 99,95

CNPJ/MF 19.699.063/0001-06
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.

Relatório da Administração – Exercício Social de 2020
Senhores Acionistas, A Administração da Mata de Santa Genebra Trans-
missão S.A. (MSG), 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 Indepen-
dentes e do Conselho Fiscal. Mensagem da Administração: Durante o 
exercício de 2020 a MSG deu continuidade aos investimentos para im-
plantação das instalações de Transmissão do Lote “A” do Leilão 007/2013- 
ANEEL, realizado em 14 de novembro de 2013, atingindo, no ano de 2020, 
o Avanço Geral do Empreendimento de 100%, estando concluído e em 
operação comercial. Foi um ano de muitos desafios, especialmente por 
ter sido o ano de conclusão do nosso empreendimento e um ano em que 
o mundo vivenciou a Pandemia do Covid-19, e, da mesma forma como 
foi registrado no ano anterior, as atividades de implantação enfrentaram 
grandes obstáculos. Até o mês de fevereiro, trechos das Linhas de Trans-
missão, que estavam sendo construídas entre em São Paulo, especialmen-
te nas redondezas dos municípios de Araraquara-SP e Araras-SP, ainda 
sofreram com as ações criminosas de roubos de cabos. A partir de março, 
entretanto, as ações combinadas das equipes de segurança especialmente 
contratadas pela MSG, com o apoio das forças policiais do Estado de São 
Paulo (Civil e Militar), começaram a surtir o efeito desejado. Apesar da de-
cretação do estado de calamidade pública por parte do Governo Federal, 
em decorrência da pandemia do Coronavírus, e das inúmeras restrições 
impostas com as políticas estaduais e municipais adotadas para o combate 
à disseminação do COVID-19, os resultados começaram a surgir. Com ex-
ceção das instalações relativas ao Compensador Estático de Reativos na 
Santa Bárbara do Oeste, que foram energizadas e entraram em operação 
comercial em 2019, todas as demais instalações da MSG foram energiza-
das e entraram em operação comercial em 2020, conforme se observa: • 
No dia 08 de fevereiro, foram colocadas em operação comercial as instala-
ções relacionadas com o Seccionamento da LT 500 kV Campinas/Cachoei-
ra Paulista, na SE Fernão Dias (Parte da RAP 5); • No dia 28 de fevereiro, 
foram colocadas em operação comercial as instalações relacionadas com 
o Compensador Estático de Reativos da SE Itatiba (RAP 2); • No dia 08 
de março, foram colocadas em operação comercial as instalações rela-
cionadas com a LT 500 kV Itatiba/Bateias (RAP 4); • No dia 23 de março, 
foram colocadas em operação comercial as instalações relacionadas com 
a LT 500 kV Araraquara 2/Itatiba (RAP 3); • No dia 03 de maio, foram co-
locadas em operação comercial as instalações relacionadas com a LT 500 
KV Araraquara 2/Fernão Dias (Parte da RAP 5); • No dia 19 de novembro, 
foram colocadas em operação comercial, os Bancos de Transformadores 
da SE Fernão Dias (RAP 6); e • No mesmo dia 19 de novembro, foram 
colocadas em operação comercial as instalações relacionadas com o Sec-
cionamento da LT 440 kV Bom Jardim/Taubaté (Parte final da RAP 5). O 
Empreendimento auferiu, no ano de 2020, receita operacional na ordem 
de R$ 162.441 mil com previsão de alcançar a Receita Anual Permitida 
- RAP de R$ 48.696 mil (base julho/2020), com o recebimento de totali-
dade das RAPs. Os Investimentos realizados na aquisição de máquinas, 
equipamentos, materiais, gastos ambientais, fundiários e na construção 
das instalações de Transmissão no ano de 2020, atingiram o montante 
de R$ 142.997 mil, que somados aos investimentos efetuados anterior-
mente, totalizam o valor acumulado de R$ 2.549 milhões, representando 
92% dos Investimentos previstos para a conclusão do Empreendimento, 
considerando os custos financeiros. Considerando os financiamentos de 
longo prazo contratados via BNDES de R$ 1.018,5 milhões, emissão de 
debêntures de R$ 210 milhões e os recursos de capital próprio dos acio-
nistas já integralizados de R$ 1.331,9 milhões, as fontes de recursos para 
a implantação do Empreendimento atingiram R$ 2.560,4 milhões. Apesar 
da Pandemia do Covid-19, que assolou o mundo todo no ano de 2020, 
até a presente data a companhia não identificou impactos financeiros e 
operacionais, todavia ressalta que segue monitorando potenciais impactos 
nos resultados. A MSG segue com o firme propósito assumido no Contrato 
de Concessão 01/2014, de 14.05.2014, em contribuir para o escoamen-
to de energia vinda das Usinas Santo Antonio, Jirau, Teles Pires e Belo 
Monte para os Estados de São Paulo e Paraná, contribuindo assim com o 
desenvolvimento do Brasil. A Administração agradece a confiança de seus 
acionistas, a participação efetiva de fornecedores, financiadores e órgãos 
governamentais na implantação das instalações de transmissão detidas 
pela Companhia, destacando o empenho de seus colaboradores e do cor-
po técnico das empresas acionistas pelo trabalho desempenhado ao longo 
de 2020, que foi fundamental para o atingimento dos objetivos da Compa-
nhia. 1. Perfil da empresa: A Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
(MSG) é uma Concessionária de Serviço Público de Energia Elétrica que 
atua no setor de transmissão, cujas atividades são regulamentadas e fisca-
lizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Constituída, 
em 11.12.2013, como Sociedade Anônima de Capital Fechado, tem sede 
na Av. Jundiaí, 1184, 5º Andar, Anhangabaú, Jundiaí-SP. A sociedade é 
formada pela COPEL Geração e Transmissão S.A., com sede em Curitiba, 
estado do Paraná, na Rua José Izidoro Biazetto, 158, bloco A, CNPJ/MF 
nº 04.370.282/0001-70, detentora de 50,1% das ações ordinárias, e por 
Furnas Centrais Elétricas S.A., com sede no município e estado do Rio de 
Janeiro, na Rua Real Grandeza, 219, CNPJ/MF nº 23. 274.194/0001-19, 
detentora de 49,9% das ações ordinárias da transmissora. Responsável 
pela construção, implantação, operação e manutenção das instalações de 
Transmissão integradas à Rede Básica do Sistema Interligado Nacional – 
SIN, pelo período de 30 (trinta) anos, contados da data de assinatura do 
Contrato de Concessão, cujas instalações são: • LT 500 kV Itatiba - Bateias, 
414 km; • LT 500 kV Araraquara 2 – Itatiba, 222 km; • LT 500 kV Araraquara 
2 - Fernão Dias, 249 km; • SE Santa Bárbara D´Oeste 440 kV, Compen-
sador Estático (-300,+300) MVAr; • SE Itatiba 500 kV, Compensador Está-
tico (-300,+300) MVAr; • SE 500/440 kV Fernão Dias (9+1R) x 400 MVA; 
• Seccionamento da LT 500 kV Campinas-Cachoeira Paulista (FURNAS), 
na SE Fernão Dias; • Seccionamento da LT 440 kV Bom Jardim-Taubaté 
(CTEEP), na SE Fernão Dias. 2. Governança: A Sociedade é administrada 
pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva e seu Conselho 
Fiscal encontra-se instalado permanentemente. A Sociedade conta, ainda, 
com o Comitê de Auditoria Estatutário, órgão independente, responsável 
por assessorar o Conselho de Administração. Conforme estabelecido no 
Estatuto Social, a Administração da MSG prevê o quantitativo de 6 (seis) 
Diretorias, 7 (sete) membros do Conselho de Administração e 3 (três) mem-
bros titulares do Conselho Fiscal. Em 31.12.2020, a Sociedade contava 
com 04 (quatro) Diretores, dois dos quais acumulavam as diretorias vagas, 
06 (seis) membros do Conselho de Administração e 03 (três) membros de 
Conselho Fiscal, sendo eles:

Conselho de Administração Indicação
Carlos Eduardo Moscalewsky COPEL

Pedro Eduardo Fernandes Brito FURNAS
Ilton Barboza Telles FURNAS

Jairo Machado de Oliveira FURNAS
Flávia Menegotto Battisti Independente

Antonio Pereira dos Santos Filho Independente
Conselho Fiscal Indicação

Arion Rolim Pereira COPEL
Claúdio Rocha Bueno FURNAS
Fábio Ribeiro Pizzo FURNAS

Diretoria da Presidência José Jurhosa Júnior
Diretoria de Meio ambiente e Fundiário José Jurhosa Júnior

Diretoria de Administração e Compliance Mariceli Schmidt dos Santos
Diretoria Técnica Joerlei Carvalho Alves

Diretoria Financeira Eduardo Henrique Garcia
Diretoria de Contratos Eduardo Henrique Garcia

3. O Empreendimento: Compreendido nos Estados de São Paulo e do 
Paraná, o empreendimento, que totaliza 890 km de linhas de transmissão, 
possui as seguintes instalações: • LT 500 kV Itatiba - Bateias, 414 km; • LT 
500 kV Araraquara 2 – Itatiba, 222 km; • LT 500 kV Araraquara 2 - Fernão 
Dias, 249 km; • SE Santa Bárbara D´Oeste 440 kV, Compensador Estático 
((± 300) MVAr; • SE Itatiba 500 kV, Compensador Estático (± 300) MVAr; 
• SE 500/440 kV Fernão Dias (9+1R) x 400 MVA; • Seccionamento da LT 
500 kV Campinas-Cachoeira Paulista na SE Fernão Dias; • Seccionamento 
da LT 440 kV Bom Jardim-Taubaté na SE Fernão Dias.

Com a entrada em operação comercial das instalações, progressivamente, 
a MSG passou a incrementar as suas receitas, na proporção indicada na 
tabela abaixo:

ITEM % da RAP DESCRIÇÃO

RAP 1 5,16%
Compensador Estático de Reativos - SE Santa
Bárbara d’Oeste ± 300 MVAr;

RAP 2 4,75%
Compensador Estático de Reativos SE Itatiba
 ± 300 MVAr;

RAP 3 18,61% LT 500 kV Araraquara 2 – Itatiba, 222 km;
RAP 4 33,21% LT 500 kV Itatiba – Bateias, 414 km;

RAP 5 31,15%

LT 500 kV Araraquara 2 – Fernão Dias, 249 km e 
SE Fernão Dias 500/440kV, .200 MVA 1º Banco 
de transformador + Reserva);

RAP 6 7,12%
SE Fernão Dias 500/440 kV, 2.400 MVA (2º e 3º 
Bancos de Autotransformadores)

Em novembro a MSG alcançou a marca de 99,5% de sua Receita Anual 
Permitida, que hoje é da ordem de R$ 248,7 milhões (base julho/2020), 
o que coloca a MSG, no que diz respeito às receitas, entre as 20 maio-
res empresas de transmissão do Brasil, restando, apenas, a liberação de 

5. Práticas contábeis: As demonstrações financeiras da Companhia fo-
ram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das 
Sociedades por Ações e com outras normas emitidas pela ANEEL, espe-
cificamente para as concessionárias do setor elétrico brasileiro, quando 
estas não são conflitantes com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e 
evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas 
pela administração na sua gestão. As práticas contábeis adotadas no Brasil 
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira, os Pro-
nunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC. 6. Indicadores Econômico-financeiros: Seguem os 
comentários da Administração sobre o desempenho econômico- financeiro 
da Companhia, para o período. 6.1. Receita Operacional Liquida – ROL. Em 
2020, a Mata de Santa Genebra Transmissões S.A – MSG apurou uma Re-
ceita Operacional Liquida – ROL de R$ 364.070 mil, um acréscimo de 1,8%, 
R$ 6.548 mil em relação a 2019, impacto foi, principalmente, devido ao me-
nor custo de construção, resultantes da conclusão das obras. 6.2. Custos 
Operacionais: Os custos operacionais, excetuando o custo de construção, 
totalizaram R$ 25.382 mil e, apresentaram uma redução de R$ 3.655 mil, 
13% inferior ao registrado em 2019, impactado, principalmente, pela redu-
ção dos custos com desmobilizações. 6.3. Resultado do Exercício: O Re-
sultado do exercício, totalizou R$ 96.994 mil, apresentando uma variação 
positiva de R$ 180.260 mil, um aumento de 216% em relação ao exercício 
anterior, que registou um prejuízo de R$ 83.266 mil. O impacto foi, princi-
palmente, devido ao menor custo de construção, resultante da conclusão 
das obras. 6.4. EBITDA: A companhia alcançou, em 2020, um EBITDA de 
R$ 127.798 mil, uma margem de 35,10%, em relação à receita liquida. Os 
principais montantes que impactaram o resultado de 2020 foram, a Receita 
Anual Permitida - RAP, custos de operação e manutenção, custos com 
folha de pagamento e outros serviços operacionais. 6.5. Investimento: Para 
o ano de 2021, foi aprovado no orçamento da companhia um total de inves-
timentos no valor de R$ 72.927 mil. 6.6. Endividamento: 6.6.1. Emprésti-
mos e financiamentos: A Companhia deverá manter o índice de cobertura 
do serviço da dívida (ICSD) equivalente a, no mínimo, 1,20 versus a sua 
geração de caixa. Com a entrada em operação de todas as instalações em 
2020, o ICSD será medido a partir de 2021. O cronograma de vencimento 
da dívida de longo prazo, contemplando empréstimos e financiamentos é:
Vencimento Valor
2021 81.143
2022 81.143
2023 81.143
2024 81.143
2025 a 2033 696.478

1.021.050

6.6.2. Debentures: A Companhia deverá manter o Índice de Cobertura do 
Serviço da Dívida (ICSD) mínimo de 1,2 por 3 (três) anos seguidos ou 4 
(quatro) anos intercalados, com base nas demonstrações financeiras audi-
tadas, a partir de 31/12/2020, a qual apurou um ICSD de 1,50. O cronogra-
ma de vencimento da dívida de longo prazo, contemplando debentures é:
Vencimento Valor
2022 - 7,5% 14.620
2023 – 8,5% 16.570
2024 – 7,5% 14.620
2025 - 7,0% 13.645
2025 a 2030 – 69,5% 135.483

194.938
6.7. Dividendos: No exercício de 2020, a companhia auferiu lucro no mon-
tante de R$ 96.994, mas devido ao prejuízo acumulado até o exercício de 
2019, no montante de R$ 108.674, a companhia não registrou as destina-
ções legais e distribuições de dividendos. 7. Auditores Independentes: 
Em atendimento à instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003 a MSG 
informa que não possui outros contratos com seus Auditores Independen-
tes, PwC – PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, que não 
estejam relacionados com a auditoria das Demonstrações Contábeis. 
8. Encerramento e agradecimentos: A Companhia não identificou impac-
tos nas demonstrações contábeis do exercício social de 2020 causados 
pelo COVID-19, todavia monitora atentamente os potenciais impactos nos 
resultados de 2021, e com fundamento nas melhores informações dispo-
níveis, estuda medidas para minimizá-los. A Administração da MSG, com-
prometida com a operação deste empreendimento na forma prevista pelo 
Plano de Negócios, direciona seus esforços para contribuir com a melhoria 
do sistema elétrico brasileiro e agradece a seus acionistas, fornecedores, 
colaboradores e órgãos governamentais. Jundiaí, 31/12/2020.

José Jurhosa Júnior
Diretor-Presidente | Diretor de Meio Ambiente e Fundiário

Eduardo Henrique Garcia
Diretor Financeiro | Diretor de Contratos

Mariceli Schmidt dos Santos
Diretora de Administração e Compliance

Joerlei Carvalho Alves
Diretor Técnico

Demonstração dos resultados abrangentes dos exercícios findos
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

31/12/2020 31/12/2019
Resultado do exercício  96.994  (83.266)
Outros resultados abrangentes  -  - 
Total dos resultados abrangentes do exercício  96.994  (83.266)

Demonstração das mutações do patrimônio liquido dos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

Notas
Capital 
Social

Prejuízo 
acumulado Total

Saldos em 31/12/2018  992.000  (25.408)  966.592
Integralização de capital 20  261.100  -  261.100 
Resultado do exercício  -  (83.266)  (83.266)
Saldos em 31/12/2019 1.253.100  (108.674) 1.144.426
Integralização de capital 20  78.800 -  78.800
Resultado do exercício  -  96.994 96.994
Saldos em 31/12/2020 1.331.900 (11.680) 1.320.220

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

ATIVO Notas 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4  22.521  637 
Títulos e valores mobiliários 5  38.650  47.758 
Clientes a receber 6  23.837  775 
Impostos a recuperar 7  15  11.277 
Ativos da concessão 8  281.175  228.738 
Outros ativos circulantes  192  353 
Total do ativo circulante  366.390  289.538 
Não Circulante
Ativos da concessão 8  2.512.559  2.336.719 
Fundos Vinculados 9  39.934  33.114 
Impostos a recuperar 7  11.174  - 
Outros  63  - 
Imobilizado 10  1.310  215 
Intangível  75  75 
Total do ativo não circulante  2.565.115  2.370.123 
Total do Ativo  2.931.505  2.659.661 
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO Notas 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Fornecedores 11  6.921  13.858 
Partes relacionadas 12  1.377  855 
Salários e encargos sociais  720  494 
Obrigações fiscais  7.247  910 
Provisão para contrato oneroso 13  -  19.896 
Provisões contratuais 14  36.435  - 
Empréstimos e Financiamentos 15  91.232  84.649 
Debêntures 16  13.076  8.994 
Passivo de arrendamentos 17  213  - 
Outros passivo circulantes  1.130  155 
Total do passivo circulante  158.351  129.811 
Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos 15  1.021.050  1.014.316 
Debêntures 16  194.938  193.772 
Passivo de arrendamentos 17  897  - 
Tributos diferidos 18  235.556  176.843 
Provisão para contingências 19  493  493 
Total do passivo não circulante  1.452.934  1.385.424 
Patrimônio Liquido
Capital social 20  1.331.900  1.253.100 
Prejuízos acumulados  (11.680)  (108.674)
Total do patrimônio liquido  1.320.220  1.144.426 
Total do Passivo e Patrimônio Liquido  2.931.505  2.659.661 

Demonstração dos resultados dos exercícios findos em  
31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

Notas 31/12/2020 31/12/2019
Receita Operacional Líquida 21  364.070  357.522 
Custo de operação 22  (114.572)  (369.589)
Lucro (Prejuízo) Bruto  249.498  (12.067)
Despesas/Receitas Operacionais
Pessoal  (6.252)  (5.406)
Materiais  (73)  (68)
Serviços de terceiros  (3.449)  (3.699)
Tributos  (288)  (169)
Arrendamentos 17  (602)  (974)
Depreciação  (169)  (77)
Seguros  (179)  (158)
Provisão para contingências 19  -  (493)
Recuperação de despesas 10  15  - 
Desmobilizações  -  (3.596)
Total  (10.997)  (14.640)
Resultado Antes das Receitas e
 Despesas Financeiras  238.501  (26.707)
Receitas financeiras 23  8.859  2.423 
Despesas financeiras 23  (100.805)  (101.609)
Resultado financeiro  (91.946)  (99.186)
Resultado Antes do I.R. e da CSLL  146.555  (125.893)
Impostos de renda e contribuição social 
correntes 18  (8.191)  - 
Impostos de renda e contribuição social 
diferidas 18  (41.370)  42.627 

 (49.561)  42.627 
Resultado do Exercício  96.994  (83.266)
Resultado do Exercício por Ação - 
Básico (expresso em R$)  0,0748  (0,0760)

Demonstração dos fluxos de caixa dos exercícios findos em  
31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

Notas 31/12/2020 31/12/2019
Resultado antes do I.R. e CSLL  146.555  (125.893)
Ajuste de itens que não causaram 
impacto no caixa
Rendimentos sobre ativo de concessão 8  (333.846)  (265.148)
(-) Revisão de premissas 8  39.107  166.784 
Provisões contratuais 14  36.435  - 
Provisão para contrato oneroso 13  (19.896)  19.896 
PIS e COFINS diferidos 18  17.343  33.708 
Provisão para contingência 19  -  493 
Depreciação 10  169  77 
Recuperação de despesas 10  (15)  - 
Amortização custo de captação das 
debêntures 16  1.726  1.150 
Juros sobre debêntures 16  20.838  11.605 
Amortização custo de captação do 
empréstimo 15  1.453  1.368 
Juros sobre empréstimos 15  76.644  87.235 

 (13.487)  (68.725)
Aumento (redução) nos ativos 
operacionais  (22.876)  (1.474)
Impostos a recuperar  88  (763)
Clientes a receber  (23.062)  (775)
Outros ativos circulantes  98  64 
Aumento (redução) nos passivos 
operacionais  (2.604)  (74.370)
Fornecedores  (6.873)  (70.981)
Obrigações fiscais  2.647  (4.092)
Salários e encargos  226  (158)
Arrendamentos  (101)  - 
Partes relacionadas 12  522  790 
Outros passivos circulantes  975  71 
Caixa (aplicado nas) gerados pelas 
atividades operacionais  (38.967)  (144.569)
Amortização do ativo de concessão  187.634  9.160 
Pagamento de IRPJ e CSLL  (4.501)  - 
Pagamento de juros debêntures 15  (5.717)  - 
Pagamento de juros empréstimo 15  (39.002)  (43.812)
Caixa líquido (aplicado nas) gerados 
pelas atividades operacionais  99.447  (179.221)
Fluxo de caixa das atividades de 
investimento
Títulos e valores mobiliários 5  9.108  (47.758)
Aquisição de ativos 10  (102)  (95)
Adição ao ativo de concessão 8  (121.172)  (295.414)
Caixa líquido aplicado nas pelas 
atividades de investimento  (112.166)  (343.267)
Fluxo de caixa das atividades de 
financiamento
Integralização de capital 20  78.800  261.100 
Fundos Vinculados 9  (6.820)  (33.114)
Custo de captação das debêntures  -  (19.989)
Amortização de debêntures 16  (11.599)  - 
Captação de debêntures  -  210.000 
Custo de captação do empréstimo  -  (2.053)
Amortização de empréstimos 15  (25.778)  (23.041)
Captação de empréstimos  -  110.654 
Caixa Liquido gerado pelas atividades 
de financiamento  34.603  503.557 
Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa  21.884  (18.931)
Inicio do exercício  637  19.568 
Final do exercício  22.521  637 
Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa  21.884  (18.931)
Efeitos não caixa
 Arrendamentos 17  1.211  - 

Demonstração dos valores adicionados dos períodos findos 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

31/12/2020 31/12/2019
Receita
 Receita com o ativo de concessão  399.339  392.009 
Insumos Adquiridos De Terceiros
 Custos de construção  (100.187)  (355.192)
 Materiais/ Serviços de terceiros  (17.592)  (18.112)
 Outros  (300)  (4.140)
Depreciação/Amortização
 Depreciação  (169)  (77)
Valor Adicionado Liquido Produzido pela
 Entidade  281.091  14.488 
Valor Adicionado Recebido em Transferência
 Receitas financeiras  8.859  2.423 
Valor Adicionado Total a Distribuir  289.950  16.911 
Distribuição do Valor Adicionado
 Pessoal
 Remuneração direta  4.661  3.903 
 Benefícios  377  468 
 Encargos sociais  1.214  1.035 

 6.252  5.406 
 Impostos, taxas e contribuições
 Federais ( correntes e diferidos)  82.727  (8.235)
 Regulatórios  2.103  95 
 Outras taxas  288  169 

 85.118  (7.971)
 Remuneração de capitais de terceiros
 Seguros  179  158 
 Arrendamentos e aluguéis  602  975 
 Despesas financeiras  100.805  101.609 

 101.586  102.742 
 Remuneração de capitais próprios
 Lucro/Prejuízo do exercício  96.994  (83.266)
Total  289.950  16.911 

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31/12/2020
(Em milhares de reais exceto quando especificado

1. Informações gerais: A Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
(“Companhia” ou “MSG”) é uma sociedade anônima de capital fechado, 
com depósito inicial para formação do capital social em 10/01/2014, es-
tabelecida na Avenida Jundiaí, 1.184, Pavimento 05, Jundiaí, São Paulo. 
A Companhia é uma Sociedade de Propósito Específico - SPE e tem por 
objeto social a implantação e exploração de empreendimento composto de 
instalações de transmissão de energia elétrica associado e demais obras 
complementares, conforme descrito no Edital de Leilão nº 07/2013-ANEEL
-Lote A nos estados de São Paulo e Paraná. A atividade é regulamentada 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Ministério 
de Minas e Energia (MME). A Companhia é controlada em conjunto pelas 

empresas COPEL - Geração e Transmissão S/A. e Furnas Centrais Elé-
tricas S/A. Da Concessão - A Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. 
arrematou o Lote A do leilão nº 07/2013 ANEEL realizado em novembro de 
2013. O escopo desse leilão foi composto pelas seguintes instalações nos 
estados de São Paulo e Paraná: (a) LT 500kV Itatiba - Bateias, 399 km; 
(b) LT 500kV Araraquara 2 - Itatiba, 207 km; (c) LT 500kV Araraquara 2 - 
Fernão Dias, 241 km; (d) SE Santa Bárbara D'Oeste 440 kV, Compensador 
Estático (-300, +300) Mvar; (e) SE Itatiba 500 kV, Compensador Estático 
(-300,+300) Mvar; e (f) SE 500/440 kV Fernão Dias (9+1R) X 400 MVA. 

O Aviso de Homologação e Adjudicação do Leilão Nº 7/2013-ANEEL, foi 
publicado no Diário Oficial da União em 24 de março de 2013.O Contrato 
de Concessão nº 01/2014 foi assinado em 14/05/2014 com a ANEEL, pelo 
prazo de 30 anos, prevê a entrada em operação comercial em 42 meses 
após a sua celebração, com exceção dos 2º e 3º bancos de autotransfor-
madores da SE Fernão Dias, cujo prazo é de 48 meses. No exercício findo 
em 31/12/2020 todas as instalações já entraram em operação comercial: C

on
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CPI cobra ANP 
sobre sumiço de 
R$ 800 milhões na 
arrecadação do Rio

A Comissão Par-
lamentar de In-
quérito (CPI) da 

Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) que investiga queda 
na arrecadação do estado 
de receitas compensatórias 
da exploração de petró-
leo e gás se reuniu, nesta 
segunda-feira, e cobraram 
da Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) deta-
lhamento dos dados sobre 
as deduções (compensação 
por investimentos) realiza-
das pelas empresas explora-
doras do setor. Também foi 
pedido ao órgão mais rapi-
dez na conclusão do acordo 
de cooperação com a Secre-
taria estadual de Fazenda 
(Sefaz), o que é visto como 
fundamental para maior efi-
ciência na fiscalização des-
tas deduções.

De acordo com o presi-
dente da CPI, o deputado 
Luiz Paulo (Cidadania), uma 
das recomendações da CPI 
da Crise Fiscal, realizada há 
dois anos, foi a celebração 
deste acordo. Na época, o 
secretário de fazenda en-
viou oficio à ANP e, o atual 
secretario de Fazenda fez 
o mesmo, mas até hoje ele 
não foi assinado. O con-
vênio deverá ser discutido 
pelo colegiado na próxima 
segunda-feira.

“Mesmo com a decisão 
do Supremo Tribunal Fede-
ral, este convênio não saiu 
do papel. A CPI vai exigir 
que isto aconteça. O esta-
do do Rio de Janeiro detêm 
80% da produção petróleo 
do país e a ANP disse, ho-
je, que tem apenas quatro 
profissionais para fazer es-
ta fiscalização dos repasses. 
Como quatro auditores da 
ANP fiscalizam as podero-
sas concessionarias de pe-
tróleo e gás? É necessário 
uma reforma nessa estrutu-
ra de fiscalização, incluindo 
além da Secretaria de Fa-
zenda, auditores do TCE e 
Ministério Publico”, disse o 
deputado.

Luiz Paulo explicou que 
a CPI tem dois objetivos 
principais. O primeiro é 
propositivo: fazer com que 
todos os desencontros, que 
dão causa a perdas conside-
ráveis ao estado e aos mu-
nicípios, parem de ocorrer. 
Ele ressaltou que é preciso 
fiscalização também pe-
la Sefaz, para acabar com 
abatimentos indevidos que 
possam estar ocorrendo. O 
segundo objetivo é reaver o 
que já foi perdido de forma 
irregular ou ilegal.

O superintendente de 
Participações Governamen-
tais da ANP, Thiago Neves, 
apresentou dados e apon-
tou motivos para a queda 
na arrecadação de receitas 
compensatórias no último 
trimestre. Comparando com 
o primeiro trimestre de 2020, 
nos três primeiros meses de 
2021 houve queda de R$ 800 
milhões na arrecadação do 
estado, referente a royalties e 

participações especiais. Para 
o superintendente, uma das 
causas é o aumento da pro-
dução em poços com regime 
de cessão onerosa, em que 
não há pagamento de partici-
pações especiais.

Integrante da Assessoria 
Fiscal da Alerj e ex-dire-
tora-geral da ANP, Magda 
Chambriard, pediu mais es-
clarecimentos à agência so-
bre as deduções. “Ressalto a 
importância da fiscalização 
conjunta pela Sefaz e pela 
ANP. A agência apresentou 
aqui grandes números, mas 
a essência da fiscalização são 
as minutas das deduções. A 
separação das despesas em 
campos que pagam e que 
não pagam participação es-
pecial é absolutamente ne-
cessária. A ANP tem que 
ajudar as secretarias estadu-
ais e municipais de Fazenda 
a entenderem minuciosa-
mente as deduções”, desta-
cou Magda.

Assessor da Diretoria da 
ANP, Rubens Freitas, disse 
que a agência reguladora irá 
em breve assinar o acordo 
de cooperação técnica, dan-
do plena liberdade à Sefaz 
para exercer a fiscalização: 
“A minuta do acordo dará 
total liberdade à Sefaz pa-
ra fiscalizar os campos de 
petróleo que pagam parti-
cipações especiais. Não há 
nenhum cerceamento em 
relação à fiscalização. As-
sinaremos o acordo antes 
do término desta CPI, fal-
tam pequenos detalhes, não 
muito complexos”, esclare-
ceu o assessor.

O secretário estadual de 
Fazenda, Guilherme Mer-
cês, destacou a necessidade 
de ampliar a fiscalização das 
deduções: “Há apenas um 
entrave operacional na assi-
natura do convênio. O Rio 
de Janeiro é responsável por 
80% das receitas de partici-
pação especial, mas apenas 
60% das fiscalizações ocor-
rem no estado, muitas a pedi-
do da Sefaz. O debate nesta 
CPI vai nos ajudar no pro-
cesso de fiscalização junto à 
ANP”, comentou Mercês.

Instituída pele resolução 
372/2021, a CPI foi moti-
vada pela queda na arreca-
dação de R$ 800 milhões 
nos meses de janeiro e fe-
vereiro de 2021. Nos dois 
primeiros meses de 2020, 
o valor de arrecadação de 
royalties e participações 
chegou a R$ 2,89 bilhões, 
e no mesmo período deste 
ano ela caiu para R$ 2,14 
bilhões. O programa de 
Trabalho se divide em três 
vertentes principais: pro-
mover oitivas, debater e co-
nhecer os motivos das per-
das sucessivas de royalties e 
participações especiais; de-
bater e propor medidas ins-
titucionais mitigadoras para 
corrigir distorções na arre-
cadação e debater e propor 
medidas para mitigar ques-
tões subjacentes como as 
perdas por rejeição de gás, 
que ultrapassa a 50% do vo-
lume extraído.
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RAP LT/SE %
Entrada em 
operação

RAP 1
Compensador Estático de Reativos - CER da 
SE Santa Bárbara D’Oeste 100% 05/2019

RAP 2
Compensador Estático de Reativos - CER da 
SE Itatiba 100% 03/2020

RAP 3 LT 500 kV Araraquara 2 - Itatiba 100% 04/2020
RAP 4 LT Itatiba - Bateias 500 kV 100% 03/2020

RAP 5

LT 500 Kv Araraquara 2 - Fernão Dias, 249 
Km e SE Fernão Dias 500/440Kv, 1.200 MVA 
(1º Banco de Autotransformador + Reserva) 10% 02/2020

60% 05/2020
30% 11/2020

RAP 6
SE Fernão Dias 500/440 Kv, 2.400 MVA (2º e 
3º Bancos de Autotransformadores) 100% 11/2020

A Companhia recebeu as seguintes parcelas da RAP (receita anual permi-
tida) no exercício findo em 31/12/2020:

Competência Vencimentos Valor R$mil
Jan/20 15/02 - 25/02 - 05/03 937
Fev/20 15/03 - 25/03 - 05/04 1.466
Mar/20 15/04 - 25/04 - 05/05 8.361
Abr/20 15/05 - 25/05 - 05/06 13.145
Mai/20 15/06 - 25/06 - 05/07 15.496
Jun/20 15/07 - 25/07 - 05/08 15.166
Jul/20 15/08 - 25/08 - 05/09 18.509
Ago/20 15/09 - 25/09 - 05/10 18.445
Set/20 15/10 - 25/10 - 05/11 18.534
Out/20 15/11 - 25/11 - 05/12 17.725
Nov/20 15/12 - 25/12 - 05/01 17.317
Dez/20 15/01 - 25/01 - 05/02 17.340
Total 162.441

Obs.: Os valores acima estão incluídos o PIS/PASEP e COFINS. Atrasos 
do empreendimento - Com a postergação das datas de entrada em ope-
ração comercial e consequentemente o atraso das parcelas que compõem 
a RAP do empreendimento, ressalta registrar a Nota nº 0463/2018 - SCT - 
ANEEL, apontada no termo de liberação parcial da Cantareira Transmisso-
ra de Energia S/A na qual a ANEEL propôs descontar da MSG a RAP que 
deixou de ser recebida pela Cantareira no período de 03/03/2018 até o 
encerramento da pendência impeditiva de terceiros, limitada a 10% da RAP 
da MSG, conforme Processo 48500.002550/2018, com o valor estimado de 
R$ 220.000, no qual foi emitido o Despacho ANEEL 168/2019. A MSG pro-
tocolou pedido de reconsideração em função desta decisão, tendo a ANE-
EL publicado o Despacho 446/2019 suspendendo os efeitos do Despacho 
recorrido. Não foi registrada provisão referente a este processo, em virtude 
de sua probabilidade de perda ser “Possível”. Sobre a postergação das 
datas do empreendimento, cabendo ressaltar ainda que a MSG interpôs 
Requerimento Administrativo com pedido de medida cautelar em 
17/08/2018 perante à ANEEL com objetivo de reconhecimento de exclu-
dente de responsabilidade pelo atraso no cronograma face a ocorrência de 
fatos não imputáveis à MSG, a oponibilidade de quaisquer imputação de 
multa ou inadimplência, execução e garantias, penalidades em geral e res-
trição de direitos, conforme consta no Processo nº 48500.004578/2018. 
Neste sentido, a ANEEL proferiu Despacho 741/2019 negando o pedido de 
medida cautelar neste momento, já que não tramita na ANEEL nenhum 
procedimento que possa trazer prejuízo para a MSG. Aderente a esta ques-
tão, a ANEEL em 02/08/2018 comunicou a MSG da expectativa de ocorrên-
cia de sinistro no valor de R$ 78.000 de responsabilidade da J. Malucelli, 
tendo a ANEEL como segurado e MSG como tomadora constituindo a ga-
rantia de fiel cumprimento do Contrato de Concessão, tudo informado me-
diante Ofício 740/2018. Tal questão está sendo processada nos Autos 
48500.006277/2018, com valor estimado de R$ 150.000, no qual a MSG 
apresentou manifestação prévia requerendo a urgência da deliberação do 
mérito do Processo nº 48500.004578/2018 que trata da excludente de res-
ponsabilidade. Em decorrência do estágio atual dos processos referidos 
acima e avaliação da Companhia, respaldada na opinião de seus assesso-
res legais,não foi registrada provisão referente a tais processos, que são 
considerados de perda possível, porém os atrasos afetaram as estimativas 
do ativo de contrato. Pandemia Covid-19 - Desde a decretação pela OMS 
da pandemia da COVD-19, a MSG passou a monitorar possíveis impactos 
sobre a implantação do empreendimento e sobre suas finanças. Até a pre-
sente data não foram constatados efeitos da crise sanitária sobre a Compa-
nhia, o que permitiu a conclusão da implantação do projeto dentro dos cro-
nogramas ajustados e as finanças da Companhia não sofreram qualquer 
perda, tendo o principal indicador monitorado, a inadimplência, seguido 
dentro dos padrões verificados antes da pandemia. No mesmo sentido, jus-
tamente por não ter sofrido impactos de nenhuma natureza, a MSG não 
necessitou fazer contratações de emergência, nem observou gastos adicio-
nais para mitigar efeitos da pandemia. Adesão da MSG ao “standstill” - O 
mecanismo de “Standstill” se trata da concessão, pelo BNDES, da possibi-
lidade de suspensão do pagamento de até 06 (seis) parcelas mensais e 
consecutivas dos contratos de apoio financeiro mantidos entre o Banco e 
suas Financiadas. O saldo acumulado no período do não pagamento foi 
redistribuído de forma linear ao longo da vida do contrato (não há extensão 
de prazo), representado um acréscimo em valor das parcelas vincendas 
após o período da suspensão, que permanecem sujeitas aos mesmos pa-
râmetros de correção pactuados no instrumento vigente. Nesse sentido, a 
adesão da MSG ao mecanismo de “standstill” foi uma importante e oportu-
na medida tomada por sua Administração, no sentido de preservar o equi-
líbrio de suas “contas” e assegurar a continuidade da implantação do em-
preendimento. 2. Base de preparação e apresentação: As demonstra-
ções financeiras da Companhia foram elaboradas e estão sendo apresen-
tadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais 
incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e com outras 
normas emitidas pela ANEEL, especificamente para as concessionárias do 
setor elétrico brasileiro, quando estas não são conflitantes com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, e evidenciam todas as informações relevan-
tes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão 
consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As De-
monstrações Financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico 
como base de valor, exceto para os instrumentos financeiros que são men-
surados ao valor justo. A preparação das Demonstrações Financeiras exige 
que a Administração faça julgamentos e adotem estimativas e premissas 
que afetam a aplicação de políticas contábeis, conforme detalhado na nota 
3.12. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão 
iguais aos respectivos resultados reais. Desta forma, a Administração revi-
sa suas estimativas anualmente. As demonstrações financeiras da Compa-
nhia para o exercício findo em 31/12/2020, foram autorizadas pela Diretoria 
em 19/02/2021 e aprovadas pelo Conselho de Administração em 
26/02/2021, após manifestação favorável do Comitê de Auditoria Estatutá-
rio da MSG. 2.1 Moeda funcional e de apresentação - Estas demonstra-
ções financeiras estão sendo apresentadas em Reais (R$), que é a moeda 
funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas 
em Reais (R$) foram arredondadas para milhar mais próximo, exceto quan-
do indicado de outra forma. 2.2 Demonstração do valor adicionado - A 
apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e 
consolidada, é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práti-
cas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. A DVA 
foi preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Téc-
nico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado" Essa demonstração 
está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto 
das demonstrações contábeis. 3. Práticas contábeis: As principais práti-
cas contábeis adotadas pela Companhia estão descritas a seguir: 3.1 Apu-
ração do resultado - O resultado das operações é apurado em conformi-
dade com o regime contábil de competência do exercício. 3.2 Receita 
Operacional - A receita é reconhecida na extensão em que for provável 
que benefícios econômicos serão gerados para a Companhia e quando 
possa ser mensurada de forma confiável. A receita líquida é mensurada 
com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, 
abatimentos e encargos sobre vendas. 3.3 Receita de Construção - Reco-
nhecimento de receita de construção, conforme CPC 47 (Receita de Con-
trato com o Cliente), tendo por base a parcela da RAP destinada ao inves-
timento 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. 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. 3.4 Receita relacionada aos ativos de transmis-
são de energia elétrica - Diante das mudanças ocorridas referentes à 
nova norma de Receitas CPC 47 surgiu a necessidade de revisitar o trata-
mento adotado referente à receita advinda dos contratos de concessão re-
ferentes a transmissão de energia elétrica. Um ativo de contrato é o direito 
à contraprestação em troca de bens ou serviços transferidos ao cliente. Se 
a Companhia desempenhar suas atividades transferindo bens ou serviços 
ao cliente antes que este pague a contraprestação ou antes que o paga-
mento seja devido, é reconhecido um ativo de contrato pela contrapresta-
ção adquirida, que é condicional. 3.5 Receita de juros - A receita de juros 
é reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos futuros 
deverão fluir para o Grupo e o valor da receita possa ser mensurado com 
confiabilidade. A receita de juros é reconhecida pelo método linear com 
base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do principal em 
aberto, sendo a taxa de juros efetiva aquela que desconta exatamente os 
recebimentos de caixa futuros estimados durante a concessão em relação 
ao valor contábil líquido inicial deste ativo. 3.6 Instrumentos financeiros 
- Os instrumentos financeiros são reconhecidos a partir da data em que a 
Companhia se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos fi-
nanceiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor 
justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis 
à sua aquisição ou emissão, exceto no caso de ativos e passivos financei-
ros classificados na categoria ao valor justo por meio do resultado, onde 
tais custos são diretamente lançados no resultado do exercício. Sua men-
suração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com as re-
gras estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e passivos fi-
nanceiros. a) Ativos financeiros - Os principais ativos financeiros reconheci-
dos pela Companhia são: caixa e equivalentes de caixa, clientes a receber, 
títulos e valores mobiliários e ativo financeiro da concessão. b) Passivos 
financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Compa-
nhia são referentes à emissão de debêntures, empréstimos de longo prazo 
com o BNDES e demais contas a pagar. Estes passivos financeiros não 
são usualmente negociados antes do vencimento. Após reconhecimento 
inicial são mensurados pelo custo amortizado pelo método da taxa efetiva 
de juros. Os juros, atualização monetária e variação cambial, quando apli-
cáveis, são reconhecidos no resultado quando incorridos. c) Desreconheci-
mento (baixa) dos ativos e passivos financeiros - Um ativo financeiro (ou, 
quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo 
de ativos financeiros semelhantes) é baixado quando os direitos de receber 
fluxos de caixa do ativo expirarem. Um passivo financeiro é baixado quando 
a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um passivo finan-
ceiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos 
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem 
significativamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada como 
baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a 
diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na demons-
tração do resultado. 3.7 Caixa e equivalentes de caixa - Os equivalentes 
de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de 
caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia 
considera equivalentes de caixa as aplicações financeiras de conversibili-
dade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um 
insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimen-
to, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem venci-
mento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data 
de contratação. 3.8 Outros ativos e passivos - Um ativo é reconhecido no 
balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão 
gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado 
com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Compa-
nhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido 
para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como 
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos 
próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circu-
lantes. 3.9 Tributação - A receita será recebida pela prestação de serviço 
de transmissão e estará sujeita aos seguintes impostos, taxas e contribui-
ções: ► Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 
e Programa de Integração Social (PIS) às alíquotas de 7,6% e 1,65%; ► 
Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE) mensal fixa-
da pelos Despachos emitidos no início de cada ano pela ANEEL. ► Pesqui-
sa e Desenvolvimento (P&D) á aliquota de 1% da receita operacional liqui-
da (ROL). Esses encargos são apresentados como deduções da receita de 
uso do sistema de transmissão na demonstração do resultado. A tributação 
sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social. O 
imposto de renda é computado sobre o lucro tributável na alíquota de 15%, 
acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 240.000 
no período de 12 meses, enquanto que contribuição social é calculada à 
alíquota de 9% sobre o lucro tributável reconhecido pelo regime de compe-
tência, portanto as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporaria-
mente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tri-
butáveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente geram 
créditos ou débitos tributários diferidos. As antecipações ou valores passí-
veis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circu-
lante, de acordo com a previsão de sua realização. 3.10 Ativo de contrato 
de concessão - A Companhia aplica um modelo de cinco etapas, sendo 
elas, identificação do contrato, identificação das obrigações de desempe-
nho, determinação do preço da transação, alocação do preço de transação 
e reconhecimento da receita, para determinar quando reconhecer a receita, 
e por qual valor. O modelo, específica que a receita deve ser reconhecida 
quando (ou conforme) uma entidade transfere o controle de bens ou servi-
ços para os clientes, pelo valor que a entidade espera ter direito a receber. 
Dependendo se determinados critérios são cumpridos, a receita é reconhe-
cida: • Com o passar do tempo, de uma forma a refletir o desempenho da 
entidade da melhor maneira possível; ou • Em um determinado momento, 
quando o controle do bem ou serviço é transferido para o cliente. A norma 
determina 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. Tendo 
em vista o Ofício 04/2020 emitido pela CVM - Comissão de Valores Mobili-
ários, a administração da MSG fez uma análise das solicitações contidas, 
observando as normas do CPC 47 - Ativos de Contrato, as práticas já ado-
tadas pela Companhia, bem como pelos seus acionistas e do setor elétrico 
em geral. A Companhia chegou à conclusão que o modelo adotado para 
cálculo, já nos anos anteriores está aderente com as solicitações da CVM. 
Apenas uma alteração se faz necessária, a inclusão de descontos referen-
tes a previsão de PV - Parcela Variável, que possam ocorrer nos próximos 
anos. Esse desconto na RAP - Receita Anual Permitida influencia no cálcu-
lo da taxa implícita, calculada na adoção do CPC 47 e fixada desde então. 
A Administração da MSG estipulou um percentual de 0,6% de desconto 
anual da parcela variável, tendo em vista a média de desligamento adota-
das pelo mercado. Os procedimentos adotados foram os seguintes: a) Aná-
lise da documentação e planilha de cálculo adotadas; b) Alinhamento do 
modelo com as acionistas; c) Definição da previsão de desconto da PV; d) 
Ajuste da planilha e cálculo retroativo, utilizando as estimativas de 2017, 
2018 e 2019; e) Lançamentos contábeis; Ao efetuar estes ajustes, a Com-
panhia analisou também que a taxa implícita poderia ser ajustada, para 
melhor adequação das premissas, visto que os critérios de rateio dos cus-
tos mudaram. Antes os custos estavam proporcionais ao valor da RAP e 
em 2019 a Administração da MSG definiu novos percentuais de rateio, con-
forme os contratos de construção da obra. A nova taxa implícita e critérios 
de rateio ficaram determinados desta forma:

LT01 LT02 LT03 LT04.1
Taxa Implícita RAP 3 RAP 2 RAQP 1 RAP 5
Antiga 8,36% 8,36% 8,36% 8,36%
Atual (PV e novo critério de rateio 
dos custos) 8,81% 5,71% 6,42% 9,23%

LT01 LT02 LT03 LT04.1
Percentuais de custos RAP 3 RAP 2 RAQP 1 RAP 5
Antigo - proporcional à RAP 18,61% 4,75% 5,16% 31,15%
Atual - proporcional aos contratos 17,70% 6,31% 6,31% 28,46%

LT04.2 LT04.3 LT05 LT06
Taxa Implícita RAP 5 RAP 5 RAP 4 RAP 6
Antiga 8,36% 8,36% 8,36% 7,93%
Atual (PV e novo critério de rateio 
dos custos) 9,23% 9,23% 6,77% 23,89%

LT04.2 LT04.3 LT05 LT06
Percentuais de custos RAP 5 RAP 5 RAP 4 RAP 6
Antigo - proporcional à RAP 31,15% 31,15% 33,21% 7,12%
Atual - proporcional aos contratos 28,46% 28,46% 39,02% 2,20%
Em comparação ao valor total do Ativo de Concessão, e até mesmo à 
receita financeira referente ao ano de 2020, os ajustes de anos anteriores 
foram considerados imateriais e por esse motivo reconhecidos diretamente 
no resultado, juntamente com o ajuste de 2020(nota 8). 3.11 Distribuição 
de dividendos - A política de reconhecimento contábil de dividendos está 
em consonância com as normas previstas no CPC 25 e ICPC 08, as quais 
determinam que os dividendos propostos a serem pagos e que estejam 
fundamentados em obrigações estatutárias, devem ser registrados no pas-
sivo circulante. O estatuto social da Companhia prevê que, do lucro líquido 
do exercício serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, 5% (cin-
co por cento) na constituição de Reserva Legal, que não excederá a 20% 
(vinte por cento) do capital social. Em seguida, ainda do lucro líquido serão 
destacados, caso necessário, os valores destinados à formação de Reser-
vas para Contingências e a de Lucros a Realizar, consoante o disposto no 
art. 202, incisos I, II e III da Lei 6.404/76. Do saldo remanescente do lucro lí-
quido do exercício será distribuído aos acionistas dividendos não inferiores 
a 25% (vinte e cinco por cento). Adicionalmente, de acordo com o estatuto 
social, compete à Assembleia de Acionistas deliberar sobre o pagamento 
de juros sobre o capital próprio e de dividendos intermediários, que deve-
rão estar respaldados em resultados revisados por empresa independente, 
contendo projeção dos fluxos de caixa que demonstrem a viabilidade da 
proposta. Desse modo, no encerramento do exercício social e após as de-
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vidas destinações legais a Companhia registra a provisão equivalente ao 
dividendo mínimo obrigatório ainda não distribuído no curso do exercício, 
ao passo que registra os dividendos propostos excedentes ao mínimo obri-
gatório como “Proposta de distribuição de dividendo adicional” no patrimô-
nio líquido. No exercício findo em 31/12/2020,a Companhia auferiu lucro no 
montante de R$ 95.394, mas devido ao prejuízo acumulado até o exercício 
findo em 31/12/2019, no montante de R$ 108.674, a Companhia não regis-
trou as destinações legais e distribuições de dividendos. 3.12 Julgamen-
tos, estimativas e premissas contábeis significativas - Julgamentos 
- A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que 
a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que 
afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, 
bem como as divulgações de passivos contingentes, na data base das de-
monstrações financeiras. Estimativas e premissas - As principais premis-
sas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras impor-
tantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo 
risco significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos 
ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir. • 
Determinação da taxa de desconto do ativo de contrato - A taxa aplica-
da ao ativo contratual é uma taxa de desconto que melhor representa a es-
timativa da Companhia para a remuneração financeira dos investimentos 
da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios espe-
cíficos do negócio. A taxa para precificar o componente financeiro do ativo 
contratual é estabelecida da data de início de cada contrato de concessão. 
Quando o Poder concedente revisa ou atualiza a receita que a Companhia 
tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo contratual é ajustada 
para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconhecido como receita 
ou despesa no resultado. Considerando as informações iniciais do leilão, 
com datas previstas para entrada em operação em novembro de 2017 e 
custos previstos de R$ 1.571.810 e RAP - Receita Anual Permitida de R$ 
174.447 a taxa implícita da Companhia ficou determinada conforme nota 
3.10. Em 2020, ocorreu a atualização da taxa implícita conforme novas 
orientações da CVM e a nova divisão de custos entre as linhas de trans-
missão, conforme determinação da área técnica,a qual antes a divisão de 
custos era definida pelo mesmo percentual de RAP e agora os custos fica-
ram mais adequados entre as linhas, sendo dividido pelo percentual real de 
custo de cada linha (nota 3.10). Esta taxa reflete não só o custo de capital 
da Companhia, mas também toda a perda ocorrida com os atrasos e pa-
ralisações das obras ao longo do tempo. O conceito do CPC 47 - Receita 
de Contrato com Cliente, representado pela taxa, visa indicar não só a 
performance financeira, mas também a performance operacional da Com-
panhia ao longo do contrato de concessão. Adicionalmente, o saldo contra-
tual é atualizado mensalmente pelo IPCA. Segue análise da sensibilidade:

Redução receita financeira - 12 meses Aumento receita financeira - 12 meses

Índices - Ativo Saldo Exposição
Cenário I 

(-50%)
Cenário II  

(-25%)
Cenário 

 Provável
Cenário I  

(+25%)
Cenário II 

(+50%)
Ativo de concessão 2.793.734 IPCA 3,50% 48.890 73.195 97.688 122.225 146.671
• 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 possuem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da infraestrutura e encargos. Com base nas premissas adotadas 
pela Companhia, mediante estudo técnico do setor, a margem de construção determinada no ativo de concessão ficou fixada em 1,65%, porém, consi-
derando os atrasos na entrada em operação a aumento dos custos em R$ 606.249, a margem da Companhia atualmente está negativa, gerando uma 
receita de construção menor que os custos da infraestrutura. No exercício findo em 31/12/2020 o total de custos de construção da obra desde o início 
da obra foi de R$ 2.178.059 (R$ 2.057.977 até 31/12/2019) e a receita de construção gerada foi de R$ 1.797.918(R$ 1.719.118 até dezembro de 2019), 
devido à margem negativa de 17,45% em 2020 e 16,47% em 2019. • Contabilização de contratos de concessão - Na contabilização dos contratos 
de concessão, a Companhia efetua análises que envolvem o julgamento da Administração, substancialmente, no que diz respeito a aplicabilidade da 
interpretação de contratos de concessão, determinação e classificação das receitas dos gastos de implementação, ampliação, reforços e melhorias 
como ativo contratual. As premissas são atualizadas mediante julgamento da área técnica das datas previstas para entrada em operação e atualizações 
anuais do plano de negócios da Companhia. • Momento de reconhecimento do ativo de contrato - A administração da Companhia avalia o momento 
de reconhecimento dos ativos das concessões com base nas características econômicas de cada contrato de concessão. O ativo contratual se origina 
na medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e implementar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao 
longo do tempo do projeto. O ativo contratual é registrado em contrapartida a receita de infraestrutura, que é reconhecida conforme os gastos incorridos. 
A parcela do ativo contratual indenizável é identificada e atualizada mensalmente conforme andamento das obras. • Impostos Diferidos - A Companhia 
constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais das respectivas 
jurisdições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações 
divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir 
numa ampla variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia. Julgamento significativo da Adminis-
tração da Companhia é requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de 
lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras. • Outras provisões - Uma provisão é reconhecida no balanço 
patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econô-
mico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Em 31/12/2020 
estão provisionados os saldos dos contratos a qual tem como premissas os custos previstos para finalização das obras(nota 14) e os processos 
judiciais com possibilidade de perda Provável (nota 19). 3.13 Compromissos com o meio ambiente - Medidas compensatórias - A TCCA - Termo 
de Compromisso de Compensação Ambiental nº 61/2019 foi assinada pelo ICMBIO - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade em 
13/01/2020, conforme Lei nº 9.985/00 e Decreto nº 6.848/09, no valor total de R$ 6.394. O montante residual a pagar está registrado com as provisões 
contratuais (nota 14). 3.14 Demonstrações dos fluxos de caixa - As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas de 
acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
4. Caixa e equivalentes de caixa:

31/12/2020 31/12/2019
Caixa e Bancos conta movimento 22.521 767
(-) Cheques a compensar - (130)

22.521 637
6. Títulos e valores mobiliários:

31/12/2020 31/12/2019
Aplicações financeiras - BB CP Corp. 10Milh (a) 38.650 47.743
Aplicações financeira BBA CMA - 15

38.650 47.758
(a) Os investimentos no Banco do Brasil são realizados através do BB RF 
CP CORP 10 Milhões, caracterizado como baixo risco, taxa de adminis-
tração de 0,2% a.a. e rentabilidade acumulada de janeiro a dezembro de 
2020 foi de 2,54% (equivalente a 92% do CDI). De janeiro a dezembro de 
2019 a rentabilidade foi de 3,74% (equivalente a 96% do CDI.
6. Clientes a receber:

31/12/2020 31/12/2019
Saldos 

vincendos
Saldos 

vencidos Total Total
Encargos de uso da
 transmissão 
Cemig-D 1.225 - 1.225 -
Eletropaulo 1.074 - 1.074 -
Light-D 836 - 836 -
Noter Energia 833 - 833 -
Saesa 782 - 782 -
Copel-D 767 - 767 -
Cpfl-D 737 - 737 -
Esbr 733 - 733 -
Celesc 680 - 680 -
Chesf-G 662 - 662 -
Coelba-D 650 - 650 -
Eletronorte-G 514 - 514 -
Elektro 448 - 448 -
Rge-Sul 439 - 439 -
Celpa 381 - 381 -
Ampla 371 - 371 -
Celg-D 355 - 355 -
Celpe 352 - 352 -
Enel Green Power 348 - 348 -
Bandeirante 345 - 345 -
Rpe 340 - 340 -
Edp Es / Distribuição 303 - 303 -
Outros 10.528 134 10.662 775

23.703 134 23.837 775
Montante referente ao faturamento das linhas de transmissão em operação 
(nota 1). Em 31/12/2020 não foram reconhecidas perdas devido ao curto 
período de histórico de faturamento para análise da inadimplência.
7. Impostos a recuperar: 31/12/2020 31/12/2019
IRPJ a recuperar (a) 11.035 10.202
CSLL a recuperar (a) 8 -
Impostos recolhidos indevidamente (a) 146 985
Impostos retidos sobre faturamento - 35
Créditos de Pis/Cofins - 55

11.189 11.277 
Circulante 15 11.277
Não circulante 11.174 -
(a) Impostos reclassificados para o ativo não circulante mediante espera 
de análise das restituições por parte da receita federal. Em análise preli-
minar feita em 2020, foram implementadas as seguintes ações: • Solicita-
ção de restituição junto à receita federal do saldo de 2015, no montante 
de R$ 4.309. • Análise dos saldos de 2016 a 2019, onde foi constatado 
que os saldos de fato existem e são recuperáveis, porém é necessário 
fazer ajustes em declarações antes da solicitação de restituição, a qual 
serão feitas durante o ano de 2021. 8. Ativo de concessão: O mode-
lo de ativo contratual estabelece que a receita do contrato de conces-
são seja reconhecida de acordo com os critérios do CPC 47. Os ativos 
contratuais incluem os valores a receber referentes aos serviços de im-
plementação da infraestrutura e da receita de remuneração dos ativos 
de concessão, sendo os mesmos mensurados pelo valor presente dos 
fluxos de caixa futuros, com base na taxa implícita de financiamento do 
projeto vigente quando da formalização do contrato de concessão, con-
forme CPC 47. No advento do termo final do contrato de concessão, to-
dos os bens e instalações vinculados passarão a integrar o Patrimônio 
da União. Os saldos em 31/12/2020 e 2019 estão compostos abaixo:

31/12/2020 31/12/2019
Ativo circulante 281.175 228.738
Ativo de Concessão - Amortizável 281.175 228.738
Ativo não circulante 2.512.559 2.336.719
Ativo de Concessão - Amortizável 2.423.678 2.264.705
Ativo de Concessão - Indenizável 88.881 72.014
A movimentação está composta da seguinte forma:

 Ativo de Concessão 
Saldo em 31/12/2018  2.180.839 
Adição 294.717
Atualização Financeira 265.148
Amortização (9.160)
Receita de O&M 697
Revisão de premissas (a) (166.784)
Saldo em 31/12/2019 2.565.457
Adição 106.796
Atualização Financeira 333.846
Amortização (187.634)
Receita de O&M 14.376
Revisão de premissas (b) (29.097)
Revisão de premissas - Ofício CVM (c) (10.010)
Saldo em 31/12/2020 2.793.734
(a) Com o plano de negócios 06 (“PN06”), onde foram mensuradas novas 
datas de entrada em operação e maiores custos com a obra, o ativo de 
contrato sofreu alterações em seu cálculo desde o início do projeto, re-
duzindo o seu valor, visto que terá um período menor de recebimento de 
receita. Os valores afetados dos anos anteriores a 2019, devido às novas 
projeções de entrada em operação do PN06, ficaram registrados em revi-
são de premissas, para que não fiquem registrados com os resultados de 
2019 e uma melhor visualização dos números seja apresentada. (b) No pri-
meiro trimestre de 2020 duas linhas de transmissão atrasaram em um mês 
o início do faturamento, e no segundo e terceiro trimestre parte da RAP 5 e 
a RAP 6 postergaram a entrada em operação para novembro/2020, devido 
ao atraso na entrega do painel de comunicação por parte do fornecedor, 
impactando nas premissas da mensuração do ativo. Conforme item “a”, 
os valores afetados dos anos anteriores, devido à mudança na data de 
entrada em operação, são registrados na rubrica de revisão de premissas. 
(c) Registro dos impactos das alterações efetuadas mediante o Ofício da 
CVM e revisão da TIR (nota 3.10). 9. Fundos Vinculados:

31/12/2020 31/12/2019
Aplicação CEF - Reserva Debêntures 17.375 -
Conta Corrente CEF - Reserva da dívida 426 -
Aplicação CEF - Reserva da dívida (a) 22.133 33.114

39.934 33.114
Circulante - -
Não circulante 39.934 33.114
(a) Valores aplicados em fundos vinculados, que fazem parte dos acordos 
firmados nos contratos de financiamento do BNDES (Reserva da Dívida), 
em que é exigido pelo Banco financiador que sejam mantidas três parcelas 
do financiamento, a qual serão liberadas após amortização total do finan-
ciamento. No trimestre findo em setembro de 2020 a Companhia concluiu 
processo de negociação junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), para liberação de R$ 10.636, mantidos em 
conta reserva como garantia ao contrato de financiamento nº 17.2.0371.1, 
mediante substituição por carta fiança. 10. Imobilizado:

31/12/2020  31/12/2019 
Máquinas e equipamentos 92 144
Móveis e utensílios 128 71
Direito de uso - CPC 06 (R2) (nota 17) 1.090 -
Total 1.310 215
A movimentação do imobilizado está demonstrada conforme abaixo:

Saldo em 
31/12/2019 

 Adi-
ção 

Ajus-
tes(a)

 Depre-
ciação 

 Saldo em 
31/12/2020 

Máquinas e equipamentos 144 50 (62) (40) 92
Móveis e utensílios 71 52 13 (8) 128
Direito de uso - CPC 06 
(b) (nota 17)  - 1.211 - (121) 1.090
Total 215 1.313 (49) (169) 1.310

 Saldo em 
31/12/2018  Adição 

Depre-
ciação

 Saldo em 
31/12/2019

Máquinas e equipamentos 115 95 (66) 144
Móveis e utensílios 82 - (11) 71
Total 197 95 (77) 215
(a) Em dezembro de 2020 a administração finalizou o inventário de bens 
administrativos da Companhia, sendo assim, os saldos contábeis de bens 
e depreciação foram ajustados de acordo com o inventário. Do valor bai-
xado, (R$ 64) foi para baixa de um passivo indevido e R$ 15 foi para o 
resultado como recuperação de despesas. (b) Valores referentes à sala 
comercial, móveis e equipamentos administrativos. A amortização do di-
reito de uso ocorrerá em 5 anos e seu início ocorreu em julho/2020. 11. 
Fornecedores: O saldo de fornecedores está composto como se segue:

31/12/2020 31/12/2019
Materiais 2.447 2.518
Serviços(a) 4.441 11.334
Outras 33 6
Fornecedores a pagar 6.921 13.858
(a) Variação decorrente da liquidação nos principais boletins de medição 
das obras, conforme finalização das mesmas. 12. Partes relacionadas: 

A Companhia tem operações de contratos de prestação de serviços de 
Operação e Manutenção e de compartilhamento de custos com a acionis-
ta Copel Geração e Transmissão de Energia S.A. Os saldos a pagar em 
31/12/2020 e 2019 eram os seguintes:

Contas a pagar Operação
31/12/ 
2020

31/12/ 
2019

Copel Geração e Transm. de Energia S.A. Comp. de Custos 2 -
Copel Geração e Transm. de Energia S.A. Serviços de O&M 1.375 855

1.377 855
Provisão Operação 31/12/2020 31/12/2019
Copel Geração e Transm. 
de Energia S. A (a) Engenharia do Prop. 1.573 -

1.573 -
Transações Operação 31/12/2020 30/09/2019
Copel Geração e Transm. 
de Energia S. A (a) Prov. Eng. do Prop. (1.573) -
Copel Geração e Transm. 
de Energia S. A Engenharia do Prop. (2.745) (2.285)
Copel Geração e Transm. 
de Energia S. A Serviços de O&M (15.125) (12.477)
Copel Geração e Transm. 
de Energia S. A Comp. de Custos (356) (742)

(19.799) (11.734)
(a) Saldos a pagar para a Copel para os quais ainda não foram emitidas 
as notas fiscais. Estes valores estão registrados em Provisões Contratuais 
(nota 14). Pessoal chave da administração - O pessoal-chave da Admi-
nistração é formado pela presidência e diretorias, e sua remuneração até 
31/12/2020 foi de R$ 1.662 (R$ 1.504 em 31/12/''2019). 13. Provisão para 
contrato oneroso: A provisão foi constituída em junho de 2019 conforme 
a previsão de atrasos na obra e elevação dos custos da revisão 06 do 
plano de negócios da Companhia, e vem sendo ajustada mensalmente de 
acordo com a atualização da previsão. Em maio de 2020 devido à entrada 
em operação das linhas de transmissão e finalização das obras, foram 
provisionados todos os saldos residuais de pleitos dos contratos ainda 
vigentes (nota 14), desta forma, toda a provisão de contrato oneroso foi 
consumida.

31/12/2020 31/12/2019
Saldo Inicial 19.896 -
Realização do custo (102.894) -
Realização da receita (a) 85.035 -
Baixa da provisão (2.037) -
Previsão de custos para finalização das obras - 117.463
Receita de construção futura - (97.567)
Saldo Final - 19.896
(a) Valores sem adição do PIS/COFINS. 14. Provisões contratuais: Com 
a entrada em operação das linhas de transmissão (nota 1) em 31/05/2020, 
a administração, provisionou, após verificação técnica acerca da adequa-
ção de seus valores, bem como seu julgamento de mérito todos os pleitos 
de ressarcimento de custos extraordinários manifestados pelos presta-
dores de serviços da MSG, principalmente advindos dos três Consórcios 
EPC’istas, referentes a alegados custos imprevistos que decorreram, se-
gundo eles, de fatos supervenientes, dentre eles aqueles que redundaram 
na extensão do cronograma de implantação do empreendimento. A men-
suração destes valores teve início durante o exercício de 2020 e sua finali-
zação em maio deste ano. O horizonte para conclusão desse processo de 
avaliação interna, com os consequentes efeitos sobre ajustes contratuais 
necessários para abrigar os valores de pagamentos encontrados está em 
fase de conclusão. Por essa razão a MSG optou por registar a provisão 
no custo de construção no resultado (nota 22), o valor total que se encon-
tra em aprovação, com a expectativa de que esse será o montante a ser 
desembolsado pela Companhia para efetuar todos os ajustes pleiteados, 
cujo mérito seja por ela reconhecido. Importante destacar que no plano 
de negócios da Empresa existe provisão em “contingências” no volume 
aproximado de R$ 65 milhões, destinados à cobertura desses pleitos e que 
darão cobertura total, mesmo no caso de pagamento pleno dos valores 
supra mencionados. Além dos custos mencionados, e em menor volume, 
também foram provisionados os valores relativos às exigências do licen-
ciamento ambiental, através da obrigação de implantação do Plano Básico 
Ambiental (PBA) e valores de compensação ambiental definidos no Termo 
de Compromisso Ambiental nº 61/2019. Seguem os valores:

31/12/2019 Adições Baixas (b) 31/12/2020
Servidões (a) - 882 (690) 192
EPC (Epc’istas) - 50.161 (20.359) 29.802
Gestão Ambiental - 1.577 (877) 700
Gestão Fundiária - 682 (182) 500
Engenharia do Proprietário - 4.318 (2.745) 1.572
Compensação Ambiental - 4.475 (1.297) 3.178
Sobressalentes - 4.507 (4.017) 491

- 66.602 (30.167) 36.435
(a) Despesas com limpeza de faixas de servidões. (b) Baixas conforme 
emissão das notas fiscais. Do montante emitido de nota fiscal, R$ 2.573fo-
ram transferidos para o grupo de fornecedores a pagar, devido ao ven-
cimento das notas fiscais serem para janeiro/2021. 15. Empréstimos e 
financiamentos: Em 30/11/2017, a Companhia assinou com o BNDES o 
contrato de financiamento de longo prazo, Nº 17.2.0371-1, de acordo com 
a DEC.DIR 581/2017, no valor total de R$ 1.018 bilhão, pelo prazo de 16 
anos, com o primeiro pagamento em julho de 2019 e último pagamento em 
junho de 2033, totalizando 168 parcelas mensais e consecutivas de paga-
mentos nas linhas FINEM e FINAME. Este financiamento está estruturado 
de acordo com as seguintes características adicionais: Subcrédito A => R$ 
935,2 Milhões ao custo de TJLP + 2,28% a.a.. Subcrédito B => R$ 83,3 
Milhões ao custo de TJLP + 1,88% a.a.. Garantias=> Penhor de ações, 
cessão de direitos creditórios emergentes da concessão, aval corporativo 
de COPEL Geração e Transmissão (50,1%) e Furnas Centrais Elétricas 
(49,9%), além de fiança bancária apresentada por Furnas. A Companhia 
deverá manter o índice de cobertura do serviço da dívida (ICSD) equiva-
lente a, no mínimo, 1,20 versus a sua geração de caixa. Com a entrada em 
operação de todas as instalações em 2020, o ICSD será medido a partir de 
2021. De acordo com os valores orçados pela Companhia, a expectativa é 
que o índice ficará dentro do esperado.
Composição 31/12/2020 31/12/2019
BNDES Obras Civis - Principal 1.034.204 1.022.730
BNDES Máquinas e Equipamentos - Principal 93.161 92.362
BNDES Obras Civis - Encargos 2.851 3.226
BNDES Máquinas e Equipamentos - Encargos 242 277
BNDES - Custo de captação (18.176) (19.630)

1.112.282 1.098.965
Circulante 91.232 84.649
Não circulante 1.021.050 1.014.316
A movimentação do empréstimo ocorreu da seguinte forma:

31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Saldo no início do exercício 84.649 33.964
Encargos 38.593 43.558
Amortização do custo de captação do
 empréstimo 1.453 1.368
Amortização principal (25.778) (23.041)
Amortização encargos (39.002) (43.812)
Transferências do não circulante - principal 32.770 73.140
Transferências do não circulante - encargos - 987
Transferências para o não circulante - Custo de
 captação (1.453) (1.515)
Saldo no final do exercício 91.232 84.649
Não circulante
Saldo no início do exercício  1.014.316  934.650 
Aportes - 110.654
Transferências para o circulante - principal (a) (32.770) (73.140)
Encargos 38.051 43.677
Transferências para o circulante - encargos - (987)
Custo de captação do empréstimo - (2.053)
Transferências do circulante - Custo de captação 1.453 1.515
Saldo no final do exercício 1.021.050 1.014.316
Saldo final 1.112.282 1.098.965
A seguir demonstramos a previsão de amortização do saldo do financia-
mento registrado no não circulante:
Vencimento Valor
2021 81.143
2022 81.143
2023 81.143
2024 81.143
2025 a 2033 696.478

1.021.050
16. Debêntures: Em 22/04/2019, a Companhia assinou o instrumento 
particular da 2º emissão de debêntures simples, no valor de R$ 210.000, 
pelo prazo de 11 anos, com o primeiro pagamento em novembro de 2020 
e último pagamento em novembro de 2030. As debêntures são objeto de 
distribuição pública com esforços restritos de colocação ("Oferta Restri-
ta"), não conversíveis em ações. O Valor Nominal Unitário das debêntu-
res, é atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo ("IPCA"), divulgado mensalmente pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, desde a data da primeira integrali-
zação até a data de seu efetivo pagamento. A Companhia deverá manter 
o Índice de Cobertura do Serviço da Dívida(ICSD) mínimo de 1,2 por 3 
(três) anos seguidos ou 4 (quatro) anos intercalados, com base nas de-
monstrações financeiras auditadas da Emissora, a partir das demons-
trações financeiras encerradas em 31/12/2020, independentemente da 
realização de depósitos da Conta Complementação do ICSD em cada 
um dos períodos. Em 31/12/2020 a Companhia atingiu o ICSD de 1,50.
 Composição 31/12/2020 31/12/2019
Principal 223.750 214.211
Encargos 1.377 7.393
(-) Custo de captação (17.113) (18.838)

208.014 202.766
Circulante 13.076 8.994
Não circulante 194.938 193.772

Indústria do 
cimento cresce 
19% no 1º tri

O mau desempenho 
no primeiro tri-
mestre de 2020, 

em razão das fortes chuvas 
e do início da pandemia, 
frente ao mesmo período 
de 2021 levou a indústria 
do cimento a um cresci-
mento acumulado de 19%. 
A informação consta do 
Relatório Setorial de março-
-Balanço do 1º trimestre de 
2021 do Sindicato Nacional 
da Indústria do Cimento.

Segundo o relatório, em 
termos nominais, foram 
vendidas 15,3 milhões de 
toneladas no trimestre, sen-
do que 5,5 milhões ocor-
reram somente em março, 
mantendo o mesmo pata-
mar dos meses anteriores. 
Na comparação entre mar-
ço de 2021 e março de 2020 
o crescimento foi de 34,6%.

O boletim informa ainda 
que os principais indutores 
desse desempenho conti-
nuam sendo as condições 
climáticas favoráveis, a ma-
nutenção das obras imobi-
liárias e a autoconstrução, 
que ainda desempenha um 
papel relevante nas vendas 
de cimento, mesmo com a 
suspensão do auxílio emer-
gencial desde janeiro.

De acordo com o relató-
rio, na contramão dos resul-
tados do período, as vendas 
de cimento por dia útil, me-
lhor indicador do setor, ti-
veram uma queda de 6,3% 
na comparação com o mês 
de fevereiro, que ocorreram 
pela antecipação dos feria-
dos e restrições de circula-
ção e do funcionamento do 
comércio - destaque para as 
lojas de materiais de cons-
trução -, além de fatores 
como aumento do desem-
prego, inflação e queda da 
renda.

“Apesar dos números ab-
solutos apontarem para um 
crescimento robusto temos 
que ter cautela, pois como 
demonstra o resultado por 
dia útil na comparação dos 
últimos meses, houve uma 
retração de 6,3%, em razão 
da antecipação dos feriados, 
fechamento do comércio e 
queda da massa salarial. 
Neste cenário de inúmeras 
incertezas, qualquer tipo de 
projeção de demanda do 
produto seria um exercício 
de futurologia sem nenhu-
ma base confiável de da-
dos”, afirma o presidente 
do sindicato, Paulo Camillo 
Penna.

De acordo com o dirigen-
te, os indicadores de con-
fiança mantêm a perspecti-
va de piora desde o final de 
2020. Estudos da Fundação 
Getúlio Vargas mostram 
que os índices de confiança 
do consumidor, da cons-
trução e dos empresários 
mantiveram a trajetória de 
queda devido ao recrudes-
cimento da pandemia e ao 
aumento das restrições de 

mobilidade, trazendo sérios 
riscos ao emprego e a ren-
da. Ademais, mesmo com a 
alta nos números de vagas 
de emprego com carteira 
assinada, o país continua 
registrando recorde nas ta-
xas de desemprego (14,2% 
em janeiro) principalmente 
afetando o trabalhador sem 
carteira assinada (trabalho 
informal), segundo o IB-
GE.

O novo auxílio emergen-
cial que poderia colaborar 
para melhorar esse cenário 
é bem inferior (entre R$ 
150 e R$ 375) do que o ofe-
recido em 2020 - tanto em 
valor quanto em abrangên-
cia - e dessa forma, não será 
suficiente para reverter a re-
tração drástica no poder de 
compra da população.

Esse ambiente deve im-
pactar a cadeia de valor do 
cimento com a desacelera-
ção do ritmo das reformas. 
Além disso, registrou-se o 
crescimento do número de 
obras imobiliárias paradas, 
a majoração da taxa Selic 
e a expectativa de novos 
aumentos podem inibir a 
aquisição de imóveis.

Infraestrutura

Em 2011, a infraestrutu-
ra era responsável por 25% 
do consumo de cimento, ou 
seja, 16,2 milhões de tonela-
das. Atualmente, as estima-
tivas do SNIC apontam que 
este segmento é responsável 
por cerca de 10% do consu-
mo de cimento, ou seja, 5,3 
milhões de toneladas.

A retomada dos leilões 
para concessões de aero-
portos, rodovias, portos 
e ferrovias trouxe novos 
aportes para infraestrutu-
ra. Na semana passada, por 
ocasião da “Infra week” 
investimentos privados 
chegam a R$ 10 bilhões e 
expectativa da geração de 
200 mil empregos (diretos, 
indiretos e induzidos). No 
final deste mês será rea-
lizado o leilão da Cedae, 
com expectativa de valor 
mínimo de outorga de R$ 
10,6 bilhões e investimen-
tos previstos de R$ 24,6 
bilhões nos primeiros 12 
anos da concessão e R$ 30 
bilhões ao longo de todo 
o período. Trata-se, cer-
tamente, do mais emble-
mático movimento do sa-
neamento brasileiro após 
a aprovação do seu novo 
marco regulatório.

Abril de 2021 marca a re-
tomada dos investimentos 
em infraestrutura no país. É 
fundamental, portanto, que 
a campanha de vacinação 
e as reformas estruturan-
tes sejam aceleradas para o 
reencontro do Brasil com 
o crescimento econômico 
sempre com a fundamental 
participação da indústria do 
cimento.
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A movimentação das debêntures ocorreu da seguinte forma:
31/12/2020 31/12/2019

Circulante
Saldo no início do exercício 8.994 - 
Encargos
Transferências do não circulante - principal 14.313 10.710
Transferências do não circulante - encargos 7.085 10
Transferências para o não circulante - Custo de 
captação (1.726) (1.726)
Amortização principal (11.599)
Amortização encargos (5.717)
Amortização do custo de captação das debên-
tures 1.726 -
Saldo no final do exercício 13.076 8.994
Não circulante
Saldo no início do exercício 193.772 - 
Aportes - 210.000
Encargos 20.838 11.605
Transferências do não circulante - principal (14.313) (10.710)
Transferências do não circulante - encargos (7.085) (10)
Transferências para o não circulante - Custo de 
captação 1.726 1.726
Amortização do custo de captação das debên-
tures - 1.150
Custo de captação das debêntures - (19.989)
Saldo no final do exercício 194.938 193.772
Saldo Final 208.014 202.766
A seguir demonstramos a previsão de amortização do saldo das debêntu-
res registrado no não circulante:
Vencimento Valor
2022 - 7,5% 14.620
2023 - 8,5% 16.570
2024 - 7,5% 14.620
2025 - 7,0% 13.645
2025 a 2030-69,5% 135.483

194.938
17. Arrendamentos: Com a adoção do CPC 06 (R2) a Companhia reco-
nheceu Ativo de direto de uso e Passivo de arrendamentos conforme segue:

 Saldo em 
31/12/2019 Adição 

 Paga-
mento  Juros 

 Saldo em 
31/12/2020 

Aluguel de imóvel  - 1.212 (126) 24 1.110
Total - 1.212 (126) 24 1.110
Passivo circulante 213
Passivo não circulante 897
O início da amortização e reconhecimento dos juros ocorreram a partir de 
julho/2020. 18. Tributos diferidos e correntes: Imposto de renda e con-
tribuição social - Os impostos sobre a renda diferidos são reconhecidos 
na demonstração do resultado. Os encargos de imposto de renda e contri-
buição social diferidos são calculados com base nas leis tributárias promul-
gadas, ou substancialmente promulgadas. A administração avalia, periodi-
camente, às posições assumidas pela Companhia nas apurações de im-
postos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação 
fiscal aplicável dá margem a interpretações e estabelece provisões, quando 
apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades 
fiscais. O Imposto de renda diferido foi apurado sobre o lucro tributável, 
ajustado pelas diferenças temporais pela alíquota de 15%, considerando 
o adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 240.000 (duzentos 
e quarenta mil reais) no período de 12 meses, enquanto que a CSLL está 
constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável, ajustado pelas dife-
renças temporais, reconhecidos pelo regime de competência. PIS e CO-
FINS - Refere-se a PIS e COFINS diferidos reconhecidos sobre a receita de 
construção e remuneração do ativo de concessão sob a alíquota de 9,25%.

 Ativo não 
 circulante 

 Passivo não 
circulante 

Líquido (Ativo) 
Passivo

31/12/ 
2020

31/12/ 
2019

31/12/ 
2020

31/12/ 
2019

31/12/ 
2020

31/12/ 
2019

PIS e COFINS (a) - - 249.239 231.896 249.239 231.896
IRPJ e CSLL (b) 264.326 267.847 250.643 212.794 (13.683) (55.053)
Total 264.326 267.847 499.882 444.690 235.556 176.843
(a) Pis e Cofins
Passivo Diferido

Descrição

Base (Remune-
ração do ativo de 

concessão e receita 
de construção)

PIS 
1,65%

COFINS 
7,6% Total

Saldo em 31/12/2019 (2.506.989) (41.366) (190.530) (231.896)
Adições (375.125) (6.189) (28.510) (34.699)
Amortização 187.634 3.096 14.260 17.356
Saldo em 31/12/2020 (2.694.480) (44.459) (204.780) (249.239)
Os montantes serão amortizados ao longo da concessão conforme fatura-
mento mensal das linhas de transmissão.
(b) Imposto de renda e Contribuição Social
Ativo Diferido

Descrição

Base 
(Prejuízo 

Fiscal/Base 
Negativa) IR 25%

CSLL 
9% Total

Saldo em 31/12/2019 787.708 196.953 70.894 267.847
Adições - - - -
Baixas (30% do lucro fiscal) (10.356) (2.589) (932) (3.521)
Saldo em 31/12/2020 777.352 194.364 69.962 264.326
Passivo Diferido

Descrição

Base (Re-
muneração 

do ativo 
financeiro/

contrato) IR 25%
CSLL 

9% Total
Saldo em 31/12/2019 (624.539) (156.448) (56.346) (212.794)
Adições (285.504) (71.063) (25.558) (96.621)
Baixas 172.859 43.215 15.557 58.772
Saldo em 31/12/2020 (737.184) (184.296) (66.347) (250.643)
Saldo líquido em 31/12/2019 163.169 40.505 14.548 55.053
Saldo líquido em 31/12/2020 40.168 10.068 3.615 13.683
Impacto DRE (30.437) (10.933) (41.370)
Conforme projeções de fluxos de caixa futuros elaborados pela Compa-
nhia, de acordo com as previsões de entrada em operação e orçamento, a 
Companhia pretende utilizar crédito de impostos ativos até 2034.

2021 2022 2023 2024 2025 a 2034 Total
Compensação 
Prejuízo Fiscal 13.008 13.927 14.842 15.529 207.020 264.326
Os montantes diferidos passivos, serão amortizados durante o período de 
concessão.
(c) Conciliação da Despesa de Imposto de Renda e Contribuição So-
cial Corrente e Diferida.

31/12/2020 31/12/2020
Resultado antes dos tributos 146.555 (125.892)
Adições - Provisões e despesas indedutíveis 612 519
Adições - Receita Financeira média ativo de 
concessão 172.859 -
Exclusões - Receita Financeira ativo de
 concessão (285.504) (210.865)
Lucro/Prejuízo fiscal 34.522 (336.238)

31/12/2020 31/12/2020
Base Impostos diferidos ativos - Prejuízo Fiscal - (336.238)
Base Impostos diferidos ativos - 30% lucro fiscal 10.356 -
Base Impostos diferidos passivos - Receita
 Financeira 112.645 210.865
Total Base Diferida 123.001 125.373
Total Base Corrente 24.166 -
Imposto de renda e Contribuição Social (34%) (49.561) 42.627
Total da despesa com IRPJ e CSLL (49.561) 42.627
Corrente (8.191) -
Diferido (41.370) 42.627
Total (49.561) 42.627
Alíquota Nominal 34,00% 34,00%
Alíquota Efetiva 33,82% 33,85%
19 Contingências: Além dos processos junto à ANEEL, descritos na nota 
1, a Companhia possui no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 os 
seguintes processos em andamento nos quais a MSG é ré:

Parte Tipo da Ação Número do Processo
Probabi-

lidade
Valor da 
Causa 

Ibama
Processo Ad-
ministrativo 02027.008825/2018-37 Possível 56

Ibama
Processo 

Administrativo 02027.008826/2018-81 Possível 2.779

Ibama
Processo Ad-
ministrativo 02027.008828/2018-71 Possível 33

Ibama
Processo 

Administrativo 02027.008829/2018-15 Possível 33

Ibama
Processo 

Administrativo 02027.008830/2018-40 Possível 33

Ibama
Processo 

Administrativo 02027.008831/2018-94 Possível 113

Ibama
Processo Ad-
ministrativo

02001.035325/25019-
47 Possível 516

Max Geo Engª. Processo Cível 
1002129-

53.2020.8.26.0068 Possível 56
Total Possível 3.619

Medral Geo-
tecnologias Processo Cível 

0314440-
95.2015.8.19.0001 Provável 493

Total Provável 493
20 Patrimônio líquido: a) Capital social - Em 31/12/2020 e 2019,o capital 
social subscrito da Companhia está composto conforme abaixo: 

Ações
31/12/2020

Valor em R$ Qtde %
Copel 667.282 667.281.900 50,10
Furnas 664.618 664.618.100 49,90
Total 1.331.900 1.331.900.000 100,00

Ações
 31/12/2019

Valor em R$ Qtde %
Copel 627.803 627.803.100 50,10
Furnas 625.297 625.296.900 49,90
Total 1.253.100 1.253.100.000 100,00
Nos exercícios findos em 31/12/2020 e 2019ocorreramos seguintes apor-
tes de capital:

Data Furnas Copel Total
28/01/2019  39.920  40.080  80.000 
24/07/2019  13.074  13.126  26.200 
27/09/2019  11.876  11.924  23.800 
09/10/2019 28.124 28.236 56.360
07/11/2019 20.279 20.361 40.640
13/12/2019 17.016 17.084 34.100

130.289 130.811 261.100
Data Furnas Copel Total

27/01/2020 12.575 12.625 25.200
28/02/2020 8.782 8.818 17.600
30/03/2020 3.892 3.908 7.800
15/12/2020 14.072 14.128 28.200

39.321 39.479 78.800
b) Reserva legal - A reserva legal será constituída com base em 5% do 
lucro líquido do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das 
Sociedades por Ações. c) Dividendos mínimos obrigatórios - Aos acio-
nistas é garantido estatutariamente um dividendo mínimo obrigatório de 
25% do lucro líquido após a destinação para reserva legal, calculado nos 
termos do artigo 202 da Lei 6.404/76. d) Reserva de retenção de lucros - 
Serão constituídas reservas para atender as necessidades de investimen-
tos e manutenção do capital de giro da Companhia mediante a destinação 
de até 100% do lucro líquido remanescente, após as determinações legais 
e da absorção de prejuízos acumulados. Essa reserva é suportada por 
orçamento de capital, a ser deliberado em Assembleia Geral de Acionista. 
21 Receita operacional líquida: 31/12/2020 31/12/2019
Receita Bruta
Receita de Construção (a) 106.796 294.717
Rendimento sobre ativo de concessão 333.846 265.148
Receita de O&M 14.376 697
Ajuste da RAP (b) (16.571) (1.769)
(-) Revisão de premissas (nota 8) (39.107) (166.784)
(-) Tributos sobre a receita
 Pis e Cofins s/ faturamento (15.824) (684)
 Pis e Cofins diferidos (17.343) (33.708)
 Encargos regulatórios (2.103) (95)
Receita operacional liquida 364.070 357.522
(a) A receita de construção registrada em 2019 não supera o custo de 
construção (Nota 22) nos mesmos períodos em decorrência de gastos 
na construção em volumes superiores àqueles previstos para o mesmo 
estágio da construção. (b) Montante referente às diferenças entre a RAP 
homologada e a RAP faturada, conforme ajustes calculados pelo ONS (An-
tecipação, RBL TLP não devida e indisponibilidades da linha).
22 Custo de operação: 31/12/2020 31/12/2019
Edificações e obras civis (76.331) (268.430)
Máquinas e equipamentos (7.869) (46.726)
Indenizações nas servidões (8.905) (13.568)
Outros (7.082) (6.572)
Custo de construção (a) (100.187) (335.296)
Serviços de terceiros (14.070) (14.397)
Provisão contrato oneroso (nota 13)(b) - (19.896)
Outros (315) -
Total 114.572 (369.589)
(a) Os custos da obra reduziram em 2020 conforme andamento final das 
obras, visto que a maior parte das linhas de transmissão já entrou em ope-
ração. Em maio de 2020 foram provisionados os valores residuais dos con-
tratos (nota 14). (b) A provisão de contrato oneroso foi consumida em 2020 
através dos custos de construção realizados no ano.
23 Resultado financeiro: 31/12/2020 31/12/2019
Receitas Financeiras
Receitas de aplicações financeiras 1.198 2.529
Juros e atualiz. monet. depósitos judiciais (a) 7.863 -
Outras receitas financeiras 253 15
(-) Tributos sobre receitas financeiras
Pis (64) (17)
Cofins (391) (104)
Total de receitas financeiras 8.859 2.423

31/12/2020 31/12/2020
Juros sobre empréstimos (76.644) (87.235)
Juros sobre debêntures (20.838) (11.605)
Amortização do custo de captação do 
empréstimo (1.453) (1.368)
Amortização do custo de captação das 
debêntures (1.726) (1.150)
IOF (3) (179)
Fiança bancária (77) -
Outras despesas financeiras (64) (72)
Total de despesas financeiras (100.805) (101.609)
Resultado financeiro (91.946) (99.186)
(a) Os processos judiciais relacionados a servidões, a qual todos já são 
pagos via depósitos judiciais, registrados dentro do ativo de concessão, 
foram atualizados com juros e correção monetária neste segundo semes-
tre de 2020. 24 Gestão de risco: As operações financeiras da Companhia 
são realizadas por intermédio da área financeira de acordo com a estraté-
gia conservadora, visando segurança, rentabilidade e liquidez previamen-
te aprovada pela diretoria e acionistas. Os principais fatores de risco que 
podem afetar o negócio da Companhia são: Riscos de mercado - A utili-
zação de instrumentos financeiros tem como objetivo proteger seus ativos 
e passivos, minimizando a exposição de preços e moedas. A Companhia 
não pactuou contratos de derivativos para fazer hedge contra esses riscos, 
porém, estes são monitorados pela Administração, que periodicamente 
avalia a exposição da Companhia e propõe estratégia operacional, sis-
tema de controle, limites de posição e limites de créditos com os demais 
parceiros do mercado. A Companhia também não pratica aplicações de 
caráter especulativo ou quaisquer outros ativos de riscos. Risco de Crédi-
to - Risco de crédito é o risco de incorrer em perdas decorrentes de cliente 
ou contraparte em instrumento financeiro, resultantes da falha desses em 
cumprir com suas obrigações contratuais. A Companhia administra o risco 
de crédito sobre caixa e equivalente de caixa e títulos e valores mobiliários, 
considerando as premissas estabelecidas em Lei, ou seja, seus ativos são 
mantidos em contas junto a bancos públicos, atendendo ao disposto no 
artigo 164 da Constituição Federal. 100% das disponibilidades de caixa 
da MSG, são depositadas em Instituições Financeiras oficiais, através de 
Fundos de Investimentos de Renda Fixa de baixo risco de crédito. Inadim-
plência - A Companhia pode incorrer em perdas resultantes da dificuldade 
de recebimento de valores faturados a seus clientes. Para reduzir esse 
tipo de risco, a Companhia atua na gestão de contas a receber, acompa-
nhando com relatórios, onde neles constam informações das empresas 
que realizaram seus respectivos pagamentos na data correta, as empresas 
inadimplentes e o percentual de inadimplência na janela de pagamento. 
Detectada a inadimplência de algum cliente, a Companhia informa a si-
tuação diretamente ao cliente e caso não obtenha resposta, é informada 
ao Operador Nacional do Sistema Elétrico a situação de inadimplência do 
mesmo. Atualmente, a inadimplência da Mata de Santa Genebra é consi-
derada na média do mercado, estando em 0,4%, não havendo, portanto, 
impacto relevante desta no faturamento da MSG. Liquidez - O risco de 
liquidez da Companhia é representado pela possibilidade de insuficiência 
de recursos, caixa ou outro ativo financeiro, para liquidar as obrigações 
nas datas previstas. A Companhia faz a administração do risco de liquidez 
com controle permanente dos processos financeiros, a fim de garantir o 
adequado gerenciamento do risco. Os investimentos são financiados por 
meio de dívidas de médio e longo prazos junto a instituições financeiras e 
ao mercado de capitais, bem como via aporte de capital das acionistas. A 
Companhia possui procedimentos a fim de monitorar as projeções econô-
mico-financeiras de curto, médio e longo prazos, as quais são submetidas 
à apreciação pelos órgãos da Administração. A partir de 2020, anualmente 
ocorrerá a aprovação do orçamento empresarial para o próximo exercício. 
As projeções econômico-financeiras de médio e longo prazos abrangerão 
períodos anuais cobrindo os próximos cinco anos, enquanto a projeção de 
curto prazo considera períodos mensais cobrindo o exercício corrente. Adi-
cionalmente, a Companhia monitora o volume de recursos a serem liquida-
dos por meio de controle do fluxo de caixa, objetivando reduzir o custo de 
captação, o risco de renovação dos empréstimos e a aderência à política 
de aplicações financeiras, mantendo-se um nível de caixa mínimo. Taxa 
de Juros e variações monetárias - Risco de a Companhia incorrer em 
perdas, por conta de flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores, 
que diminuam as receitas financeiras ou aumentem as despesas financei-
ras relativas aos ativos e passivos captados no mercado. Riscos ambien-
tais - As atividades do setor de energia podem causar significativos impac-
tos negativos e danos ao meio ambiente. A legislação impõe àquele que 
direta ou indiretamente, causar degradação ambiental, o dever de reparar 
ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados, 
independentemente da existência de culpa. Os custos de recuperação do 
meio ambiente e indenizações ambientais podem obrigar a Companhia re-
tardar ou redirecionar investimentos em outras áreas, mas a Companhia 
procura assegurar o equilíbrio entre a conservação ambiental e o desen-
volvimento de suas atividades, estabelecendo diretrizes e práticas a serem 
observadas nas operações, a fim de reduzir o impacto ao meio ambiente, 
mantendo o foco no desenvolvimento sustentável de seu negócio. 25 Ins-
trumentos financeiros: Avaliação dos instrumentos financeiros - Os 
instrumentos financeiros constantes do balanço patrimonial, tais como cai-
xa e equivalentes, financiamentos e empréstimos, apresentam-se pelo va-
lor contratual, que é próximo ao valor de mercado. Em 31/12/2020 e 2019, 
a classificação dos ativos financeiros por categoria é a seguinte:

31/12/2020 31/12/2019

Ativos Financeiros
Custo 

amortizado
A valor justo por 

meio do resultado Total Total
Caixa e equivalentes 
de caixa - 22.521 22.521 637
Títulos e valores 
mobiliários - 38.650 38.650 47.758
Clientes a receber 23.837 - 23.837 775
Fundos Vinculados - 39.934 39.934 33.114

23.837 101.105 124.942 82.284
O valor justo dos recebíveis não difere de forma relevante dos saldos con-
tábeis, pois têm correção monetária consistente com taxas de mercado e/
ou estão ajustados pela provisão para redução ao valor recuperável. Os 
valores justos das exigibilidades não diferem de forma relevante dos sal-
dos contábeis, sendo os valores ajustados pela provisão de encargos.

31/12/2020 31/12/2019

Passivos Financeiros
Custo 

amortizado

A valor 
justo por 
meio do 

resultado Total Total
Fornecedores 6.921 - 6.921 13.858
Partes relacionadas 1.377 - 1.377 855
Salários e encargos 720 - 720 494
Obrigações fiscais 7.247 - 7.247 910
Empréstimos e financia-
mentos 1.112.282 - 1.112.282 1.098.965
Debêntures 208.014 - 208.014 202.766

1.336.561 - 1.336.561 1.317.848
26 Coberturas de seguros: Os principais seguros contratados pela com-
panhia estão demonstrados a seguir:

Vigência

Garantia Início Fim
Importância 
Segurada Prêmio

Garantia ANEEL 31/10/2020 28/02/2021 78.300 41
R.C Diretores e adminis-
tradores – D&O 22/10/2020 22/10/2021 20.000 129

José Jurhosa Júnior
Diretor Presidente

Diretor de Meio Ambiente e Fundiário
Eduardo Henrique Garcia

Diretor de Financeiro
Diretor de Contratos
Maria Inês Dressler
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MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.

Aos Administradores e Acionistas Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. Opinião: Examinamos as demons-
trações financeiras da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A (“Companhia” ou “MSG”), 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 opi-
nião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A em 31 de dezembro de 2020, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
 financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Principais Assuntos de Auditoria: Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles 
que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria 
do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 
demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas 
demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre 
esses assuntos.
Porque é um PAA
Mensuração do ativo de contrato de concessão de 
linhas de transmissão de energia elétrica
Conforme divulgado nas Notas Explicativas 3.10 
e 8 às demonstrações financeiras, a Companhia man-
tém registrado na rubrica de “Ativos de concessão” o 
montante de R$ 2.793.734 mil, o que representa 95% 
do ativo total da Companhia.
O ativo de concessão refere-se ao direito da Com-
panhia à contraprestação em decorrência dos inves-
timentos realizados na construção da infraestrutura 
das linhas de transmissão. A mensuração do ativo de 
contrato de concessão requer o exercício de julga-
mento significativo por parte da Administração sobreo 
cumprimento das obrigações de performance satisfei-
tas ao longo do tempo. 
Adicionalmente, por se tratar de um contrato de longo 
prazo, a identificação da taxa de remuneração, que re-
presenta o componente financeiro embutido no fluxo 
de recebimentos futuros, também requer o uso de jul-
gamento significativo por parte da Administração para 
mensuração do valor presente com base no fluxo de 
caixa futuro, bem como determinação das margens de 
lucro esperadas na obrigação de performance identifi-
cada A utilização de diferentes premissas poderia mo-
dificar significativamente o valor do ativo mensurado 
pela Companhia.
Devido à relevância dos valores e ao grau de julga-
mento aplicado na determinação das premissas utiliza-
das, consideramos essa área como foco da auditoria.

Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre 
outros, o entendimento e a avaliação do ambiente de 
controles internos relacionados com o processo de 
mensuração do ativo de contrato de concessão de 
linhas de transmissão de energia elétrica.

Efetuamos a leitura dos contratos de concessão 
e seus aditivos para identificação das obrigações 
de performance e entendimento das condições 
pactuadas, entre elas o preço definido e a existência 
de margem nos contratos. 

Testamos a consistência das informações e 
premissas relevantes utilizadas nas projeções de 
custos e da taxa de desconto utilizada nos fluxos 
de caixa projetados mediante comparação com o 
orçamento aprovado pela governança e informações 
e dados públicos, quando aplicável.

Efetuamos a leitura das divulgações elaboradas pela 
Companhia nas suas demonstrações financeiras

Com base nas evidências obtidas por meio dos 
procedimentos acima descritos, consideramos que as 
premissas e julgamentos significativos utilizados pela 
administração na mensuração do ativo de contrato e 
as respectivas divulgações são razoáveis no contexto 
das demonstrações financeiras.

Outros assuntos: Demonstração do Valor Adicionado – A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) 
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaborada sob a responsabilidade da administração 
da Companhia e apresentada como informação suplementar, foi submetida a procedimentos de auditoria 
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de 
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros 
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no 
Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração 
do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios 
definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas 
em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor:

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria 
das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-
lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou 
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da 
administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da Companhia é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 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 / tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos 
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
•	 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 

de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Companhia.

•	 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.

•	 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

•	 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se essas 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.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles 
que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício 
corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos 
em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, 
ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado 
em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva 
razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. 

Rio de Janeiro, 26 de Fevereiro de 2021
PricewaterhouseCoopers – Auditores Independentes Valter Vieira de Aquino Junior

CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP263641/O-0

Assuntos

Por que
é um PAA

Como o 
assunto foi 
conduzido

Os membros do Conselho Fiscal da Mata de Santa Genebra Transmissão S.A., abaixo assinados, dentro de suas atribuições e responsabilidades legais, procederam ao exame das Demonstrações Financeiras e do Relatório 
Anual da Administração referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, e, com base em análises efetuadas e esclarecimentos adicionais prestados pela Administração, considerando, ainda, o Relatório dos 
Auditores Independentes, PricewaterhouseCoopers, emitido em 26 de fevereiro de 2021, sem ressalvas, concluíram que os documentos analisados, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentados, 
motivo pelo qual opinaram favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. Jundiaí, 04 de março de 2021. Arion Rolim Pereira Claudio Rocha Bueno; Fabio Ribeiro Pizzo

PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

RELATóRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73 - NIRE 3330016322-1 - Cia Aberta

Edital de Convocação - AGO - Ficam os Srs. Acionistas da CEMEPE INVESTIMEN-
TOS S.A. convidados para a AGO que se realizará no dia 30/04/2021, às 12:00hs, 
na sede social da cia, sito à Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ, 
CEP 20060-070, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
a) Deliberar, discutir e aprovar as contas e o Relatório da Administração, as Demons-
trações Financeiras e o Parecer dos Auditores Externos relativos ao exercício findo 
em 31/12/2020; b) Deliberar, discutir e aprovar a proposta de destinação do prejuízo 
contábil concernente ao exercício social findo em 31/12/2020; c) Deliberar discutir e 
aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração com mandato até a rea-
lização da AGO de 2024, observado o disposto no Art. 20 do  Estatuto Social; e d) Fixar 
a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 
2021 (período de 1 de janeiro a 31/12/2021), no valor de R$ 30.000,00. Disposições 
Gerais: - A Companhia informa a seus acionistas que os seguintes documentos foram 
publicados em 30/03/2021, nos jornais “Diário Comercial”, “Monitor Mercantil-SP” e no 
“Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”: (i) Relatório da Administração, (ii) Demons-
trações Financeiras e (iii) Parecer dos Auditores Externos. Os documentos pertinentes 
às matérias acima mencionadas foram apresentados a Comissão de Valores Mobiliá-
rios por meio do Sistema Empresas.NET em 30/03/2021, e encontram-se à disposição 
dos Acionistas na sede da Companhia, bem como disponíveis nos sítios da Cia. (www.
cemepe.com.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br) e da Co-
missão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), assim como quaisquer informações 
podem ser obtidas diretamente pelo e-mail ri@cemepe.com.br. - Nos termos do art. 
3º da Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, o percentual 
mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição da adoção 
do processo de voto múltiplo é de 5%. - Os Acionistas deverão comparecer munidos 
de documento de identidade, e aos que desejarem fazer-se representar, deverá ser 
apresentado mandato com poderes especiais para representação na Assembléia, nos 
termos da lei, em específico o §1º do Art. 126 da Lei 6.404/76, por instrumento público 
ou particular, ficando dispensada o reconhecimento da firma. A Companhia adotará o 
voto a distância na realização desta Assembleia, nos termos da Instrução da Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481/09, possibilitando que o acionista exerça o direito 
de voto (i) através da transmissão de instruções de preenchimento do Boletim de Voto 
a Distância (a) ao seu agente de custódia que preste esse serviço, caso as ações 
estejam depositadas em depositário central, ou (b) ao Itaú Corretora de Valores S.A., 
agente escriturador das ações de emissão da Companhia, caso as ações não estejam 
depositadas em depositário central; ou (ii) por meio do envio do Boletim de Voto a 
Distância diretamente à Companhia. Para informações adicionais acerca do exercício 
do voto a distância, solicitamos aos acionistas que verifiquem as regras previstas na 
Instrução CVM nº 481/09, bem como as orientações e prazos constantes do Boletim 
de Voto a Distância e do Formulário de Referência da Companhia. RJ, 05/04/2021. 
SAMUEL PAPELBAUM - Presidente do Conselho de Administração

MOBY SELF STORAGE GESTÃO DE NEGÓCIOS COMERCIAIS E PARTICIPAÇÃO LIMITADA.
NIRE n.º 35.227.429.370 - CNPJ: 17.858.265/0001-28

REUNIÃO DE SÓCIOS
São convocados os senhores sócios a comparecer em Reunião que realizar-se-á no dia 22/04/2021 às 13:00 
horas, na sede da sociedade localizada na Alameda Jaú n.º 1.177 9º andar - Jardim Paulista - São Paulo/SP, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Discutir, aprovar ou rejeitar a destituição do Sr. Harry Byass Taylor 
das funções de administrador da sociedade com o cancelamento da retirada pró-labore do referido administrador; 
2) Discutir, aprovar ou rejeitar a proposta de nova redação do Artigo 5º do Contrato Social da sociedade; 3) Discutir, 
aprovar ou rejeitar proposta de alteração de contrato social com a consolidação completa do Contrato Social.

São Paulo/SP, 10 de abril de 2021.
Ass: PEER BUERGIN, administrador

CORONAVÍRUS
JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
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SAIBA MAIS EM

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

ESCANEIE
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DO SEU CELULAR
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APOIO DESTE VEÍCULO

MINOTAURO, LUTADORMINOTAURO, LUTADOR

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

FIQUE ATENTO, 
E JUNTOS VAMOS 
LUTAR CONTRA 
O CORONAVÍRUS.

Alerj pede ao STF 
suspensão do 
pagamento da dívida 
na pandemia

A Mesa Diretora da 
Assembleia Legis-
lativa do Estado do 

Rio de Janeiro (Alerj) deu 
entrada, no último sábado, 
em uma Arguição de Des-
cumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), pedindo uma medi-
da liminar para que cessem 
todos os pagamentos da dí-
vida do estado com a União 
até que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
reconheça o fim da pande-
mia de coronavírus. A ação 
é assinada pelo presidente 
da Casa, deputado André 
Ceciliano (PT), e pelo pro-
curador da Alerj, Rodrigo 
Lopes Lourenção. A Alerj 
estima que desde março de 
2020, quando se iniciou a 
pandemia, o Estado do Rio 
já quitou R$ 1 bilhão em ju-
ros da dívida com a União.

Na ação, a Casa argu-
menta que o pagamento da 
dívida e as restrições im-
postas pelo Regime de Re-
cuperação Fiscal (RRF) fa-
zem com que o Estado do 
Rio não possa investir na 
área da Saúde. “Neste mo-
mento, após ter pago mais 
de R$ 1 bilhão, o Estado 
do Rio, além de não poder 
comprar equipamentos e 
medicamentos com tal di-
nheiro, também não pode, 
de nenhuma forma, ressar-
cir seus servidores enviados 
ao front de uma guerra cujo 
inimigo, posto que tenaz, 
é invisível”, diz o texto da 
ADPF.

O pedido de liminar ao 
STF também cita ações em 
que a Justiça prorrogou o 
pagamento da dívida com a 
União dos estados de Goi-
ás, Amazonas e Rondônia. 
“As circunstâncias não são 
mundialmente normais, 
pelo menos desde 11 de 
março de 2020. O cumpri-
mento hirto das normas 
só pode ser justificado se 
a pandemia for objeto de 
obsessiva negação”, explica 
a ação que contém 106 pá-
ginas.

A prorrogação do RR-
FO pagamento das dívi-

das com a União voltou a 
acontecer após o fim dos 
efeitos de uma liminar do 
ministro do STF Luiz Fux 
que garantiu que o Estado 
do Rio não fosse excluído 
do Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF) até feverei-
ro de 2021. A prorrogação 
do RRF por mais três anos 
- acordo homologado em 
2017 - deveria ter aconte-
cido em setembro de 2020. 
No entanto, há divergências 
entre o Governo Federal e 
o Executivo fluminense so-
bre os termos da renovação.

“O pano de fundo para o 
atraso na renovação era clara-
mente político, mas coube ao 
Ministério da Economia criar 
uma série de entraves bu-
rocráticos para impedir que 
isso acontecesse conforme 
previsto”, comentou André 
Ceciliano. O presidente do 
Parlamento fluminense lem-
brou que, em janeiro deste 
ano, o Ministério da Econo-
mia mudou as regras do re-
gime original, através da Lei 
Complementar 178/21, e 
criou o Programa de Acom-
panhamento e Transparência 
Fiscal e o Plano de Promo-
ção do Equilíbrio Fiscal, for-
çando que a renovação do 
acordo com o Rio seja feito 
em novos termos, como o 
congelamento de salários 
por quase dez anos. “É uma 
chantagem clara, que beira a 
imoralidade, tendo em vista 
a crise sanitária pela qual a 
humanidade passa, e sendo 
o Brasil atualmente o seu epi-
centro”, afirma o parlamen-
tar.

Ceciliano também lamen-
tou que o impasse jurídico 
esteja trazendo prejuízos ao 
Rio e pediu maior atenção 
do governo federal com o 
estado. “Eu apoiei as medi-
das para adesão ao Regime 
de Recuperação Fiscal. O 
Governo federal precisa ter 
atenção com o Rio de Janei-
ro, um estado que arrecada 
mais de R$ 160 bilhões em 
impostos federais por ano 
e recebe em torno de 20% 
disso. O Rio de Janeiro não 
pode ser tratado com desca-
so”, declarou.



PRS XXII INCORPORADORA LTDA.
CNPJ 13.334.666/0001-28 - NIRE nº 33.2.0890813-4

Ata de Reunião de Sócios. Em 01 de abril de 2021, às 16:00 horas, na sede 
da sociedade, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro à Rua 
General Urquiza, 132 - parte - Leblon - RJ, CEP 22.431-040. Convocação 
e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma 
do disposto no artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406/2002, por estarem todos os 
sócios presentes, conforme assinatura ao final do presente instrumento. 
Presentes: (I) Minas Rio Desenvolvimento Imobiliário Ltda., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 17.606.061/0001-08, e 
registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (“JUCEMG”) sob 
NIRE nº 31209763880, com sede na Avenida do Contorno, 6.947, sala 19, 
Bairro Santo Antônio, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
neste ato representada por seu administrador Marcus Vinicius Gomes 
Teixeira, brasileiro, empresário, casado sob regime de separação total de 
bens, portador da carteira de identidade RG 05.758.371-8, expedida pelo 
IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 813.051.847-34, residente e domiciliado 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro e com escritório na Rua Uruguai, 140, 
Andaraí, Rio de Janeiro - RJ e (II) PRS XXIV Incorporadora S.A., sociedade 
por ações, inscrita no CNPJ sob nº 13.334.755/0001-74 e registrada na Junta 
Comercial do Rio de Janeiro (JUCERJA) sob o NIRE nº 33.3.0030907-1, 
com sede na Rua General Urquiza nº 132 (parte), Leblon, CEP 22431-040, 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, neste ato representada na forma de seu 
Estatuto Social, por seus diretores Sergio Francisco Monteiro de Carvalho 
Guimarães, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade 
nº 05438231-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 725.095.897-
68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro e com 
escritório na Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Sala 101-A - Leblon, Rio de 
Janeiro - RJ e Patrícia Conde Caldas Kohn, brasileira, casada, economista, 
portadora da carteira de identidade nº 12.444.585-9, expedida pelo DETRAN/
RJ e inscrita no CPF sob o nº 915.458.037-49, residente e domiciliada na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro e escritório na Rua General Urquiza nº 132 
(parte), Leblon CEP 22.431-040, Rio de Janeiro - RJ, únicos sócios de PRS 
XXII Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Rua 
General Urquiza nº 132 (parte), Leblon, CEP 22431-040, Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 13.334.666/0001-
28, registrada na JUCERJA sob NIRE nº 33.20890813-4 (“Sociedade”); 
Ordem do Dia - Os sócios resolvem reduzir o capital social no valor total de R$ 
18.132.818,00 (Dezoito milhões, cento e trinta e dois mil, oitocentos e dezoito 
reais), nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, considerando 
que o valor atribuído ao capital social se tornou excessivo em relação ao 
objeto da Sociedade, de modo que, o capital social que atualmente é de R$ 
20.132.818,00 (Vinte milhões, cento e trinta e dois mil, oitocentos e dezoito 
reais), dois quais R$ 526.000,00 ainda não integralizados, passará a ser de 
R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais). Dessa forma, declara ainda que, 
conforme disposto no artigo 1.084 do Código Civil, que a redução do capital 
social será realizada restituindo-se parte do valor das quotas integralizadas 
aos sócios no valor total de R$ 17.606.818,00 (Dezessete milhões, seiscentos 
e seis mil e oitocentos e dezoito reais) e cancelamento de 18.132.818 quotas 
representativas do capital social da Sociedade. Deliberação: Após exame e 
discussão da matéria, os sócios por unanimidade, sem reservas ou quaisquer 
restrições, aprovaram a redução do capital social por este se apresentar 
excessivo em relação ao objeto da sociedade, passando a Cláusula Quarta 
do Contrato Social a viger com a seguinte redação: “Cláusula Quarta - O 
capital social da Sociedade é de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), 
dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, 
distribuído entre os sócios da seguinte forma: Sócio - Quotas - %: PRS 
XXIV Incorporadora S.A. - 1.000.000 - 50%; Minas Rio Desenvolvimento 
Imobiliário Ltda. - 1.000.000 - 50%; Total - 2.000.000 - 100%”. Encerramento 
e Aprovação da Ata: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra 
manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por 
todos os sócios presentes para publicação na forma do Artigo 1084 do Código 
Civil. Transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da referida 
Ata os Administradores procederão ao registro da presente Ata perante a 
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 01 de abril 
de 2021. Minas Rio Desenvolvimento Imobiliário Ltda.. Marcus Vinicius 
Gomes Teixeira. PRS XXIV Incorporadora S.A.. Sergio Francisco Monteiro 
de Carvalho Guimarães; Patrícia Conde Caldas Kohn.

SENDAS S/A
CNPJ 31.911.548/0001-17 / NIRE Nº33300132643

CONVOCAÇÃO. Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em 
AGO, a realizar-se em sua sede social, na Rua Maria Soares Sendas nº 
111 - Loja 525, Centro, São João de Meriti-RJ, no próximo dia 27/04/2021, 
às 10h, afim de deliberar sobre as seguintes matérias: a) Relatórios e contas 
dos administradores, balanços patrimoniais referentes aos exercícios sociais 
encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020; b) Destinação dos lucros líquido 
dos exercícios encerrados em 31/12/2019 e 31/12/2020 e distribuição de 
dividendos; c) Eleição de Diretoria e fixação de seus honorários; e d) Outros 
assuntos de interesse da sociedade. São João de Meriti, 13/04/2021. Arthur 
Antonio Sendas Filho. Presidente

CONSTRUTORA COLARES LINHARES S/A
CNPJ 03.568.496/0001-92 / NIRE 3330029829-1

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 22/03/2021. 1. Local e Hora: 
Realizada no escritório administrativo da empresa na Rua da Ajuda, nº 35, Sa-
lão 1401, Centro, RJ/RJ, às 10h:00, do dia 22/03/2021. 2. Quórum: Presentes 
acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, con-
forme lista de presença lavrada no livro próprio. 3. Mesa: Presidente: Sr. Ricardo 
Linhares Colares; Secretário: Sr. Renardo Linhares Colares. 4. Convocações: 
Em face da presença da totalidade dos acionistas, fica dispensada a publicação 
de edital de convocação e do aviso a que se refere o art. 133 da Lei 6404/76, 
nos termos do art. 124, parágrafo quarto, da Lei 6404/76. 5. Publicações: O 
Relatório da Administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações fi-
nanceiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2020, foram publicados 
no Diário Oficial do Estado RJ, parte V, página 02 e no Monitor Mercantil, pági-
na27, ambos na data de 19/03/2021, conforme autorização do art. 133, parágra-
fo quarto, da Lei 6404/76. 6. Deliberações tomadas: Em AGO: À unanimidade, 
decidem os acionistas: (i) aprovar as contas e o relatório da Administração, o 
balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercí-
cio encerrado em 31/12/2020; (ii)considerando que a Companhia obteve, no 
exercício social encerrado em 31/12/2020, lucro líquido de R$ 9.962.609.00, 
foi aprovada a seguinte destinação: a) R$ 498.130,00 para a conta Reserva de 
Lucros – Reserva Legal; b) R$ 9.464.479,00 para pagamento de Dividendos 
aos acionistas, na proporção de suas participações no capital social; (iii) fixar a 
remuneração global anual dos Administradores em até R$ 230.000,00, ficando 
a cargo da Diretoria a distribuição de tal valor entre seus membros, observado 
os critérios fixados no caput do Artigo 152, da Lei das S/A (Lei nº 6.404/76). 7. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, suspendeu-se a Assembleia pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata na forma sumária, que, lida e aprovada, 
foi assinada por todos os acionistas. 8. Acionistas Presentes: Ricardo Linhares 
Colares e Renardo Linhares Colares. A presente é cópia fiel da ata da AGO de 
22/03/2021, transcrita no livro próprio. RJ, 22/03/2021. Ricardo Linhares Cola-
res - Presidente; Renardo Linhares Colares - Secretário. Jucerja reg. sob o nº 
4043324 em 05/04/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

CONSTRUTORA  COLARES  LINHARES S.A.
CNPJ Nº 03.568.496/0001-92 / NIRE 33300298291

Ata de Reunião do Conselho de Administração. Data, Hora E Local: 01 de 
março de 2021, às 11hs, na sede social, na Rua da Ajuda 35, Salão 1401 – RJ/
RJ, Centro. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades da con-
vocação, haja vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Ad-
ministração. Mesa: Presidente: Ricardo Linhares Colares; Secretário: Renardo 
Linhares Colares. Ordem do Dia e Deliberações - Eleição de membro da 
diretoria da companhia aprovadas por unanimidade: Eleição dos membros 
da Diretoria da Companhia, que deverão cumprir o mandato por um período de 
3 (Três) anos (2021 - 2023), a contar desta data: como Diretor sem designação 
específica, o Sr. John Clark Andrade Corrêa, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, CI n° 6.400 D/AM, expedida pelo  inscrito no CPF n° 426.612.852-53, e o 
Sr. Toigo de Quadros Caon, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
CI sob n°  134216027 – IFP- RJ, CPF n° 569.137.960-72, todos com escri-
tório localizado na sede da Companhia e tendo, individualmente, declarado 
não estarem incursos em qualquer dos crimes previstos em Lei que os impeça 
de exercer administração de sociedades. Encerramento da Sessão: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, 
após a lavratura da presente ata que, lida e votada, foi aprovada e assinada 
por todos os membros do Conselho de Administração. RJ, 01/03/2021. Pres-
idente - Ricardo Linhares Colares; Secretário - Renardo Linhares Colares. 
Membros do Conselho de Administração: Ricardo Linhares Colares; Aldacir 
Medeiros Junior; Renardo Linhares Colares. Diretores Eleitos: John Clark An-
drade Corrêa; Toigo de Quadros Caon. Jucerja reg. sob o nº 00004031240 em 
15/03/2021. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

HAGA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
Cia Aberta – CNPJ 30.540.991/0001-66 – NIRE 333.0014610-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO–AGO: Ficam os Srs. Acionistas convocados 
a comparecer às 9h00min, do dia 30/04/2021, na Av. Engº Hans Gaiser, 26, 
Nova Friburgo/RJ, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: I) Exa-
minar, discutir e votar, o Relatório da Administração, as Demonstrações Fi-
nanceiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativos 
ao exercício social encerrado em 31/12/2020; II) Deliberar sobre a proposta 
de destinação do resultado; III) Eleger os membros do Conselho de Adminis-
tração da Cia. e fixar a remuneração global dos administradores. Em confor-
midade com o Artigo 124, Parágrafo 6, da Lei 6.404/76, e da Instrução CVM 
481/09, encontram-se a disposição dos acionistas para consulta, na sede e 
no site da Cia, bem como da CVM e da BMFBOVESPA, os documentos obje-
tos de deliberações da Assembleia ora Convocada. INSTRUÇÕES GERAIS: 
a) Conforme previsto nos Arts. 12° e 13° do Estatuto Social da Cia. somente 
poderão comparecer a AGO os acionistas em cujos nomes as ações estejam 
registradas em lista de acionistas expedida pelo Banco Itaú S.A., agente de 
custódia de Ações da Cia, em até 05 dias antes da data de realização da AGO, 
observando Art. 126 da Lei 6.404/76, munidos dos seguintes documentos: (i) 
se pessoa física: Identidade e CPF; (ii) se pessoa jurídica: Estatuto ou Contrato 
Social, com respectiva comprovação da representação legal. Em ambos os 
casos se forem representados por procuração, que observem o disposto no 
§ 1º do art. 126 da Lei 6.404/76, devendo os instrumentos de mandato com 
especiais poderes para representação na AGO, a que se refere o presente 
edital, serem depositados na sede da Cia. ou por e-mail, em até 05 dias antes 
da data marcada para sua realização; b) Boletim de Voto à Distância: caso 
o acionista opte por exercer seu direito de voto à distância, nos termos da Ins-
trução CVM 481/09 e alterações, poderá enviar o Boletim de Voto por meio de 
seu respectivo agente de custódia, ou diretamente à Cia, conforme orientações 
constantes no boletim de voto a distância, disponível nos sites da Cia “Investi-
dores/Assembleias”, da CVM e da BMFBOVESPA. Nova Friburgo, 13/04/2021, 
José Luiz Abicalil - Presidente do Conselho de Administração.
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Dispositivos eletrônicos para fumar podem aumentar os riscos para 
a Covid-19, com agravamento do quadro pulmonar. Não podemos 
permitir que esses produtos sejam liberados para comercialização. 

O cigarro pode agravar a Covid-19, 
inclusive os cigarros eletrônicos

vapevicia.org.br
# V A P E V I C I A  |  # V A P E M A T A

Pix permite ajustar limites 
para transações financeiras

Caixa começa ampliação de carência  
para quitação do Pronampe 

Em maio, começará a funcionar o Pix Cobrança

Em 14 de maio, o 
Banco Central 
lançará o Pix Co-

brança, que permitirá co-
branças com vencimentos 
em datas futuras, com a 
inclusão do cálculo de ju-
ros, multas e descontos em 
pagamentos. 

De acordo com infor-
mações do Banco Central, 
também estão na agenda 
evolutiva do Pix, mas ain-
da sem data de lançamen-
to, funções como: inclusão 
da conta salário na lista de 
contas movimentáveis por 
Pix; possibilidade de de-
volução de recursos pela 
instituição recebedora, em 
casos de fundada suspeita 
de fraude ou falha opera-
cional nos sistemas das 
instituições participantes; 
saque Pix, para dar ao con-
sumidor mais uma opção 
de obtenção de dinheiro 
em espécie e para facilitar 
a gestão de caixa do lojis-
ta; Pix por aproximação, 
para dar mais facilidade e 
conveniência na iniciação 
de um Pix e para atender 
casos de uso específicos.

Desde o início de abril, 
os clientes das instituições 
financeiras participantes 
do Pix já podem controlar 

o limite dos recursos que 
usarão em suas transações 
e optar pela redução ou 
aumento do valor dispo-
nível para transferências e 
pagamentos. “Essa nova 
funcionalidade está sendo 
oferecida aos usuários pa-
ra proporcionar maior co-
modidade e facilidade em 
suas transações financeiras, 
e aprimorando ainda mais a 
segurança da ferramenta”, 
acredita a Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban).

“O Pix trouxe inovação 
para o sistema financeiro 
e maior conveniência para 
milhões de brasileiros em 
suas operações financeiras 
do dia a dia, a exemplo de 
outras ferramentas, como 
mobile banking, tokeni-
zação e internet banking. 
Os bancos estão, e sempre 
estiveram, em constante 
processo de preparação 
para se adequar às inova-
ções tecnológicas e regula-
tórias, e por isso, estamos 
na vanguarda tecnológica 
neste setor no mundo”, 
afirma Isaac Sidney, presi-
dente da Febraban.

A federação cita que 
entre as novidades que 
agregam mais valor ao 
sistema de pagamento es-

tá a funcionalidade Meus 
Limites Pix, que se soma 
às diversas ferramentas 
de segurança já presentes 
no Pix, que conta com as 
melhores tecnologias já in-
seridas nos canais digitais 
dos bancos e o que há de 
mais moderno em relação 
à segurança cibernética e 
prevenção a fraudes.

Redução de limites

Com a nova ferramenta, 
os pedidos de redução de 
limites são acatados ins-
tantaneamente pelas insti-
tuições participantes. Nas 
solicitações feitas pelos 
clientes para aumentar o li-
mite dentro do horário útil 
bancário (das 6h às 20h), 
as instituições terão até 
uma hora para avaliação e 
resposta. Nos pedidos de 
elevação de limite feitos 
fora do horário útil (das 
20h às 6h), as instituições 
poderão responder à solici-
tação ao longo da próxima 
hora útil subsequente.

Atualmente, o limite 
máximo oferecido pelos 
participantes do Pix para 
transações dentro do horá-
rio útil é igual ao existente 
para transações via TED. 

Fora do horário útil segue 
o limite de compra dispo-
nibilizado para o cartão de 
débito.

Somado a todo aparato, 
as instituições financeiras 
também lidam com infor-
mações de histórico do 
cliente e outras de segu-
rança do próprio ecossiste-
ma Pix para aprovarem as 
transações, como mensa-
geria criptografada, auten-
ticação biométrica, toke-
nização e todos os meios 
disponíveis para segurança 
da transação. O Pix, assim 
como outros meios eletrô-
nicos, tem transações inte-
gralmente rastreáveis.

O tempo adicional para 
análise de um pagamento 
suspeito também é usa-
do para confirmação ativa 
com o cliente ou checagens 
adicionais de segurança 
para as transações fora do 
padrão de transferência do 
cliente. operações que fo-
rem detectadas pelos ban-
cos como realizadas fora 
do padrão do cliente po-
dem demorar até 30 minu-
tos para serem liberadas, e 
até uma hora, no caso de 
operações feitas nos finais 
de semana ou em horário 
não útil (das 20h às 6h).

Começou nesta 
segunda-feira o 
início do prazo 

ampliado de carência para 
pagamento por empreen-
dedores que contrataram 
crédito pelo Programa Na-
cional de Apoio às Micro-
empresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe) 
na Caixa. O prazo pode ir 
de oito para 11 meses. 

O procedimento não al-
tera o prazo total do con-
trato e pode ser feito pelo 
Internet Banking da Caixa, 
no espaço destinado aos 
contratos, na opção Soli-
citar Prorrogação de Pausa 
Pronampe. 

Conforme o banco, 
desde o início das contra-
tações do Pronampe na 
Caixa, em junho de 2020, 
foram financiados R$ 16,4 
bilhões pelo banco, o que 
representa 41,7% de todos 
os contratos firmados no 
país nessa modalidade.

A ampliação do prazo 
de carência foi autorizada 
por assembleia de cotistas 
do Fundo Garantidor de 
Operações (FGO) no iní-
cio de março. As empresas 
que desejarem prorrogar a 
carência da linha do Pro-
nampe devem procurar 
as instituições financeiras 
com as quais firmaram os 

contratos de crédito.
O programa foi criado 

em maio do ano passado 
pelo governo federal para 
auxiliar financeiramente 
os pequenos negócios e, ao 
mesmo tempo, manter em-
pregos durante a pandemia 
de covid-19. As empresas 
beneficiadas assumiram o 
compromisso de preservar 
o número de funcionários 
e puderam utilizar os re-
cursos para financiar a ati-
vidade empresarial, como 
investimentos e capital de 
giro para despesas opera-
cionais.

Segundo a agência Bra-
sil, o Ministério da Eco-

nomia contabiliza mais de 
R$ 37 bilhões em finan-
ciamentos para cerca de 
520 mil micro e pequenos 
empreendedores. As con-
tratações foram encerra-
das em dezembro de 2020, 
mas, na semana passada, 
o governo federal enviou 
um projeto ao Congresso 
Nacional que permite a re-
tomada do programa para 
este ano. Também está em 
tramitação no Congres-
so um projeto que torna 
o Pronampe uma política 
oficial e permanente de 
crédito. O texto foi apro-
vado no Senado e está em 
análise na Câmara.
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Petrobras Comercializadora de Energia S.A.
CNPJ Nº 05.195.759/0001-90 – Empresa do Sistema Petrobras

continua

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO 2020

Balanço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração de Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Demonstração dos Resultados Abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Demonstração do Valor Adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Senhor Acionista,
Cumprindo os preceitos legais e disposições de seu estatuto social, apresentamos as Demonstrações Contábeis 
da Petrobras Comercializadora de Energia S.A. (PBEN), relativas ao exercício social findo em 31 de dezem-
bro de 2020, elaboradas na forma da legislação societária e acompanhadas do parecer da KPMG Auditores 
Independentes.
A PBEN é uma empresa subsidiária integral da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, com participação societária 
de 100% das ações da companhia. Seu objeto social consiste no comércio, na importação e na exportação de 
energia elétrica e de vapor d'água, bem como de produtos das indústrias de geração e co-geração de energia 
elétrica em geral; e também a prestação de serviços técnicos e administrativos relacionados com as aludidas 
atividades.
Em 31 de março de 2020, por meio da 10ª Assembleia Geral Extraordinária da companhia, a PBEN realizou 
uma redução do seu capital social, que passou de R$ 70.372 mil para R$ 30.447 mil.
Em 12 de junho de 2020, por meio da 13ª Assembleia Geral Extraordinária da companhia, a PBEN incorporou 
a empresa Termomacaé Comercializadora de Energia S.A. (TMC).
A PBEN é Agente de Comercialização de Energia Elétrica, devidamente autorizado pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica - ANEEL, nos termos da Resolução no 432, de 20 de agosto de 2002, com sede no município 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Henrique Valadares, 28 - 15° andar, inscrita no CNPJ/
MF sob o no 05.195.759/0001-90.

Desempenho Econômico:
A fonte de receita operacional da PBEN decorre das operações de compra e venda de energia elétrica dentro 
do ambiente regulado ou livre do Sistema Interligado Nacional.
Em 2020, a PBEN apresentou um Lucro Bruto de R$ 41.957 mil, sendo 12% superior em relação ao ano 
anterior (R$ 37.534 mil) em 2019. Este resultado é explicado, principalmente, pelo aumento expressivo da 
margem bruta que foi de 40% em 2020 contra 6% em 2019. Isso reflete: (i) o fim dos contratos de longo prazo 
em dezembro de 2019 que levava a empresa a iniciar o ano com margem negativa/ou reduzida e (ii) devido 
às oportunidades de negócio no ambiente de contratação livre efetivadas principalmente ao longo do segundo 
e terceiro trimestre de 2020, onde os preços de energia sofreram uma queda acentuada em função da menor 
demanda causada pela pandemia da COVID-19. As despesas gerais e administrativas aumentaram em 8% 
na comparação de 2020 com 2019 principalmente em função de aumento dos gastos com auditoria externa e 
com o contrato de compartilhamento de custos e despesas (CCCD), devido aos reajustes previstos nos aditivos 
desses contratos realizados em 2020.
O Lucro operacional da PBEN em 2020 alcançou R$ 38.846 mil, frente aos R$ 34.419 mil realizado em 2019, o 
que resultou em um acréscimo de 13%. O Lucro Líquido obtido em 2020 foi de R$ 28.230 mil, o que representou 
um acréscimo de 5% na comparação com o exercício anterior, refletido o aumento do lucro bruto.

Comercialização:
Em 2020 o preço médio de realização (PMR) foi de R$ 228,10 contra R$ 149,45 em 2019, e o custo médio de 
aquisição (CMA) foi de R$ 136,03 em 2020 contra R$ 140,15 em 2019, o que refletiu na expressiva margem  
bruta de 40% em 2020 frente a 6% em 2019.

Os contratos de longo prazo da companhia que se encerram em dezembro de 2019, ocasionaram uma redução 
de cerca de 89% no volume comercializado na comparação de 2020 com 2019. Porém, a PBEN se mantém 
monitorando o mercado com o objetivo de avaliar novas oportunidades de operações de compra e venda de 
energia que sejam atrativas para a companhia e novos negócios, buscando operações de curto, médio ou longo 
prazo de modo a aumentar o seu resultado.

O mercado de energia ao longo do exercício de 2020 se caracterizou por (i) uma elevada volatilidade dos pre-
ços no curto prazo, influenciada majoritariamente por questões climáticas e pela variação da carga devido a 
pandemia do COVID-19, e (ii) ampliação do mercado livre prioritariamente entre empresas de pequeno porte. 
Essas mudanças geram oportunidades e riscos na atuação da companhia nesse mercado. E a administração 
da PBEN avalia como positivo o potencial de oportunidades para o futuro do mercado livre.

Resultado Financeiro Líquido:
Quanto ao resultado financeiro, observou-se uma redução do mesmo no período (2020: R$ 2.650 mil, 2019: 
R$ 6.137 mil), diretamente associado a redução do saldo médio aplicado devido à redução de capital realizada 
em 2020 no valor de R$ 54 milhões e da redução da rentabilidade do FIDC (2020: 2,77% contra 2019: 5,97%).

Imposto de Renda e Contribuição Social:
Apesar do efeito combinado dos resultados financeiro e operacional ter derivado num aumento do lucro tri-
butável (2020: R$ 41.496 mil, 2019: R$ 40.556 mil) em 2%, houve uma menor despesa de imposto de renda 
e contribuição social (2020: R$ 13.266 mil, 2019: R$ 13.787 mil). Isso ocorreu, em grande parte, em função 
do benefício fiscal obtido com pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no final de dezembro de 2020. 

Compromissos e Agradecimentos:
A PBEN assume o compromisso com a confiabilidade em suas operações de compra e venda de energia 
elétrica realizadas no ambiente de comercialização da CCEE, obedecendo aos preceitos legais e às regras e 
procedimentos de comercialização de energia, com excelência comercial e de gestão, pautada na responsa-
bilidade social e ambiental de suas ações.

Reconhecemos que 2021 ainda será um ano de incertezas para o setor e alterações regulatórias estão sendo 
desenhadas. Isso exigirá de nós cautela e austeridade, por meio de um planejamento criterioso e de uma 
execução precisa, para entregar ao nosso sócio o desempenho financeiro desejado.

Registramos nosso reconhecimento e os mais sinceros agradecimentos aos nossos parceiros, instituições, 
conselheiros fiscais e sócio.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2021.
 Marcelo de Andrade   Luis Ramos Coiradas
 Diretor Presidente Diretor

Ativo Nota 2020 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1 2
Contas a receber - clientes 5.1 14.405 60.935
Contas a receber - FIDC 5.2 57.497 117.186
Imposto de renda e contribuição social 10.1 3.335 1.981
Impostos e contribuições 10.1 7.373 11.306

82.611 191.410
Não Circulante
  Realizável a longo prazo
    Depósitos Judiciais 55 –
    Impostos e contribuições 2.780 13
    Imposto de renda e contribuição social diferidos 10.2 583 443

3.418 456
Imobilizado 6 169 188

169 188
86.198 192.054

Passivo Nota 2020 2019
Circulante
    Fornecedores 7 6.693 79.859
    Arrendamentos Mercantis 8 25 28
    Imposto de renda e contribuição social 10.1 9.935 –
    Impostos e contribuições 10.1 273 784
    Dividendos propostos 11.3 4.513 6.692
    Outras contas a pagar 3 –

21.442 87.363
Não Circulante
     Arrendamentos Mercantis 8 157 168
     Provisão para processos judiciais 16.1 2.869 –

3.026 168
24.468 87.531

Patrimônio líquido
    Capital social realizado 11 40.577 70.372
    Reservas de lucros 21.153 34.151

61.730 104.523
86.198 192.054

Nota 2020 2019
Receita de venda de energia 12 103.940 603.034
Custo de energia vendida 13.1 (61.983) (565.500)
Lucro bruto 41.957 37.534
Receitas (despesas)
Vendas 13.2 16 (122)
Gerais e administrativas 13.3 (2.906) (2.699)
Tributárias (206) (294)
Outras despesas líquidas (15) –

(3.111) (3.115)
Lucro antes do resultado financeiro e impostos 38.846 34.419
Resultado financeiro líquido 14 2.650 6.137
  Receitas financeiras 2.425 5.732
  Despesas financeiras (31) (30)
  Variações monetárias, líquidas 256 435
Lucro antes dos impostos 41.496 40.556
Imposto de renda e contribuição social 10.3 (13.266) (13.787)
Lucro líquido do exercício 28.230 26.769
Lucro básico e diluído por ação (em R$) 11.4 0,70 0,38

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020 2019
Lucro líquido do exercício 28.230 26.769
Resultado abrangente total do exercício 28.230 26.769

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reservas de lucros
Capital 

subscrito e 
integralizado Legal

Dividendos 
adicionais

Lucros 
acumu- 

lados

Total do 
patrimônio 

líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018 70.372 14.074 6.582 – 91.028

70.372 – – 20.656 91.028
Dividendos adicionais aprovados – – (6.582) – (6.582)
Lucro líquido do exercício – – – 26.769 26.769
Destinações:
   Dividendos mínimos obrigatórios – – – (6.692) (6.692)
   Dividendos adicionais propostos – – 20.077 (20.077) –
Saldos em 31 de dezembro de 2019 70.372 14.074 20.077 – 104.523

70.372 – – 34.151 104.523
Dividendos adicionais aprovados (NE 11.1) – – (20.077) – (20.077)
Aumento de capital com reservas (NE 11.1) 14.074 (14.074) – – –
Redução de capital (NE 11.1) (54.000) – – – (54.000)
Aumento de capital - por incorporação
  TMC (NE 11.1) 10.131 – – – 10.131
Variações patrimoniais - por incorporação
  TMC (NE 1.2) – – – (488) (488)
Lucro líquido do exercício – – – 28.230 28.230
Destinação:
   Apropriações do lucro líquido em reserva – 1.387 – (1.387) –
   Juros sobre o capital próprio – – – (2.076) (2.076)
   Dividendos mínimos obrigatórios – – – (4.513) (4.513)
   Dividendos adicionais propostos – – 19.766 (19.766) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 40.577 1.387 19.766 – 61.730

40.577 – – 21.153 61.730
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020 2019
Receitas
Venda de energia e outras receitas 114.552 663.496
Perdas de crédito esperadas 16 (122)

114.568 663.374
Insumos adquiridos de terceiros
Produtos para revenda (61.983) (565.500)
Serviços de terceiros e outros (2.904) (2.683)
Créditos fiscais sobre produtos para revenda (8.385) (55.089)

(73.272) (623.272)
Valor adicionado bruto 41.296 40.102
Depreciação e amortização (17) (16)
Valor adicionado líquido produzido pela empresa 41.279 40.086
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras - inclui variações monetárias 2.681 6.167
Valor adicionado a distribuir 43.960 46.253
Distribuição do valor adicionado
Tributos
Federais 15.699 19.447
Estaduais – 7

15.699 19.454
Instituições financeiras e fornecedores
Juros e variações monetárias 31 30

31 30
Acionistas
Dividendos 4.513 6.692
Juros sobre o capital próprio 2.076 –
Lucros retidos 21.641 20.077

28.230 26.769
Valor adicionado distribuído 43.960 46.253

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
  Lucro líquido do exercício 28.230 26.769
Ajustes para:
  Depreciação e amortização 17 16
  Rendimentos de recebíveis de ativos financeiros (2.221) (5.637)
  Encargos financeiros sobre passivos de arrendamentos 19 18
  Perdas de crédito esperadas (16) 122
  Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos (144) (45)
  Provisão para processos judiciais e administrativos 15 –
Redução (aumento) de ativos
  Contas a receber 46.577 8.008
  Depósitos judiciais 81 –
  Impostos e contribuições 3.632 –
Aumento (redução) de passivos
  Fornecedores (73.125) 10.239
  Impostos e contribuições 13.552 4.615
  Imposto de renda e contribuição social pagos (3.372) (8.574)
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais 13.245 35.531
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
  Resgate (Investimento) em recebíveis de ativos financeiros 61.910 (26.729)
  Disponibilidades - incorporação TMC 7.718 –
Recursos líquidos gerados pelas (utilizados nas) atividades de investimentos 69.628 (26.729)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
  Redução de Capital (54.000) –
  Amortização de arrendamentos mercantis (30) (25)
  Dividendos e juros sobre o capital próprios  pagos (28.845) (8.776)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamentos (82.875) (8.801)
Aumento(redução)  de caixa e equivalentes no exercício (2) 1
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2 1
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1 2

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras findas em 31 de Dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

1.  A Companhia e suas operações
A Petrobras Comercializadora de Energia S.A. ("PBEN ou Companhia"), controlada integral da Petróleo Brasileiro 
S.A. - Petrobras, foi constituída em 16 de maio de 2002, tendo por objeto social o comércio, a importação e a 
exportação de energia elétrica e de vapor d'água, bem como de produtos das indústrias de geração e co-geração 
de energia elétrica em geral; e também a prestação de serviços técnicos e administrativos relacionados com as 
aludidas atividades, sendo-lhe facultada a participação no capital de outras empresas, respeitadas as normas 
e os regulamentos que lhe forem aplicáveis.
Em 29 de junho de 2018 foi aprovada em Reunião de Sócios Quotistas a transformação da PBEN em sociedade 
anônima, em atendimento à Lei 13.303 de 30 de junho de 2016 e ao Decreto nº 8.945 de 27 de dezembro de 2016, 
que determina a obrigatoriedade de adoção do tipo societário de sociedade anônima para empresas estatais.
A Companhia mantém transações relevantes com a controladora Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e segue o 
plano de negócios desta, na condução de suas operações. Portanto, estas demonstrações financeiras devem 
ser lidas neste contexto.

1.1. Destaques do exercício
A PBEN se mantém monitorando o mercado com o objetivo de avaliar novas oportunidades de operações de 
compra e venda de energia que sejam atrativas para a Companhia e novos negócios, e buscando operações de 
curto, médio ou longo prazo de modo a aumentar o seu resultado. O mercado de energia ao longo do exercício 
de 2020 se caracterizou por (i) uma elevada volatilidade dos preços no curto prazo, influenciada majoritariamente 
por questões climáticas e pela variação da carga devido à pandemia do COVID-19, (ii) aumento do número de 
empresas comercializadoras e (iii) ampliação do mercado livre prioritariamente entre empresas de pequeno porte.
O volume comercializado da empresa apresentou um decréscimo médio de 89% na comparação do exercício 
de 2020 com o exercício anterior. Isso ocorreu, em grande parte, devido ao término de contratos de longo prazo 
no final de 2019. Adicionalmente, o volume de energia elétrica vendida em 2020 foi cerca de 52 MW médios.
Em compensação, o lucro bruto de 2020 teve um aumento de 12% em relação a 2019, refletindo uma melhora 
na margem bruta. Isso reflete as oportunidades no ambiente de contratação livre efetivadas principalmente ao 
longo do segundo e terceiro trimestres de 2020, que resultaram em uma margem na comercialização de ener-
gia superior ao ano anterior. O lucro líquido teve um acréscimo de 5% na comparação com o período anterior 
impulsionado, principalmente, pelo aumento do lucro bruto no exercício de 2020.

1.2. Reestruturação societária
Em 12 de março de 2020, com o objetivo de otimizar a carteira de Participações do Grupo Petrobras, a con-
troladora aprovou o plano de incorporação da Termomacaé Comercializadora de Energia S.A. – TMC pela 
Petrobras Comercializadora de Energia S.A. –  PBEN.

Em 12 de junho, foi aprovada em assembleia geral de ambas as Companhias, a incorporação da TMC nos 
termos do protocolo de incorporação e justificativa, por meio da versão integral do patrimônio líquido da TMC 
para a PBEN, avaliado a valor contábil no montante de R$ 10.131, na data-base de 31 de dezembro de 2019, 
sendo assim registrado como aumento de capital. As variações patrimoniais ocorridas após a data de emissão 
do laudo, no montante de R$ 488, foram assumidas pela incorporadora, extinguindo e sucedendo-a em todos 
os direitos e obrigações.

O acervo líquido de incorporação da TMC pode ser assim sumarizado:

Ativo 2019 Passivo 2019
Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 2    Fornecedores 67
Contas a receber - clientes 1    Arrendamentos mercantis 21
   Contas a receber - FIDC 8.146    Impostos e contribuições 1
   Imposto de renda e contribuição social 1.754 89
   Impostos e contribuições 3.012

12.915 Não Circulante
    Provisão para processos judiciais e administrativos 2.840

Não Circulante     Arrendamentos mercantis 328
  Realizável a longo prazo 3.168
     Depósitos judiciais 133

133 Patrimônio líquido
   Capital social realizado 8.719

Imobilizado 340    Reservas de lucros 1.412
340 10.131

13.388 13.388

As duas Companhias são subsidiárias integrais da Petrobras, portanto não foram atribuídas ações da PBEN 
aos acionistas da TMC, que teve a totalidade das ações extinta.

1.2.1. Impacto do Coronavírus nas operações da Companhia
a. Contexto 

Em janeiro de 2020, a China reportou ter identificado uma nova variante do coronavírus, COVID-19, que estava 
se disseminando de forma rápida em sua população. Em 11 de março de 2020, foi declarada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) que a COVID-19 tratava-se de uma pandemia e as medidas de isolamento social 
decorrentes dessa pandemia afetaram o ambiente econômico global. 

As autoridades governamentais brasileiras, por sua vez, implementaram uma série de medidas para fazer frente 
aos efeitos econômicos colaterais, impostos pela atual pandemia, de dimensões crescentes e ainda incertas 
que paralisaram as atividades mundiais, auxiliando desta forma o setor produtivo. 

b. Ações de resiliência

A Companhia, alinhada às recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, anunciou providências para pre-
servar a saúde de seus colaboradores e apoiar na prevenção ao contágio em suas áreas operacionais e adminis-
trativas que incluem o trabalho em home office, rigorosa higienização dos locais de trabalho, testagem de casos 
suspeitos, medição de temperatura corporal, acompanhamento médico e acesso a serviços de telemedicina. 

Na PBEN não houve impacto proveniente da pandemia na comercialização de energia, em face, principal-
mente, da redução do volume de contratos celebrados no período de janeiro a dezembro de 2020, conforme 
apresentado na nota 1.1. 

A PBEN continua monitorando o mercado de energia e os impactos prospectivos da pandemia no mercado de 
comercialização de energia materializaram-se basicamente pela renegociação de contratos e diferimentos de 
pagamentos dos clientes finais junto a comercializadores e geradores. 

A carteira da PBEN à época da deflagração da pandemia e também atualmente não conta com esse risco devido 
à característica dos seus contratos de venda, uma vez que a retração da atividade econômica dos segmentos 
de negócio de seus consumidores foi dentro da flexibilidade estipulada nesses contratos. 

c. Efeito nas demonstrações financeiras
Os impactos da COVID-19 e o ambiente econômico foram considerados na preparação dessas demonstrações 
financeiras. As informações sobre as estimativas e julgamentos relevantes que requerem elevado nível de 
julgamento e complexidade em suas aplicações e que podem afetar materialmente a situação financeira e os 
resultados da Companhia, foram revisadas para esta demonstração a fim de determinar eventuais mudanças 
em premissas e julgamentos decorrentes das atuais condições de mercado. 
O resultado da revisão dessas premissas e outros decorrentes da COVID-19 estão apresentados a seguir: 
● Não ocorreram alterações de premissas no reconhecimento dos contratos de receita com clientes. Permanece 

a expectativa de conclusão da obrigação pelo cliente no vencimento de cada operação, classificada como 
sendo altamente provável. Os clientes não indicaram a intenção de descumprimento ou revisão dos termos 
e condições contratuais assinados até 31 de dezembro de 2020; 

● Não foram identificados efeitos adicionais no reconhecimento das perdas de crédito esperadas (PCE) nos 
ativos financeiros da Companhia; 

● Não houve alterações nos compromissos assumidos com fornecedores, tendo em vista que o fluxo de caixa 
não sofreu alterações; e 

● No âmbito do contencioso jurídico da Companhia, não há casos relacionados ao COVID-19 com risco de 
desembolso financeiro que impactem diretamente às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 
2020.

2.  Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças 
introduzidas por intermédio das Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, complementadas pelos pronunciamentos, 
interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados por resoluções do 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evi-
denciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto quando 
de outra forma indicado. O sumário das principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações 
financeiras está apresentado nas suas respectivas notas explicativas, conforme indicado na nota explicativa 3.
A Administração da Companhia, em reunião realizada em 24 de fevereiro de 2021, autorizou a divulgação 
destas demonstrações financeiras.
2.1. Demonstração do valor adicionado
A legislação societária brasileira exige para as companhias abertas a elaboração da Demonstração do Valor 
Adicionado – DVA e sua divulgação como parte integrante do conjunto de demonstrações financeiras. Essas 
demonstrações foram preparadas de acordo com CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado.
Esta demonstração tem como objetivo apresentar informações relativas à riqueza criada pela Companhia e a 
forma como tais riquezas foram distribuídas.
2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação
A moeda funcional da empresa é o real, por ser a moeda de seu ambiente econômico de operação. Todos os 
saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

2.3. Novas normas e interpretações 
Os principais normativos emitidos pelo IASB que ainda não entraram em vigor e não tiveram adoção antecipada 
pela companhia até 31 de dezembro de 2020. 

Norma Descrição Data de vigência 

Interest Rate Benchmark 
Reform - Phase 2. 
Amendments to IFRS 9, 
IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 
and IFRS 16.

As alterações normativas estão relacionadas à reforma 
das taxas de juros referenciais (IBOR) resultante das 
recomendações estabelecidas no relatório do Financial 
Stability Board (FSB). As emendas estabelecem novos 
requerimentos sobre: base para determinação dos fluxos 
de caixa contratuais dos ativos e passivos financeiros 
mensurados ao custo amortizado no escopo do IFRS 9, 
passivos de arrendamento; contabilidade de hedge; e 
divulgações.

1º de janeiro de 2021, 
aplicação retrospectiva 
com determinadas 
exceções 

Annual Improvements 
to IFRS® Standards 
2018–2020.

As emendas alteram requerimentos relacionados a: con-
trolada como adotante inicial dos IFRS (IFRS 1-First-time 
Adoption of International Financial Reporting Standards); 
taxas a serem consideradas para avaliar o desreconhe-
cimento de um passivo financeiro (IFRS 9-Financial Ins-
truments); e fluxos de caixa para tributação ao mensurar 
o valor justo (IAS 41-Agriculture). Adicionalmente, as 
emendas alteram determinado exemplo ilustrativo contido 
no IFRS 16-Leases.

1º de janeiro de 2022, 
aplicação prospectiva.

Reference to the 
Conceptual Framework - 
Amendments to IFRS 3

As emendas atualizam determinada referência no IFRS 
3 à estrutura conceitual mais recente, bem como inclui 
requerimentos adicionais relativos a obrigações no esco-
po dos pronunciamentos IAS 37 - Provisions, Contingent 
Liabilities and Contingent Assets e IFRIC 21-Levies. Adi-
cionalmente, as emendas orientam que o comprador não 
deve reconhecer ativos contingentes adquiridos em uma 
combinação de negócios.

1º de janeiro de 2022, 
aplicação prospectiva.

Onerous Contracts - Cost 
of Fulfilling a Contract - 
Amendments to IAS 37

 Estabelece alterações no IAS 37-Provisions, Contingent 
Liabilities and Contingent Assets para esclarecer o que 
compreende os custos de cumprimento de um contrato 
para avaliar se um contrato é oneroso.

1º de janeiro de 2022, 
aplicação prospectiva.

Property, Plant and 
Equipment: Proceeds 
before Intended Use - 
Amendments to IAS 16

As alterações no IAS 16-Property, Plant and Equipment 
proíbem deduzir do custo do imobilizado valores recebidos 
pela venda de itens produzidos antes da colocação do 
ativo no local e condição necessárias para o mesmo ser 
capaz de funcionar da forma pretendida pela administração

1º de janeiro de 2022, 
aplicação retrospectiva 
com determinadas 
exceções.

Classification of Liabilities 
as Current or Non-current 
- 
Amendments to IAS 1

As emendas no IAS 1-Presentation of Financial estabe-
lecem requerimentos para classificação de um passivo 
como circulante ou não circulante.

1º de janeiro de 2023, 
aplicação  
retrospectiva.

IFRS 17 - Insurance 
Contracts e Amendments 
to IFRS 17 Insurance 
Contracts 

O IFRS 17 substitui o IFRS 4-Insurance Contracts e 
estabelece os requisitos que devem ser aplicados no 
reconhecimento e divulgação relacionados aos contratos 
de seguro e de resseguro.

1º de janeiro de 2023, 
aplicação 
retrospectiva. 

Quanto às emendas e normativo listados acima, que entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, a 
companhia está avaliando os efeitos da aplicação inicial em suas demonstrações contábeis consolidadas. Com 
relação a emenda que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, a companhia não estima impactos da 
aplicação inicial em suas demonstrações contábeis consolidadas.

3.  Sumário das principais práticas contábeis
As práticas contábeis para a compreensão da base de reconhecimento e mensuração aplicadas na preparação 
das demonstrações financeiras estão descritas abaixo das respectivas notas explicativas e são consistentes 
com as políticas contábeis adotadas e divulgadas nas demonstrações financeiras dos exercícios anteriores.

As notas que apresentam práticas contábeis são:

Nota Explicativa nº
5 Contas a receber
6 Imobilizado
8 Arrendamentos mercantis
10.3 Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
11 Patrimônio líquido
12 Receita de vendas de energia 
16 Processos judiciais e contingências

3.1. Instrumentos financeiros
Instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para a entidade e a um passivo 
financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade.

3.1.1.  Ativos financeiros
a) Reconhecimento e mensuração inicial

Um ativo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. 
Exceto para contas a receber de clientes sem componente de financiamento significativo, os ativos financeiros 
são inicialmente mensurados ao valor justo e, caso não sejam classificados como mensurados ao valor justo 
por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão 
são adicionados ou reduzidos.

b) Classificação e mensuração subsequente

Ativos financeiros são classificados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do resultado com base tanto: no modelo 
de negócios da entidade para a gestão dos ativos financeiros; quanto nas características de fluxo de caixa 
contratual do ativo financeiro, conforme segue:
● Custo amortizado: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta 

somente do pagamento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de negócios 
objetiva manter o ativo com o fim de receber seus fluxos de caixa contratuais;

● Valor justo por meio de outros resultados abrangentes: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) 
cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do recebimento de principal e juros sobre o principal em datas 
específicas e, cujo modelo de negócios objetiva tanto o recebimento dos fluxos de caixa contratuais do ativo 
quanto sua venda, bem como investimentos em instrumento patrimoniais não mantidos para negociação nem 
contraprestação contingente, que no reconhecimento inicial, a Companhia elegeu de forma irrevogável por 
apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes; e

● Valor justo por meio do resultado: todos os demais ativos financeiros. Esta categoria geralmente inclui ins-
trumentos financeiros derivativos.

3.1.2. Passivos Financeiros
a) Reconhecimento e mensuração inicial

Um passivo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instru-
mento. Caso não seja classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação 
que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão reduzem ou aumentam esse valor.

b) Classificação e mensuração subsequente

Passivos financeiros são classificados como mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, exceto em 
determinadas circunstâncias, que incluem determinados passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado.

Financiamentos, quando aplicáveis, são mensurados ao custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos.

Quando passivos financeiros mensurados a custo amortizado tem seus termos contratuais modificados e tal 
modificação não for substancial, seus saldos contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos de caixa sob 
os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do instrumento 
remensurado quando da modificação não substancial dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente 
anterior a tal modificação é reconhecida como ganho ou perda no resultado do exercício.

Instrumentos financeiros derivativos são mensurados subsequentemente ao valor justo por meio do resultado, 
exceto quando o derivativo é qualificado e designado para contabilidade de hedge (hedge accounting). A Com-
panhia não efetuou nenhuma transação com instrumentos financeiros derivativos em 2020 e 2019.

4.  Estimativas e julgamentos relevantes
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e julgamentos para determinadas 
operações que refletem no reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas. As premissas 
utilizadas são baseadas no histórico e em outros fatores considerados relevantes, revisadas periodicamente 
pela Administração, e cujos resultados reais podem diferir dos valores estimados.

A seguir são apresentadas informações apenas sobre práticas contábeis e estimativas que requerem elevado 
nível de julgamento ou complexidade em sua aplicação e que podem afetar materialmente a situação financeira 
e os resultados da Companhia. 

4.1. Estimativas relacionadas a processos judiciais e contingências
A Companhia é parte em arbitragens, processos judiciais e administrativos envolvendo questões cíveis, fiscais 
e trabalhistas decorrente do curso normal de suas operações e utiliza-se de estimativas para reconhecer os 
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valores e a probabilidade de saída de recursos com base em pareceres avaliações técnicas de seus assessores 
jurídicos e nos julgamentos da Administração.

Essas estimativas são realizadas de forma individualizada ou por agrupamento de casos com teses semelhan-
tes e essencialmente levam em consideração fatores como a análise dos pedidos realizados pelos autores, 
robustez das provas existentes, precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes e doutrina sobre o tema. 
Especificamente para ações trabalhistas de terceirizados, a Companhia estima a perda esperada através de 
um procedimento estatístico em virtude do volume de ações com características similares.

Decisões arbitrais, judiciais e administrativas em ações contra a Companhia, nova jurisprudência, alterações 
no conjunto de provas existentes podem resultar na alteração na probabilidade de saída de recursos e suas 
mensurações mediante análise de seus fundamentos.

Informações sobre processos provisionados e contingência são apresentadas na nota explicativa 16.

4.2. Tributos diferidos sobre o lucro
A Companhia utiliza de julgamentos para determinar o reconhecimento e o valor dos tributos diferidos nas 
demonstrações financeiras. Os ativos fiscais diferidos são reconhecidos se for provável a existência de lucros 
tributáveis futuros. 

A movimentação do imposto de renda e contribuição diferidos estão apresentados na nota explicativa 10.2.

4.3. Perdas em créditos esperadas
A provisão de perdas de crédito esperadas (PCE) para ativos financeiros se baseia em premissas de risco de 
default, determinação da ocorrência ou não de aumento significativo no risco de crédito, fator de recuperação, 
entre outras. A Companhia utiliza julgamento em tais premissas e na seleção dos inputs para cálculo das perdas 
de crédito esperadas.

As movimentações das perdas em créditos esperadas estão demonstradas na nota 5.4.

5.  Contas a receber
5.1. Contas a receber, líquidas

2020 2019
Venda de energia elétrica (a) 146 53.627
Liquidação Financeira - CCEE (b) 1.237 4.881
Partes relacionadas (nota explicativa 9.1) 14.302 3.723

15.685 62.231
Perdas de crédito esperadas - PCE (c) (1.280) (1.296)

14.405 60.935

(a) Refere-se aos recebíveis de venda de energia dos contratos bilaterais, celebrados no ambiente de contra-
tação livre. 
(b) Refere-se aos recebíveis de liquidação financeira na Câmara de Liquidação de Energia Elétrica.
(c) Refere-se à provisão para perdas de créditos esperadas relacionada às liminares e agentes desligados 
por descumprimento de obrigações, dentre elas a inadimplência na liquidação financeira do mercado de curto 
prazo, no âmbito da Câmara de Liquidação Financeira de Energia Elétrica - CCEE.

As contas a receber que eram classificadas de acordo com o CPC 38 na categoria empréstimos e recebíveis, 
após a adoção do CPC 48, encontram-se classificados na categoria custo amortizado.

5.2. Recebíveis de ativos financeiros
Em 31 de dezembro de 2020, o montante de R$ 57.497 (R$ 117.186 em 31 de dezembro de 2019), representa 
os recursos aplicados em quotas seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados 
(FIDC-NP). O FIDC-NP é destinado preponderantemente à aquisição de direitos creditórios performados e/
ou não performados de operações realizadas por subsidiárias e controladas, exclusivo do Sistema Petrobras.

A variação de 51% em relação à 2019 refere-se principalmente aos pagamentos de dividendos (R$ 26.769) e 
redução de capital (R$ 54.000).

A aplicação desses recursos no FIDC-NP é tratada como “recebíveis”, considerando que o lastro desse fundo 
é principalmente, em direitos creditórios adquiridos e são classificados na categoria de valor justo por meio 
do resultado.

A exposição da empresa ao risco de crédito associado aos clientes está divulgada na nota explicativa 17.

Política contábil

As contas a receber de venda de energia elétrica são classificadas como ao custo amortizado, os recebíveis 
de ativos financeiros como valor justo por meio do resultado.

A Companhia reconhece provisão para perdas de crédito esperadas para contas a receber de clientes de curto 
prazo por meio da utilização de matriz de provisões baseada na experiência de perda de crédito histórica não 
ajustada, quando tal informação representa a melhor informação razoável e sustentável, ou, ajustada, com 
base em dados observáveis atuais para refletir os efeitos das condições atuais e futuras desde que tais dados 
estejam disponíveis sem custo ou esforços excessivos.

Em geral, para os demais recebíveis, a Companhia reconhece provisão por valor equivalente à perda de cré-
dito esperada para 12 meses, entretanto, quando o risco de crédito do instrumento financeiro tiver aumentado 
significativamente desde o seu reconhecimento inicial, a provisão é reconhecida por valor equivalente à perda 
de crédito esperada (vida toda).

a) Aumento significativo do risco de crédito

Ao avaliar o aumento significativo do risco de crédito, a Companhia compara o risco de inadimplência (default) 
que ocorre no instrumento financeiro na data do balanço com o risco de inadimplência (default) que ocorre no 
instrumento financeiro na data de seu reconhecimento inicial. 

Independentemente da avaliação do aumento significativo no risco de crédito, a Companhia presume que o 
risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o seu reconhecimento inicial quando 
os pagamentos contratuais estiverem vencidos há mais de 30 dias, exceto quando informações razoáveis e 
sustentáveis disponíveis demonstrarem o contrário.

A Companhia assume que o risco de crédito de contas a receber não aumentou significativamente desde o 
seu reconhecimento inicial quando o mesmo possui baixo risco de crédito na data do balanço. Baixo risco de 
crédito é determinado com base em classificações externas de riscos e metodologias internas de avaliação.

b) Definição de inadimplência (default)

A Companhia considera inadimplência quando a contraparte não cumpre com a obrigação legal de pagamento 
de seus débitos quando devidos ou, a depender do instrumento, quando ocorre atraso de recebimento devido 
contratualmente em prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias.

c) Mensuração e reconhecimento de perdas de crédito esperadas

Perda de crédito esperada é a média ponderada de perdas de crédito com os respectivos riscos de inadimplên-
cia, que possam ocorrer conforme as ponderações. A perda de crédito sobre um ativo financeiro é mensurada 
pela diferença entre todos os fluxos de caixa contratuais devidos à Companhia e todos os fluxos de caixa que 
a Companhia espera receber, descontados à taxa efetiva original.

5.3. Aging do contas a receber vencido - terceiros
2020 2019

Até 3 meses – 3.693
De 3 a 6 meses – 34
De 6 a 12 meses – 70
Acima de 12 meses 1.280 1.084

1.280 4.881

5.4. Movimentação das perdas em créditos esperadas - PCE
2020 2019

Saldo inicial (1.296) (1.174)
Adições – (128)
Reversões 16 6
Saldo final (1.280) (1.296)

6.  Imobilizado
Com adoção do CPC 06 (R2), a Companhia reconheceu em 1º de janeiro de 2019, os ativos de direito de uso 
em contrapartida a um passivo de arrendamentos financeiros. Em 31 de dezembro de 2020, os direitos de uso 
estão apresentados pelos seguintes ativos subjacentes:

Direito de uso - 
Edificações e 
Construções Total

Saldo em 31 dezembro de 2018 – –
Adições 204 204
Depreciação (16) (16)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 188 188
Custo - Remensuração (2) (2)
Depreciação (17) (17)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 169 169

Prática contábil

Os ativos de direito de uso são apresentados como ativo imobilizado e, de acordo com as vidas úteis de seus 
respectivos ativos subjacentes e as características dos contratos de arrendamento (prazo, transferência do 
ativo ou exercício de opção de compra), são depreciados pelo método linear com base nos prazos contratuais.

7.  Fornecedores
2020 2019

Terceiros 5.409 18.715
Partes relacionadas (nota explicativa 9) 1.284 61.144

6.693 79.859

Representam, principalmente, as compras de energia elétrica de curto prazo para honrar os compromissos de 
venda. A redução no exercício refere-se ao menor volume contratado, para fazer face aos contratos de energia 
comercializados.

8.  Arrendamentos mercantis
A Companhia firmou, em 23 de janeiro de 2017, contrato de sublocação de uma sala com a Petrobras (sublo-
cadora), localizada no Edifício Centro Empresarial Senado, no Rio de Janeiro-RJ, que teve início em 01 de 
fevereiro de 2017 e terá término em 03 de setembro de 2030.

A movimentação do contrato de arrendamento reconhecido como passivo está demonstrada a seguir:
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31.12.2019
País - Curto Prazo – – – 35 (13) (10) (2) 18 28
País - Longo Prazo – 184 19 (35) – – – – 168
Total – 184 19 – (13) (10) (2) 18 196
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31.12.2020
País - Curto Prazo 28 – – 9 (15) (15) – 18 25
País - Longo Prazo 168 – (2) (9) – – – – 157
Total 196 – (2) – (15) (15) – 18 182

A tabela a seguir apresenta os vencimentos destes contratos:

Vencimento em 2021 2022 2023 2024 2025 2026 em diante Total
Saldo em 31 de dezembro de 2020 25 24 23 21 19 84 196

Prática contábil

A classificação contábil das operações de arrendamento mercantil operacional tem como base normativa o 
CPC 06 (R2) a partir de 1º de janeiro de 2019.

Os passivos de arrendamento, incluindo aqueles cujos ativos subjacentes são de baixo valor, são mensurados 
pelo valor presente dos pagamentos dos arrendamentos, geralmente descontados a taxa incremental nominal 
sobre empréstimos da Companhia, visto que as taxas de juros implícitas nos contratos de arrendamento com 
terceiros normalmente não podem ser prontamente determinadas.

Remensurações no passivo de arrendamento geralmente refletem alterações oriundas de índices ou taxas 
contratuais, bem como nos prazos dos arrendamentos devido a novas expectativas de prorrogações ou res-
cisões do arrendamento.

Os juros incorridos atualizam o passivo de arrendamento e são classificados como despesas financeiras, en-
quanto os pagamentos reduzem o seu valor contábil. As variações cambiais de arrendamentos denominados 
em dólares norte-americanos são designadas como instrumentos de proteção de relações de hedge de fluxo 
de caixa das exportações altamente prováveis.

Os pagamentos associados a arrendamentos de curto prazo (prazo de 12 meses ou menos) são reconhecidos 
como despesa ao longo do prazo do contrato.

9.  Partes relacionadas
9.1. Transações comerciais por operação com empresas do sistema
A Companhia possui política de Transações com Partes Relacionadas do Sistema Petrobras, que visa estabe-
lecer regras para assegurar que todas as decisões envolvendo partes relacionadas e situações com potencial 
conflito de interesses respeitem a legislação e as partes envolvidas nas negociações.

Esta política orienta as empresas do Sistema Petrobras e sua força de trabalho na celebração de Transações 
com Partes Relacionadas e em situações em que haja potencial conflito de interesses nestas operações, de 
forma a assegurar os interesses da Companhia, alinhada à transparência nos processos e às melhores práticas 
de Governança Corporativa, com base nas seguintes regras e princípios:

● Priorização dos interesses da Companhia independente da contraparte no negócio;
● Aplicação de condições estritamente comutativas, prezando pela transparência, equidade e interesses da 

Companhia;
● Condução de transações sem conflito de interesses e em observância às condições de mercado, especial-

mente no que diz respeito a prazos, preços e garantias, conforme aplicável, ou com pagamento compensatório 
adequado; e

● Divulgação de forma adequada e tempestiva em observância à legislação vigente.

A política também visa garantir a adequada e diligente tomada de decisões por parte da administração da 
Companhia.

2020 2019

Petrobras Transpetro
Nova Transporta- 
dora do Sudeste Outros Total Total

Ativo
Circulante 
Contas a receber, principalmente
  por venda de energia (NE nº 5) 311 12.260 1.612 119 14.302 3.723

11 12.260 1.612 119 14.302 3.723
Passivo
Circulante
Fornecedores, principalmente
  por compra de energia (NE nº 6) 1.284 – – – 1.284 61.144
Arrendamentos mercantis (NE nº 8) 28 – – – 28 28
Dividendos propostos (NE nº 11.3) 4.513 – – – 4.513 6.692
Não Circulante
Arrendamentos mercantis (NE nº 8) 168 – – – 168 168

5.993 – – – 5.993 68.032
Resultado
Receita de venda de energia
  (NE nº 12) 17.302 74.533 13.707 6.876 112.418 134.227
Custo de energia vendida
  (NE nº 13.1) (17.702) – – – (17.702) (326.833)
Compartilhamento de gastos com a
  Petrobras (2.026) – – – (2.026) (1.830)
Aluguéis e taxas de imóveis (13) – – – (13) (26)
Despesas financeiras -
  arrendamentos (19) – – – (19) (18)

(2.458) 74.533 13.707 6.876 92.658 (194.480)

9.2. Remuneração da administração da empresa.
Os membros da diretoria exercem funções gerenciais na controladora Petrobras e não recebem verbas remu-
neratórias da PBEN.

10.  Tributos
10.1. Tributos correntes
Imposto de renda e contribuição social Ativo Circulante

2020 2019
Imposto de Renda (i) 1.962 111
Contribuição Social (i) 1.373 1.870

3.335 1.981

Demais impostos e contribuições Ativo Circulante Passivo Circulante
2020 2019 2020 2019

ICMS – – 273 –
PIS/COFINS (ii) 7.368 9.471 – 758
Outros impostos e contribuições federais retidos de terceiros 5 1.835 – 26

7.373 11.306 273 784

Ativo Não Circulante
2020 2019

ICMS 13 13
13 13

(i) Refere-se, principalmente, a imposto de renda e contribuição social retida na fonte sobre venda de energia 
elétrica e rendimentos de aplicação financeira; bem como imposto de renda e base negativa de contribuição 
social de exercícios anteriores.
(ii) Refere-se, principalmente, a créditos de PIS e COFINS sobre aquisição de energia elétrica.

A Companhia monitora periodicamente seus créditos de impostos, com o intuito de garantir sua efetiva recu-
perabilidade.
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10.2. Imposto de renda e contribuição social diferidos
Os fundamentos e as expectativas para realização estão apresentados a seguir:

a) A movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos está apresentada a seguir:

Atualização 
monetária de 

depósitos 
judiciais

Perdas de 
Crédito

Esperadas

Arrenda-
mentos 

Mercantis

Provisão 
para  

processos 
judiciais Total

Em 1º de janeiro de 2019 (4) 403 – – 399
Reconhecido no resultado do exercício – 42 2 – 44
Em 31 de dezembro de 2019 (4) 445 2 – 443
Reconhecido no resultado do exercício – (6) 2 148 144
Efeitos Incorporação TMC – – – (4) (4)
Em 31 de dezembro de 2020 (4) 439 4 144 583

b) Realização do imposto de renda e da contribuição social diferidos.

A Administração considera que os créditos fiscais diferidos ativos serão realizados na proporção da realização 
das provisões e da resolução final dos eventos futuros. Em 31 de dezembro de 2020, a expectativa de realização 
dos passivos fiscais diferidos é a seguinte:

Ativos Passivos
2021 em diante 583 –
Parcela registrada contabilmente 583 –

10.3. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
A reconciliação dos impostos apurados conforme alíquotas nominais e o valor dos impostos registrados estão 
apresentados a seguir:

2020 2019
Lucro antes dos impostos 41.496 40.556
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%) (14.109) (13.789)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:
Exclusões/(Adições) permanentes, líquidas 813 (22)
Outros 30 24
Imposto de renda e contribuição social (13.266) (13.787)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 144 44
Imposto de renda e contribuição social correntes (13.410) (13.831)

(13.266) (13.787)
Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social 32% 34%

Política contábil
As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os impostos correntes e 
diferidos e são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos 
no patrimônio líquido.

a) Imposto de renda e contribuição social correntes

São calculados com base no lucro tributável apurado conforme legislação pertinente e alíquotas vigentes no 
final do exercício que está sendo reportado. 

O imposto de renda e a contribuição social correntes são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, 
quando existe direito legalmente executável para compensar os valores reconhecidos e quando há intenção 
de liquidar em bases líquidas, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

b) Imposto de renda e contribuição social diferidos

São geralmente reconhecidos sobre as diferenças temporárias apuradas entre as bases fiscais de ativos e pas-
sivos e seus valores contábeis, e mensurados pelas alíquotas que se espera que sejam aplicáveis no período 
quando for realizado o ativo ou liquidado o passivo, com base nas alíquotas (e legislação fiscal) que estejam 
promulgadas ou substantivamente promulgadas ao final do exercício que está sendo reportado.

O ativo fiscal diferido é reconhecido para todas as diferenças temporárias dedutíveis, inclusive para prejuízos e 
créditos fiscais não utilizados, na medida em que seja provável a existência de lucro tributável contra o qual a 
diferença temporária dedutível possa ser utilizada, a não ser que o ativo fiscal diferido surja do reconhecimento 
inicial de ativo ou passivo na transação que não é uma combinação de negócios e no momento da transação 
não afeta nem o lucro contábil nem o lucro tributável (prejuízo fiscal).

A existência de lucro tributável futuro baseia-se em estudo técnico, aprovado pela Administração da Companhia.

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são apresentados líquidos, quando existe direito legalmente 
executável à compensação dos ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e os ativos fiscais 
diferidos e os passivos fiscais diferidos estão relacionados com tributos sobre o lucro lançados pela mesma 
autoridade tributária na mesma entidade tributável ou nas entidades tributáveis diferentes que pretendem 
liquidar os passivos e os ativos fiscais correntes em bases líquidas, ou realizar os ativos e liquidar os passivos 
simultaneamente, em cada exercício futuro no qual se espera que valores significativos dos ativos ou passivos 
fiscais diferidos sejam liquidados ou recuperados.

11.  Patrimônio líquido
11.1. Capital social realizado
Em 31 de dezembro de 2020, o capital subscrito e integralizado no valor de R$ 40.577 (R$ 70.372 em 31 de 
dezembro de 2019) está representado por 40.577.412 ações ordinárias (70.372.128 ações ordinárias em 31 
de dezembro de 2019), nominativas e sem valor nominal.

Em 31 de março de 2020, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia deliberou sobre o aumento de ca-
pital, no montante de R$ 14.074, mediante a capitalização integral do saldo da reserva legal de 31 de dezembro 
de 2019, e sobre a redução de capital, no montante de R$ 54.000, por julgar o capital social da Companhia 
excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76.

Em 12 de junho de 2020, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia deliberou sobre o aumento de capital 
no montante de R$ 10.131, reflexo da incorporação da TMC (nota explicativa 1.2).

Remuneração aos Acionistas

A assembleia geral ordinária (AGO), realizada em 31 de março de 2020, aprovou os dividendos adicionais 
propostos no montante de R$ 20.077, referentes ao exercício de 2019. Com base na deliberação da AGO, os 
dividendos adicionais propostos foram transferidos do patrimônio líquido para as obrigações de curto prazo, 
no balanço patrimonial, devido à previsão de liquidação no exercício de 2020.

Em 29 de maio de 2020, a empresa pagou os dividendos referentes ao exercício de 2019 no valor de R$ 26.769.

Em 18 de dezembro 2020, a Diretoria deliberou sobre o pagamento de dividendos antecipados na forma de 
Juros sobre o Capital Próprio no valor de R$ 2.076.

Prática contábil

O capital social está representado por ações ordinárias. Os gastos incrementais diretamente atribuíveis à 
emissão de ações são apresentados como dedução do patrimônio líquido, como transações de capital, líquido 
de efeitos tributários.

11.2. Reservas de Lucros
a) Reserva legal

Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, até o limite de 20% do capital social, 
em conformidade com o artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações.

11.3. Dividendos
Os acionistas terão direito, em cada exercício, aos dividendos, que não poderão ser inferiores a 25% do lucro 
líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações, rateado pelas ações em que se dividir o capital 
da Companhia.

Em AGO de 31 de março de 2020, foram aprovados os dividendos no montante de R$ 26.769, referentes ao 
lucro de 2019, os quais foram pagos na sua totalidade em maio de 2020.

A proposta de dividendos relativa ao exercício de 2020, encaminhada pela administração da Companhia à 
aprovação do acionista, no montante de R$ 26.355, sendo R$ 4.513 de dividendos mínimos obrigatórios, 
R$ 2.076 de juros sobre o capital próprio e R$ 19.766 de dividendos adicionais propostos, atende aos direitos 
garantidos ao acionista.

Os dividendos propostos em 31 de dezembro de 2020, no montante de R$ 24.279 serão pagos na data a ser 
fixada em Reunião com o acionista.

Demonstração do lucro básico para cálculo de dividendos:
2020 2019

Lucro do exercício 28.230 26.769
Efeito da Incorporação TMC (488) –
Base para determinação da Reserva de Lucro 27.742 26.769
Apropriação:
  Reserva legal (NE 11.2a) (1.387) –
Lucro básico para determinação do dividendo 26.355 26.769
Dividendos propostos, equivalentes a 25% do lucro básico, composto de: 
  Dividendos mínimos obrigatórios 6.589 6.692
  Dividendos adicionais propostos 19.766 20.077
Total de dividendos propostos 26.355 26.769
Juros sobre capital próprio atribuídos aos dividendos 2.076 –
Dividendos propostos 4.513 6.692
Dividendos adicionais propostos 19.766 20.077

26.355 26.769

Prática contábil

Quando proposta pela Companhia, a remuneração aos acionistas se dá sob a forma de dividendos e/ou juros 
sobre o capital próprio com base nos limites definidos em lei e no estatuto social da Companhia.

11.4. Resultado por ação
2020 2019

Lucro líquido atribuível aos acionistas 28.230 26.769
Quantidade de ações 40.577.412 70.372.128
Lucro líquido básico e diluído por ações (R$ por ação) 0,70 0,38

O resultado por ação básico é calculado dividindo-se o lucro do exercício atribuído aos acionistas da empresa 
pela quantidade de ações. Não existem ações potenciais com efeitos de diluição (ex: instrumentos patrimoniais 
ou contratos capazes de resultar na emissão de ações).

12.  Receita de venda de energia
2020 2019

Venda de energia elétrica ACL (i) 114.153 641.923
Câmara de comercialização de energia elétrica - CCEE (ii) 399 21.572
Encargos de vendas (10.612) (60.461)

103.940 603.034

(i) Receita de venda de energia com contratos bilaterais no Ambiente de Contratação Livre.
(ii) Receita de liquidação financeira na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.

Prática contábil

Os contratos com clientes da Companhia envolvem a venda de energia elétrica.

A Companhia avalia os contratos com clientes que serão objeto de reconhecimento de receitas e identifica os 
bens e serviços distintos prometidos em cada um deles.

São consideradas obrigações de performance as promessas de transferir ao cliente bem ou serviço (ou grupo 
de bens ou serviços) que seja distinto, ou uma série de bens ou serviços distintos que sejam substancialmente 
os mesmos e que tenham o mesmo padrão de transferência para o cliente.

A Companhia mensura a receita pelo valor da contraprestação à qual espera ter direito em troca das transferên-
cias dos bens ou serviços prometidos ao cliente, excluindo quantias cobradas em nome de terceiros. Os preços 
das transações têm como base preços declarados em contratos, os quais refletem metodologias e políticas de 
preços da Companhia baseadas em parâmetros de mercados.

Ao transferir um bem, ou seja, quando o cliente obtém o controle desse, a Companhia satisfaz à obrigação de 
performance e reconhece a respectiva receita, o que geralmente ocorre em momentos específicos no tempo 
no ato da entrega do produto.

13.  Custos e Despesas por natureza
13.1. Custo de energia vendida

2020 2019
Energia elétrica para revenda (61.983) (565.500)
Total (61.983) (565.500)

13.2. Despesas de Vendas
2020 2019

Reversão (constituição) para perdas de crédito esperadas 16 (122)
Total 16 (122)

13.3. Despesas Gerais e Administrativas
2020 2019

Compartilhamento de gastos com a Petrobras (2.026) (1.830)
Contribuições de agente à CCEE (332) (409)
Serviços contratados e encargos gerais (441) (313)
Contribuição sindical – (41)
Honorários Conselho Fiscal (77) (64)
Aluguéis e taxas imóveis (13) (26)
Depreciação e amortização (17) (16)
Total (2.906) (2.699)

14.  Resultado financeiro líquido
2020 2019

Receitas financeiras 2.425 5.732
Receitas com aplicações financeiras e recebíveis de ativo financeiro 2.221 5.637
Juros recebidos de clientes e outros 204 95
Despesas financeiras (31) (30)
Despesas com arrendamentos mercantis (19) (18)
Outras despesas financeiras, líquidas (12) (12)
Resultados de variações monetárias, líquidos 256 435
Atualização de impostos e contribuições a recuperar 137 177
Atualização monetária - CCEE 119 258
Total 2.650 6.137

15.  Informações complementares à demonstração do fluxo de caixa
2020 2019

Valores pagos e recebidos durante o período
   Imposto de renda e contribuição social 3.050 8.563
   Imposto de renda retido na fonte de terceiros 322 11

3.372 8.574

16.  Processos judiciais e contingências
16.1. Processos judiciais provisionados
Conforme descrito na nota 1.2, a Companhia em função da incorporação da Termomacaé Comercializadora de 
Energia S.A. – TMC passou a ter reconhecido em seu Passivo não Circulante, uma Provisão para processos 
Judiciais no valor de R$ 2.869.

O valor provisionado refere-se a processo de natureza tributária, referente à execução fiscal para a cobrança 
de débito fiscal oriunda de compensação não homologada de indébito decorrente de autuação fiscal e de 
pagamento a maior de PIS e COFINS de várias competências.

16.2. Processos judiciais não provisionados
Os processos judiciais que constituem obrigações presentes cuja saída de recursos não é provável ou para os 
quais não seja possível fazer uma estimativa suficientemente confiável do valor da saída de recursos, não são 
reconhecidos, mas são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de saída.

Os passivos contingentes estimados para os processos judiciais em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 para 
os quais a probabilidade de perda é considerada possível são apresentadas na tabela a seguir:

Natureza 31.12.2020 31.12.2019
Fiscais 3.651 166

3.651 166

O quadro a seguir detalha as principais causas de natureza fiscal, cujas expectativas de perdas estão classi-
ficadas como possível:

Estimativa
Descrição dos processos de natureza fiscal 31.12.2020 31.12.2019
Autor: Delegacia da Receita Federal
1) Declaração de Compensação decorrente de pagamento a maior de COFINS de 
agosto de 2013 que não fora homologada pela Receita Federal
Situação atual:  Processo Administrativo Tributário encontra-se na Delegacia da Receita 
Federal do Rio de janeiro para julgamento da Manifestação de inconformidade, haja vista 
o despacho decisório da Receita que não admitiu a compensação via PER/DCOMP. 98 97
Autor: Delegacia da Receita Federal
2) Declaração de Compensação decorrente de pagamento a maior de COFINS de 
fevereiro de 2014 que não fora homologada pela Receita Federal.
Situação atual: Processo de 1ª instância  administrativa. Apresentada a manifestação de 
inconformidade, aguarda-se a decisão da Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro. 71 69
Autor: Receita Federal do Brasil
3) Processos Administrativos - Tributário - Diferença de compensação de IRPJ ano 
2007, que fora homologado parcialmente.
Situação atual: Companhia interpôs recurso (voluntário) que será objeto de julgamento 
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) 2.040 –
Autor: Receita Federal do Brasil
4) Processos Administrativos - Tributário - Processo administrativo fiscal oriundo de 
compensação não homologada de saldo negativo de IRPJ, exercício de 2010
Processo administrativo em fase inicial, aguardando o julgamento da primeira defesa 
da PETROBRAS (manifestação de inconformidade) pela Delegacia Regional de Jul-
gamento da Receita Federal. 524 –
Autor: Receita Federal do Brasil
5) Processo administrativo fiscal oriundo de compensação não homologada de saldo 
negativo de CSLL, exercícios de 2007 e 2008.
Situação atual: Processo administrativo em fase inicial, aguardando o julgamento da 
primeira defesa da PETROBRAS (manifestação de inconformidade) pela Delegacia 
Regional de Julgamento da Receita Federal. 766 –
Autor: Receita Federal do Brasil
6) Processo administrativo  oriundo de compensação não homologada de saldo negativo 
de IRPJ, 4º trimestre de 2014.
Situação atual: Processo oriundo de compensação não homologada de saldo negativo 
de IRPJ, 4º trimestre de 2014. A questão foi judicializada pela empresa. O processo 
judicial se encontra em fase de produção de prova pericial. 152 –
Total de processos de natureza fiscal 3.651 166
Total de processos 3.651 166
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Prática contábil

As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente como resultado de evento 
passado; (ii) é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos será necessária 
para liquidar a obrigação, e (iii) o valor da obrigação possa ser estimado de forma confiável.

Ativos e Passivos contingentes não são reconhecidos, mas são objeto de divulgação em notas explicativas quan-
do a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles cujos valores não possam ser estimados.

17.  Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos
17.1. Instrumentos financeiros
A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é efetu-
ada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar sua liquidez e rentabilidade. 
A política de controle consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições 
vigentes no mercado.

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia não efetuou aplicações de caráter 
especulativo. Os resultados estão condizentes com as políticas e estratégias definidas pela administração da 
Companhia. 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro 2020 e 2019 não foram identificados derivativos embutidos.

Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações contábeis da Empresa 
em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 e estão demonstradas abaixo:

2020 2019
Ativo
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 1 2
  Contas a receber - clientes 14.405 60.935
  Contas a receber - FIDC 57.497 117.186

71.903 178.123
Passivo
Circulante
  Fornecedores 6.693 79.859

6.693 79.859

O principal ativo financeiro da Companhia é classificado na categoria Contas a Receber, não derivativo com 
pagamentos fixos ou determináveis, que não possui a característica de negociação em mercados organizados, 
exceto os montantes classificados como contas a receber – FIDC, que estão mensurados pelo valor justo por 
meio de resultado.

Prática contábil

Caixa e equivalentes de caixa

Incluem numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo com 
alta liquidez, vencíveis em até três meses, contados da data da contratação original, prontamente conversíveis 
em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor.

17.2. Mensuração dos instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros da companhia estão mensurados ao custo amortizado, com exceção do contas a 
receber – FIDC. Os valores justos destes instrumentos financeiros são equivalentes aos seus valores contábeis.

17.3. Gerenciamento dos riscos
A gestão da Petrobras Comercializadora de Energia S.A. é realizada por seus diretores, com base na política 
corporativa para gerenciamento de riscos da sua controladora Petrobras. Esta política visa contribuir para um 
balanço adequado entre os seus objetivos de crescimento e retorno e seu nível de exposição a riscos, quer 
inerentes ao próprio exercício das suas atividades, quer decorrentes do contexto em que ela opera, de modo 
que, através da alocação efetiva dos seus recursos físicos, financeiros e humanos, a companhia possa atingir 
suas metas estratégicas.

As operações da companhia estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos:

17.3.1.  Risco de taxa de juros
Decorre da possibilidade da Companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros 
incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a empresa segue 
as orientações corporativas para as empresas do sistema Petrobras.

17.4. Risco de crédito
A Companhia está exposta ao risco de crédito das instituições financeiras decorrentes da administração de seu 
caixa e investimento em recebíveis de ativo financeiro, que é feita com base nas orientações corporativas de sua 
controladora Petrobras. Tal risco consiste na possibilidade de não saque ou resgate dos valores depositados, apli-
cados ou garantidos por instituições financeiras. A exposição máxima ao risco de crédito está representada pelos 
saldos de caixa e equivalentes de caixa e recebíveis de ativos financeiros em 31 de dezembro de 2019 e 2018.

A administração avalia que os riscos de crédito associados aos saldos de caixa e equivalentes de caixa e 
recebíveis são reduzidos, em função de suas operações serem realizadas com base em análise e orientações 
corporativas de sua controladora Petrobras e com instituições financeiras brasileiras de reconhecida liquidez.

O risco de crédito associado às contas a receber de clientes é mitigado por prerrogativas legais para a suspensão 
de prestação de serviços a inadimplentes. Adicionalmente, parte dos valores a receber relativos às transações 
de venda e compra de energia, realizadas no âmbito do processo de liquidação financeira na CCEE, está sujeita 
a modificação, dependendo de decisões judiciais ainda em andamento, movidas por algumas empresas do 
setor. Esses processos decorrem da regra de rateio da inadimplência no mercado.

17.5. Risco de liquidez
O risco de liquidez da Companhia é representado pela possibilidade de insuficiência de recursos, caixa e 
recebíveis de ativos financeiros ou outros ativos financeiros, para liquidar as obrigações nas datas previstas.

A Companhia utiliza seus recursos principalmente para aquisição de energia elétrica para revenda e pagamen-
tos de dividendos. O risco de liquidez da companhia é administrado de forma corporativa pela controladora 
Petrobras. Os passivos financeiros da Companhia possuem vencimento no curto prazo.

18.  Contratos para compra e venda de energia
A companhia possui contratos para compra e venda de energia elétrica a registrar na Câmara de Comercia-
lização de Energia Elétrica - CCEE. Tais operações de compra e venda de energia foram contratadas para 
comercialização com consumidor final dentro do Grupo Petrobras. Desta forma, as contas a receber e a pagar 
relativas a tais contratos estão mensuradas ao custo amortizado.

As receitas e os custos nominais futuros, baseados nos preços contratados estão demonstrados abaixo:

Receita Custo
2021 110.352 (96.603)
2022 90.815 (78.758)

201.167 (175.361)

 MARCELO DE ANDRADE MARCELO DE ANDRADE LUIS RAMOS COIRADAS
 Diretor Presidente Interino Diretor Diretor

EDUARDO SEIXAS
Contador

CRC-RJ-087203/O-6

Senhor Acionista,
O Conselho Fiscal da Petrobras Comercializadora de Energia S.A. - PBEN, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, examinou as Demonstrações Financeiras, acompanhadas pelas Notas Explicativas e o Relatório 
de Administração referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, à luz do Parecer dos Auditores 
Independentes – KPMG Auditores Independentes, de 24 de fevereiro de 2021, sem ressalvas, elaborado de 
acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil.

Tomou, ainda, conhecimento da Proposta de Destinação do Resultado a ser encaminhada à deliberação da 
Assembleia Geral de Acionista.  Essa proposta está em consonância com o estatuto da companhia.  Além disso, 
não há orçamento de capital para o exercício de 2021 que justifique retenção de lucros.

O Conselho fiscal, por unanimidade, com base nos exames efetuados, na exposição dos administradores, 
bem como no parecer emitido sem ressalvas, é de opinião que os referidos documentos societários refletem 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e de gestão da Petrobras 
Comercializadora de Energia S.A. - PBEN.

Adicionalmente, por unanimidade, manifesta-se favorável à submissão da proposta de destinação do resulta-
do do exercício à Assembleia Geral de Acionista na forma apresentada pela Administração, tendo em vista a 
estrutura de capital e situação financeira da companhia.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2021.

Carlos Alberto Siqueira Gomes
Presidente do Conselho Fiscal

 Pablo Siqueira Cavalcanti  José Antônio de Sousa Meireles
 Conselheiro Fiscal Conselheiro Fiscal

Aos Acionistas e Diretores da
Petrobras Comercializadora de Energia S.A.
Rio de Janeiro - RJ

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Petrobras Comercializadora de Energia S.A. (“Companhia”), 
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, compreendendo as políticas contábeis 
significativas e outras informações elucidativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Petrobras Comercializadora de Energia S.A. em 
31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades 
dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-
sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase – Transações com Partes Relacionadas
Chamamos a atenção para o fato que a Companhia segue o plano de negócios da controladora final Petróleo 
Brasileiro S.A. – Petrobras na condução de suas operações e mantém transações com empresas do grupo 
Petrobras, conforme descrito nas notas explicativas nºs 1 e 9 às demonstrações financeiras. Portanto, as de-
monstrações financeiras acima referidas devem ser lidas neste contexto. Nossa opinião não está ressalvada 
em relação a esse assunto.

Outros assuntos – Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, elaborada 
sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação não é requerida às Companhias 
fechadas, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demons-
trações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está 
reconciliada com as demais demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua 
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demons-
tração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente 
preparada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e 
está consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos au-
ditores 
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. 

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expres-
samos 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 é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente 
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais.

– Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Companhia.

– Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.

– Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais 
se manter em continuidade operacional.

– Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as di-
vulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2021

 KPMG Auditores Independentes Milena dos Santos Rosa
 CRC SP-014428/O-6 F-RJ Contador CRC RJ-100983/O-7

Em sua reunião nº 63, de 22/02/2021, o Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras mani-
festou-se no seguinte sentido: “Principais Resultados, Contingências Jurídicas e Aspectos Gerais da Auditoria 
Independente sobre as Demonstrações Financeiras da Petrobras Comercializadora de Energia Ltda. – PBEN 
(“PBEN”) – Exercício 2020. O Gerente de Comercialização de Energia Wagner Marioto, acompanhado do Co-
ordenador da Gerência de Comercialização de Energia, Marcelo de Andrade, estes da unidade Integração e 
Participações, da Gerente do Jurídico de Atendimento à Órgãos de Controle e Subsidiárias, da unidade Jurídico, 
Carolina Bastos Lima Brum, do Gerente de Gestão Contábil de empresas, da unidade Contabilidade e Tributário 
(“CONTRIB”), Jose Silvio Petrungaro, do Gerente Setorial das Demonstrações Financeiras País de Empresas 
de E&P, da unidade CONTRIB, Eduardo Seixas, da Sócia da KPMG Milena dos Santos Rosa e da Gerente da 
KPMG, Michelle Caetano, apresentou as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020 da PBEN, dando conhecimento ao Comitê da proposta a ser submetida à deliberação da 
AGO da PBEN, quanto à Destinação do Resultado do Exercício de 2020. O Gerente de Comercialização de 
Energia informou que a auditoria KPMG emitirá um relatório sem ressalvas e com uma ênfase em “Transações 
com Partes Relacionadas”. O CAECO, no uso de suas atribuições, tomou conhecimento das informações 
apresentadas e recomendou ao órgão competente da PBEN a aprovação das Demonstrações Financeiras do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.” 

Rio de Janeiro, 15 de março de 2021

Michele Moraes Fukumoto
Coordenadora da Gerência de Suporte ao Conselho de Administração
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Demonstrações do valor adicionado 31/12/2020 31/12/2019_______________________________________ _________ _________
Receita operacional líquida 33.503 66.378    _________ _________
Insumos adquiridos de terceiros
(-) Custo de construção (1.820) (10.082)
Serviços de terceiros (5.223) (5.929)
Materiais (29) (8)
Outros custos operacionais (206) (513)    _________ _________
    (7.278) (16.532)
Valor adicionado bruto 26.225 49.846    _________ _________
Valor adicionado recebido em transferência 
Receitas fi nanceiras 492 791    _________ _________
Valor adicionado total a distribuir 26.717 50.637    _________ _________    _________ _________
Distribuição do valor adicionado
Colaboradores 525 429
Tributos (7.463) 4.573
Remuneração de capitais de terceiros (despesas fi nanceiras) 2.514 5.306
Remuneração de capitais próprios (lucro do exercício) 31.141 40.329    _________ _________
Valor adicionado distribuído 26.717 50.637    _________ _________    _________ _________

Balanços patrimoniais Nota 31/12/2020 31/12/2019__________________________________ _____ _________ _________
Ativo  486.604  491.991     _________ _________     _________ _________
Ativo circulante  57.414  54.900     _________ _________
Caixa e equivalentes de caixa 4  10.778  7.270
Contas a receber 6  4.425  3.655
Impostos a recuperar   16  29
Estoque  -  1.820
Despesas antecipadas   99  263
Ativo contratual 7  41.429  40.952
Outros créditos   667  911
Ativo não circulante  429.190  437.091     _________ _________
Fundos vinculados 5  12.743  13.057
Ativo contratual 7  416.166  423.803
Imobilizado 8  265  201
Intangível   16  30_____________________________________________________________
Passivo e patrimônio líquido  486.604  491.991     _________ _________     _________ _________
Passivo circulante  35.035  35.284     _________ _________
Fornecedores 9  113  748
Empréstimos e fi nanciamentos 10  23.664  23.004
Obrigações sociais e trabalhistas   22  59
Obrigações tributárias 11  537  641
Taxas regulamentares   720  637
Outras obrigações  9  9.979  10.195
Passivo não circulante  54.004  87.283     _________ _________
Empréstimos e fi nanciamentos 10  54.004  77.554
Provisão para contingências 17   -  9.729
Patrimônio líquido 12 397.565  369.424     _________ _________
Capital social   246.043  246.043
Reserva legal   8.873  7.316
Reserva especial  29.584 -
Reserva de lucros a realizar   113.065  116.065

Demonstrações de resultados Trimestre Acumulado__________________________ ______________ _______________
     01/10/ 01/10/ 01/01/ 01/01/
     2020 a 2019 a 2020 a 2019 a
     31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
    Nota 2020 2019 2020 2019    ____ ______ _______ _______ _______
Receita operacional líquida 13 9.839 42.572 33.503 66.378
Custo da operação 14.a (2.954) (11.535) (6.753) (15.793)     ______ _______ _______ _______
Lucro bruto  6.885 31.037 26.750 50.585     ______ _______ _______ _______
Despesas operacionais 14.b (249) (338) (1.148) (1.168)     ______ _______ _______ _______
Resultado bruto  6.636 30.699 25.602 49.417     ______ _______ _______ _______
Resultado fi nanceiro, líquido 15
Receitas fi nanceiras  94 188 495 791
Despesas fi nanceiras  (474) (1.225) (3.243) (5.306)     ______ _______ _______ _______
     (380) (1.037) (2.748) (4.515)     ______ _______ _______ _______
Lucro antes do IRPJ e CSLL  6.256 29.662 22.854 44.902     ______ _______ _______ _______
IRPJ e CSLL corrente 16 (375) (380) (1.442) (1.470)
IRPJ e CSLL diferido 17.b 12.034 (817) 9.729 (3.103)     ______ _______ _______ _______
Lucro líquido do período  17.915 28.465 31.141 40.329     ______ _______ _______ _______     ______ _______ _______ _______
Lucro por ação - básico e diluído
Quantidade de ações subscritas 
 (lote de mil ações)    246.043 246.043       _______ _______       _______ _______
Lucro por ação - básico (em R$)    0,127 0,164       _______ _______       _______ _______
Demonstrações dos resultados abrangentes 31/12/2020 31/12/2019_______________________________________ _________ _________
Lucro líquido do exercício 31.141 40.329
Outros resultados abrangentes - -    _________ _________
Resultado abrangente do exercício 31.141 40.329    _________ _________    _________ _________

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Reservas de lucro____________________________________________ _____________________________________
    Capital Reserva Reserva Reserva de Lucros/prejuízos
    realizado legal especial lucro a realizar  acumulados Total    ________ _______ _______ _____________ ______________ _______
Saldos em 31 de dezembro de 2018 243.173 5.300 - 77.752 - 326.225    ________ _______ _______ _____________ ______________ _______    ________ _______ _______ _____________ ______________ _______
Aumento de capital 2.870 - - - - 2.870
Lucro líquido do exercício - - - - 40.329 40.329
Destinação do resultado do exercício 
- Reserva de lucro a realizar - - - 38.313 (38.313) -
- Reserva legal - 2.016 - - (2.016) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 246.043 7.316 - 116.065 - 369.424    ________ _______ _______ _____________ ______________ _______    ________ _______ _______ _____________ ______________ _______
Distribuição de dividendos aos acionistas - - - (3.000) - (3.000)
Lucro líquido do exercício - - - - 31.141 31.141
Destinação do lucro do exercício - Reserva especial - - 29.584 - (29.584) 
                                                     - Reserva legal - 1.557 - - (1.557) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 246.043 8.873 29.584 113.065 - 397.565    ________ _______ _______ _____________ ______________ _______    ________ _______ _______ _____________ ______________ _______

Demonstrações dos fl uxos de caixa 31/12/2020 31/12/2019_________________________________________ _________ _________
Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Resultado do exercício 31.141 40.329
Depreciação e amortização  39 38
Provisão para contingências  (9.729) 3.633    _________ _________
    21.451 44.000    _________ _________
Variação nos saldos de ativos e passivos
Redução/(aumento) de Contas a Receber (770) (1.243)
Redução/(aumento) de Impostos a recuperar 13 (14)
Redução/(aumento) de Despesas antecipadas  164 (260)
Redução/(aumento) de Estoques 1.820 (134)
Redução/(aumento) de Outras contas a receber  244 1
Aumento/(redução) de Fornecedores (635) (89)
Aumento/(redução) de Obrigações sociais e trabalhistas (37) (17)
Aumento/(redução) de Obrigações Tributárias (104) 38
Aumento/(redução) de Outras Obrigações (133) 10.018    _________ _________
Caixa líquido das atividades operacionais 22.013 52.300    _________ _________
Fluxo de caixa das atividades de investimento  
Ativo fi nanceiro da Concessão 7.160 (27.199)
Adições e baixas do ativo imobilizado e intangível (89) -
Fundos Vinculados 314 (548)    _________ _________
Caixa líquido gerado/(consumido) das atividades 
 de investimentos  7.385 (27.747)    _________ _________
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos 
Pagamento de dividendos durante o exercício (3.000) -
Aumento de capital - 2.870
Pagamento de amortização e encargos  (22.890) (22.191)    _________ _________
Caixa líquido consumido das atividades de fi nanciamentos  (25.890) (19.321)    _________ _________
Aumento líquido de caixa e equivalentes 3.508 5.232    _________ _________    _________ _________
Caixa e equivalentes no início do exercício  7.270 2.038
Caixa e equivalentes no fi m do exercício 10.778 7.270    _________ _________
    3.508 5.232    _________ _________

Diretoria Executiva: Rodrigo Bota Filho - Diretor-Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro
Clécio José Ramalho - Diretor Técnico / Luiz Burigo - Contador - CRC-SC-035714/O-5

As Demonstrações Contábeis completas e auditadas
encontram-se na sede da Companhia.

TRIÂNGULO MINEIRO TRANSMISSORA S.A.
CNPJ/MF nº 17.261.505/0001-02

Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - (Em R$)

Diretoria Executiva: Rodrigo Bota Filho - Diretor-Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro
Alessandro Cândido Lopes Ramos - Diretor Técnico / Luiz Burigo - Contador - CRC-SC-035714/O-5

As Demonstrações Contábeis completas e auditadas
encontram-se na sede da Companhia.

Demonstrações do valor adicionado 31/12/2020 31/12/2019________________________________________ _________ _________
Receita operacional líquida  28.434 29.350    _________ _________
Insumos adquiridos de terceiros 
(-) Custo de construção  - (4.141)
Serviços de terceiros  (6.282) (7.303)
Materiais  (26) (38)
Outros custos operacionais  (161) (1.278)    _________ _________
    (6.469) (12.760)
Valor adicionado bruto  21.965 16.590    _________ _________
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas fi nanceiras  276 458    _________ _________
Valor adicionado total a distribuir  22.241 17.048    _________ _________    _________ _________
Distribuição do valor adicionado - Colaboradores  591 389
Tributos  (4.387) 4.380
Remuneração de capitais de terceiros (despesas fi nanceiras)  3.505 4.837
Remuneração de capitais próprios (lucro do exercício)  22.532 7.442    _________ _________
Valor adicionado distribuído  22.241 17.048    _________ _________    _________ _________

Demonstrações de resultados Trimestre Acumulado__________________________ _______________ _______________
     01/10/ 01/10/ 01/01/ 01/01/
     2020 a 2019 a 2020 a 2019 a
     31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
    Nota 2020 2019 2020 2019    ____ ______ _______ _______ _______
Receita operacional líquida  14 7.258 7.261 28.434 29.350
Custo da operação  15.a (1.289) (6.012) (5.914) (11.122)     ______ _______ _______ _______
Lucro bruto   5.969 1.249 22.520 18.228
Despesas operacionais  15.b (328) (297) (1.186) (2.084)
Resultado bruto   5.641 952 21.334 16.144     ______ _______ _______ _______
Resultado fi nanceiro, líquido  16
Receitas fi nanceiras   57 100 276 458
Despesas fi nanceiras   (276) (1.655) (3.785) (4.837)     ______ _______ _______ _______
     (219) (1.555) (3.509) (4.379)
Lucro antes do IRPJ e CSLL   5.422 (603) 17.825 11.765     ______ _______ _______ _______
IRPJ e CSLL corrente  17 (333) (345) (1.287) (1.322)
IRPJ e CSLL diferido 19.b 7.964 (802) 5.994 (3.001)
Lucro líquido do exercício   13.053 (1.750) 22.532 7.442     ______ _______ _______ _______     ______ _______ _______ _______
Lucro por ação - básico e diluído 
Quantidade de ações subscritas 
 (lote de mil ações)     284.173 283.258       _______ _______       _______ _______
Lucro por ação - básico (em R$)     0,079 0,026       _______ _______       _______ _______

Demonstrações dos resultados abrangentes 31/12/2020 31/12/2019_______________________________________ _________ _________
Lucro líquido do exercício  22.532 7.442
Outros resultados abrangentes - -    _________ _________
Resultado abrangente do exercício 22.532 7.442    _________ _________    _________ _________

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Reservas de lucro____________________________________________ ____________________________________
    Capital Reserva Reserva Reserva de Lucros/prejuízos
    realizado legal especial lucro a realizar  acumulados Total    ________ _______ _______ _____________ ______________ _______
Saldos em 31 de dezembro de 2018   270.627   5.876  -  89.838   -   366.341    ________ _______ _______ _____________ ______________ _______    ________ _______ _______ _____________ ______________ _______
Integralização de capital   12.631   -  -  -   -   12.631 
Lucro líquido do exercício  - - - - 7.442 7.442
Destinação dos lucros do exercício
- Reserva legal 372 - - (372) -
- Reserva de lucros a realizar - - - 7.070 (7.070) -    ________ _______ _______ _____________ ______________ _______
Saldos em 31 de dezembro de 2019   283.258   6.248  -  96.908   -   386.414     ________ _______ _______ _____________ ______________ _______    ________ _______ _______ _____________ ______________ _______
Integralização de capital 915 - - - - 915
Lucro líquido do exercício   -   -  -  -  22.532   22.532 
Destinação dos lucros do exercício - Reserva legal - 1.127 - - (1.127) -
- Reserva especial de lucros - - 21.405 - (21.405) -    ________ _______ _______ _____________ ______________ _______
Saldos em 31 de dezembro de 2020   284.173  7.375  21.405 96.908   -   409.861     ________ _______ _______ _____________ ______________ _______    ________ _______ _______ _____________ ______________ _______

Demonstrações dos fl uxos de caixa 31/12/2020 31/12/2019______________________________________ _________ _________
Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Resultado do exercício  22.532   7.442 
Depreciação e amortização  27   27 
Provisão para Obrigações Tributárias  (651)  (8) 
Provisão para contingências   (5.994)   3.244 
     15.914  10.705     _________ _________
Variação nos saldos de ativos e passivos  (3.505)  (4.189) 
Redução/(aumento) de Contas a Receber  319  (447)
Redução/(aumento) de Impostos a recuperar  (6)   24 
Redução/(aumento) de Despesas antecipadas   3 117
Redução/(aumento) de Estoques 2.731 -
Redução/(aumento) de Outras contas a receber   (64)  (75)
Aumento/(redução) de Fornecedores  (4.353)  (1.802) 
Aumento/(redução) de Obrigações sociais e trabalhistas  115  (21) 
Aumento/(redução) de Obrigações Tributárias  25   (1.689) 
Aumento/(redução) de Outras Obrigações  (2.275)   (296)
Caixa gerado nas atividades operacionais  12.409 6.516 
Fluxo de caixa das atividades de investimento 
Ativo fi nanceiro da Concessão  8.895   8.959
Fundos Vinculados  (4.473) (285) 
Caixa líquido gerado proveniente das atividades 
 de investimentos   4.422 8.674    _________ _________
Atividades de fi nanciamentos 
Empréstimos e fi nanciamentos
Pagamento de amortização e encargos (22.681) (21.901)
Aumento de capital 915 12.631
Caixa líquido consumido proveniente das 
 atividades de fi nanciamentos   (21.766)  (9.270)    _________ _________
Aumento/(redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa   (4.935)  5.920    _________ _________    _________ _________
Caixa e equivalentes no início do exercício   7.636   1.716 
Caixa e equivalentes no fi m do exercício  2.701   7.636    _________ _________
     (4.935) 5.920    _________ _________    _________ _________

Balanços patrimoniais Nota 31/12/2020 31/12/2019_________________________________ _____ _________ _________
 Ativo   487.714 500.081     _________ _________     _________ _________
Ativo circulante   46.633 53.813     _________ _________
Caixa e equivalentes de caixa  4 2.701 7.636
Contas a receber  6 4.526 4.845
Impostos recuperar   44 38
Estoques   - 2.731
Despesas antecipadas   69 72
Ativo contratual da concessão  7 39.133 38.395
Outras contas a receber   160 96
Ativo não circulante   441.081 446.268     _________ _________
Fundos vinculados  5 11.980 7.507
Ativo contratual da concessão  7 428.990 438.623
Imobilizado  8 109 129
Intangível   2 9_____________________________________________________________
Passivo e patrimônio líquido  487.714 500.081     _________ _________     _________ _________
Passivo circulante   27.620 30.607     _________ _________
Fornecedores  9 280 1.902
Empréstimos e fi nanciamentos  11 23.564 22.794
Obrigações sociais e trabalhistas   487 372
Obrigações tributárias  12 1.610 1.585
Taxas regulamentares   453 347
Outras obrigações  10 1.226 3.607
Não circulante   50.233 83.060     _________ _________
Fornecedores Diversos  9 - 2.731
Empréstimos e fi nanciamentos  11 49.433 72.884
Parcelamento tributário 12 800 1.451
Provisão para contingências  19 - 5.994
Patrimônio líquido  13 409.861 386.414     _________ _________
Capital social   284.173 283.258
Reserva legal   7.375 6.248
Reserva especial  21.405 -
Reserva de lucros a realizar   96.908 96.908

Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia S.A.
CNPJ/MF nº 18.748.842/0001-91 
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Três perguntas: a Huawei, o 5G e o Brasil
Por Jorge Priori

O governo bra-
sileiro segue 
avançando com 

o leilão do 5G, que deverá 
ocorrer no segundo semes-
tre de 2021. No final de 
fevereiro, a Anatel aprovou 
o seu edital, que encontra-
-se em análise no Tribunal 
de Contas da União. O 5G 
entregará serviços móveis 
de última geração, viabi-
lizando uma banda larga 
móvel mais rápida e de 
melhor qualidade, tornan-
do realidade a internet 
das coisas, com objetos 
inteligentes conectados e 
cidades inteligentes.

Para entendermos a 
visão da Huawei quanto 
a esse processo, conver-
samos com Atilio Rulli, 
diretor sênior de Relações 
Públicas e Governamen-
tais, sobre como a em-

presa chinesa tem visto 
o Brasil, como está a sua 
tecnologia 5G no mundo 
e sobre como a Huawei 
tem visto a implantação 
do 5G no Brasil.

Como a Huawei tem 
visto o Brasil?

O Brasil é um mercado 
chave para a Huawei na 
América Latina. A Hua-
wei está no Brasil há 23 
anos e vem participando 
da transformação digi-
tal nacional em parceria 
com operadoras, desde 
a instalação de 2G até 
4.5G. O Brasil foi um dos 
primeiros países em que 
estabelecemos operação 
fora da China, e sempre 
mantivemos um ótimo 
relacionamento desde que 
aqui chegamos. Temos 
1.200 funcionários no 
país e geramos mais de 
15 mil outros empregos 

indiretos. Possuímos 2 
centros de fabricação no 
Brasil, em Sorocaba e em 
Manaus. Também temos 
programas de treinamento 
que matricularam mais de 
36 mil pessoas durante 
esse período, em parce-
ria com 67 universidades 
brasileiras.

Como está a tecno-
logia 5G da Huawei no 
mundo?

A Huawei é uma das 
líderes de 5G no mundo, 
com 91 contratos, mais de 
600 mil ERBs (estações 
rádio base) em ação e man-
tém a liderança em patentes 
da tecnologia 5G.

Trabalhamos com ope-
radoras em todo o mundo 
para construir redes que 
proporcionem as melhores 
experiências possíveis. De 
acordo com vários relató-
rios de teste de terceiros 

sobre a experiência de rede 
5G em grandes cidades 
lançados em 2020, as me-
lhores redes 5G em Seul, 
Amsterdã, Madrid, Zuri-
que, Hong Kong e Riade 
foram todas construídas 
pela Huawei.

Na China, a Huawei 
ajudou as três principais 
operadoras a construírem 
redes 5G, oferecendo boa 
cobertura de rede e experi-
ência de usuário.

Trabalhando com ope-
radoras e nossos parceiros, 
assinamos mil contratos de 
projetos 5GtoB, abrangen-
do mais de 20 indústrias. 
A Huawei tem trabalhado 
com operadoras em todo o 
mundo para explorar ativa-
mente as aplicações indus-
triais do 5G, assim como 
na mineração de carvão, 
produção de aço, portos e 
fabricação, para criar valor 
para os usuários da indús-

tria e ajudar as operadoras 
a entrarem no enorme 
mercado empresarial.

Como a Huawei está 
vendo o processo de 
implantação do 5G no 
Brasil?

O fornecimento da 
infraestrutura 5G per-
mitirá a proliferação de 
novas plataformas que 
podem se tornar reali-
dade por meio de baixa 
latência e alta velocidade 
de upload e download. 
Com isso, espera-se que 
empresas de diversos 
setores de atividade 
estejam preparadas para 
aumentar sua eficiência 
operacional através da 
conectividade ultrabanda 
larga e da redução da la-
tência que o 5G permite.

A IDC estima que o 
impulso dado pelo 5G às 
tecnologias associadas – in-

cluindo robótica, segurança 
da informação, nuvem 
pública, internet das coisas 
(IoT), Big Data e Analytics, 
realidade aumentada e 
virtual (AR/VR) e inteli-
gência artificial – alcançará, 
no Brasil, cerca de US$ 
22,5 bilhões de faturamen-
to no período entre 2020 
e 2024. Isso significa um 
crescimento médio anual 
de 179%.

Embora a Huawei não 
participe diretamente do 
leilão, a empresa colabora 
com as operadoras brasi-
leiras para preparar suas 
redes para que, quando 
ocorrer o leilão 5G, seja 
possível implementar essa 
tecnologia de forma rá-
pida, simples e eficiente. 
Os testes 5G foram feitos 
com todas as principais 
operadoras do país, em 
colaboração com as em-
presas e a Anatel.
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