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Combater inflação e adotar políticas
estruturais. Por Ilan Goldfajn (foto),
Anna Ivanova e Jorge Roldos, página 2

Medo do novo é um fator que
prejudica a melhoria do sistema.
Por Camila Reis Henrique, página 2

O que se viu é cada um querendo
eximir-se da responsabilidade.
Por Mônica Gusmão, página 4

Número de
empregos com
carteira pode ser
revisado
O Brasil terminou 2021 com
saldo positivo de 2,73 milhões de
vagas de emprego com carteira
de trabalho assinada. Ao longo
do ano, foram registradas 20,69
milhões de admissões e 17,96 milhões de desligamentos. Os dados
foram divulgados pelo Ministério
do Trabalho e Previdência. Dezembro, porém, registrou retração
de 265,81 mil postos de trabalho.
Em dezembro de 2020, o saldo
negativo foi menor, de 157.474
vagas.
Os números ainda poderão ser
revistos. Em janeiro de 2021, o
Ministério da Economia divulgou
que o Caged fechara 2020 com
a criação de 142.690 vagas com
carteira assinada no acumulado
do ano. Em novembro, o número foi reduzido para 75.883 novos
empregos formais. Em dezembro,
o positivo virou negativo: na realidade forma fechadas 191.502
vagas.
O estoque de empregos com
carteira, que é a quantidade total de vínculos celetistas ativos,
em dezembro, ficou em 41,28
milhões, o que, segundo o ministério, representa uma queda
de 0,64% em relação ao mês anterior.
O resultado para dezembro era
esperado, uma vez que rotineiramente há maior número de demissões que admissões, em função da
dispensa de funcionários que trabalham no regime temporário.
O salário médio de admissão
registrado em dezembro foi de R$
1,79 mil. Comparado ao ano anterior, houve redução real de R$
79,07 no salário médio de admissão, uma queda de 3,95%.
Segundo Felipe Sichel, estrategista-chefe do Banco Digital Modalmais, o Caged de dezembro de
2021 registrou saldo pior que as
expectativas da instituição (menos
121 mil) e da mediana do mercado
(menos 175 mil).
“Projetamos que o mercado de
trabalho continuará se recuperando, porém de forma mais lenta.
Primeiro, o aperto monetário para controlar a inflação começará
a impactar a atividade econômica
e a criação de vagas. Segundo, o
gap gerado pela pandemia foi parcialmente fechado; destacamos
ainda que serviços de alojamento
e alimentação, mais fortemente ligados a serviços às famílias e ao
turismo, tiveram perda de 277 mil
vagas em 2020 e criação de 159
mil em 2021, ainda existindo espaço para sua retomada”, afirma
Sichel em sua análise.

Inflação faz decolar prestação
do crédito imobiliário
Especialista sugere portabilidade e troca do indicador
Por Gilmara Santos,
especial para o MM

A

escalada
inflacionária
atingiu em cheio o bolso
dos brasileiros e fez aumentar o custo do financiamento
imobiliário para quem optou pelo
empréstimo habitacional atrelado
à inflação. Simulação realizada pela consultoria Melhortaxa mostra
que o mutuário vai ter que desembolsar bem mais para quitar o seu
financiamento.
O crédito com juros e saldo devedor corrigidos pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) foi criado em 2019 com o
intuito de oferecer taxas mais baixas do que o tradicional financiamento imobiliário com juros prefixados e corrigidos pela TR (Taxa
Referencial).
À época, com o IPCA em
4,31% no ano, a correção pelo
índice oficial de inflação do País
parecia um bom negócio. Só que
a inflação baixa durou pouco, e
os financiamentos começaram a
pesar no bolso dos contribuintes.
Para se ter uma ideia, no ano
passado o indicador chegou a
10,06%, e a projeção para este ano
é que fique em 5,15%, conforme
o último Boletim Focus divulgado
pelo Banco Central em 21 de ja-

neiro. Vale destacar que as projeções têm sido revisadas para cima
semana após semana.
“A taxa de juros será mais agressiva com relação àquelas vinculadas a poupança”, comenta Priscilla
Basso, coordenadora de crédito
imobiliário da Melhortaxa.
Simulação realizada pela consultoria revela que em um imóvel de
R$ 500 mil, com financiamento de
R$ 400 mil, o valor da parcela saltou de R$ 3.634,81, em agosto de
2019, para alcançar R$ 4.015,85,
em janeiro deste ano.
O aumento na taxa de inflação tem impacto direto também
no saldo devedor. Em agosto
de 2019, após pagar a primeira
parcela do financiamento, este
mesmo mutuário ficou com uma
dívida de R$ 398.533,56. Agora,
mesmo depois de pagar 29 prestações, o saldo devedor é de R$
391.235,35. Para se ter uma ideia,
em setembro de 2020, eram R$
379.017,96.
Com o histórico inflacionário
brasileiro, atrelar um financiamento ao índice de inflação representa
um risco, que está sendo verificado agora. “Com a inflação baixa,
parecia até que tudo bem, mas à
medida que aumenta a inflação e
o salário não sobe na mesma proporção, fica descasado, porque a
prestação aumenta mais do que o

salário”, alerta o economista Roberto Troster, da Troster e Associados. “No curto prazo parece
pior escolher pela taxa fixa, mas
você está protegido da inflação e
protege o seu imóvel.”
O especialista alerta que, com a
prestação mais cara, salário menor
e aumento no número de desempregados, a inadimplência também
tende a disparar. “Atrasa a prestação, entra no cheque especial, e o
imóvel vai para leilão. O mutuário
perde nas duas pontas”, avalia o
economista.
Para tentar reduzir o impacto
do aumento da inflação, especialistas consideram que a alternativa é buscar a portabilidade e a
mudança de indexador. “A dica é
tentar negociar com outro banco
e mudar para taxa fixa. A inflação
surpreendeu no ano passado e
deve ficar acima dos 5% projetados também neste ano”, comenta
Troster.
O aumento no valor das prestações pode colocar em risco o
crédito imobiliário por essa modalidade de financiamento. “Temos
compradores receosos com o aumento da taxa, porém o sonho da
casa própria ainda é muito forte,
e quem está com a vida financeira
em ordem ainda é um bom momento de fazer o financiamento”,
considera Priscilla Basso.

Bancos são confiáveis para 63% dos chineses,
30% dos brasileiros e 13% dos espanhóis
No Brasil, apenas 14% confiam no governo

D

ados da edição mais recente do Monitor Global de Confiança, feito
pela Ipsos, revelam que as empresas de tecnologia e do setor
farmacêutico são as que mais
despertam confiança entre os
brasileiros. Ao todo, nove setores da economia foram avaliados
no Brasil e em outros 28 países.
O governo registrou o índice
mais baixo.
As empresas de tecnologia (exceto as empresas de redes sociais,
avaliadas separadamente) são
consideradas confiáveis por 39%
dos brasileiros entrevistados, ín-

dice acima da média global (34%).
Consideradas confiáveis por 38%
dos brasileiros, as companhias que
produzem medicamentos ocupam
a segunda colocação no ranking.
O percentual está acima da média
global (31%).
Na terceira posição, empatadas,
estão as instituições bancárias e a
indústria automotiva, ambas tidas
como confiáveis por 30% dos respondentes do Brasil, nível acima
da média de todos os países que
participam do levantamento (28%
para bancos e 27% para fabricantes de automóveis).
Os chineses são os que mais

confiam nos bancos de seu país (63%), enquanto os espanhóis
têm o menor nível de confiança nas instituições financeiras
(13%).
A mídia tradicional é considerada confiável por 23% dos entrevistados brasileiros; a média global
é de 19%. Dois em cada 10 (20%)
dos entrevistados no mundo afirmam que o governo de seu país
é confiável. O Brasil tem um dos
cinco piores índices de confiança
no governo entre os países pesquisados: apenas 14% dos brasileiros
entrevistados confiam no seu governo.

Receita libera
limite para
parcelamento
simplificado
Foi publicada no Diário Oficial
da União desta segunda-feira a
Instrução Normativa RFB 2.063
que consolida as normas que disciplinam o parcelamento ordinário, simplificado e para empresas
em recuperação judicial. As regras
não valem para Simples e MEI.
A principal novidade, de acordo com a Receita, é a retirada do
limite para o parcelamento simplificado. A partir de agora, os
interessados podem negociar suas
dívidas pela internet, sem o limite de valor, que antes era de R$ 5
milhões.
Outra mudança é a possibilidade de negociar diversos tipos de
dívidas tributárias em um único
parcelamento. Até então, cada tributo negociado gerava um parcelamento distinto. Com essa medida, toda a dívida do contribuinte
pode ser controlada em um único
parcelamento, pago em um mesmo documento.
Débitos declarados na DCTF, DCTFWeb, Declaração de
Imposto de Renda e Declaração
de ITR, ou lançados por auto de
infração serão todos negociados
diretamente no e-CAC, na opção
“Parcelamento – Solicitar e acompanhar”. Para débitos declarados
em Gfip, a opção segue sendo
“Parcelamento Simplificado Previdenciário”.
“Vale lembrar, também, que as
regras não se aplicam às dívidas
de tributos do Simples Nacional e
MEI (declaradas em PGDAS-D ou
DASN-SIMEI), que seguem as regras constantes da Resolução CGSN
140/2018”, informa a Receita.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 5,3574
R$ 5,4670
R$ 5,9629
R$ 0,8339
R$ 346,73

ÍNDICES
IGP-M

0,87% (dezembro)
0,02% (novembro)

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

0,69%
0,81%
9,25%
0,63% a.m.
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A forte recuperação da América Latina está perdendo impulso
Por Ilan Goldfajn,
Anna Ivanova e
Jorge Roldos

A

s economias da
América Latina e
do Caribe estão
perdendo vigor depois de
um forte retorno no ano
passado. Após um colapso
econômico dramático em
2020, o crescimento na região se recuperou para cerca de 6,8%, impulsionado
pelo crescimento robusto
dos parceiros comerciais,
preços mais altos das commodities e condições favoráveis de financiamento externo. No front doméstico,
o progresso nas vacinações,
o apoio fiscal contínuo em
alguns países (por exemplo,
Chile e Colômbia) e as economias acumuladas a partir
de 2020 também apoiaram
o crescimento.
Para 2022, esperamos
que o crescimento desacelere para 2,4%, um rebaixamento de nossa previsão
de outubro de 3%. Uma
desaceleração é inevitável à
medida que as economias
retornam aos níveis de PIB
pré-pandemia. Mas o rebaixamento reflete outros
desafios, incluindo crescimento mais lento na China e nos Estados Unidos,

interrupções contínuas no
fornecimento, condições
monetárias e financeiras
mais apertadas e o surgimento da variante ômicron.
Para 2022, esperamos que o
crescimento desacelere para
2,4%.
O ano passado foi marcado pelo aumento da inflação. Em algumas das maiores economias da região
(Brasil, Chile, Colômbia,
México e Peru), os preços
aumentaram 8,3% em 2021
– o maior salto em 15 anos
e maior do que em outros
mercados emergentes.
Este rápido aumento refletiu em parte o aumento
dos preços dos alimentos
e da energia. O núcleo da
inflação, excluindo os preços de alimentos e energia,
subiu menos (6,3%), mas
ainda superou as tendências
pré-pandemia e superou a
inflação de preços em outros mercados emergentes
(5,3% em média).
Os preços básicos cresceram rapidamente no Brasil (7,2%), Chile (6,4%) e
México (5,9%), sugerindo
que a inflação ameaça se
tornar mais ampla, embora haja variação substancial
entre as economias.
Muitos fatores contribuíram para o aumento da

inflação: aumento dos preços das commodities e das
importações (em parte, devido a interrupções na oferta global), depreciações da
taxa de câmbio, bem como
a liberação da demanda reprimida do consumidor e
uma mudança nos gastos
para bens em vez de serviços. Em alguns países, as
pressões salariais e as práticas de indexação (contratos
que ajustam seus termos
automaticamente com a inflação) estão elevando ainda
mais os preços.
Dado o histórico de alta
inflação da região, os grandes bancos centrais reagiram rápida e decisivamente
ao forte aumento dos preços ao consumidor. A velocidade do aperto da política
monetária difere entre os
países, dependendo de sua
posição no ciclo econômico e do grau e alcance das
pressões sobre os preços e
da credibilidade do banco
central. No Brasil, Chile,
Colômbia, México e Peru,
as taxas de juros subiram
entre 1,25 ponto percentual
e 7,25 pontos percentuais
ao longo de 2021. Essas taxas foram frequentemente
combinadas com orientações futuras que sinalizaram novos aumentos nas

taxas nos próximos meses.
A alta das taxas de juros
ajudou a manter as expectativas de inflação ancoradas, como observamos em
nosso Panorama Econômico Regional de outubro, ao
mesmo tempo em que fortaleceu a credibilidade conquistada com muito esforço
pelos bancos centrais. As
expectativas de inflação de
longo prazo permanecem
relativamente bem ancoradas, o que reflete política
para trazer a inflação de
volta às metas. No entanto,
as expectativas de inflação
de curto prazo são elevadas,
sugerindo a necessidade de
vigilância contínua e possível ação adicional por parte
dos bancos centrais em alguns países.
Se a inflação crescente
ameaçar desancorar as expectativas de inflação, os
bancos centrais terão que
aumentar ainda mais as taxas de juros para sinalizar
um compromisso contínuo
com as metas de inflação e
evitar aumentos persistentes de preços. Isso teria que
ser acompanhado por uma
comunicação clara e transparente.
A incerteza sobre a evolução da pandemia de forma mais ampla continua a

lançar uma sombra sobre
a recuperação global e na
América Latina e no Caribe.
As pressões inflacionárias nos Estados Unidos e
em toda a região, que podem exigir uma retirada ainda mais rápida da acomodação monetária, a possível
mudança no sentimento
de risco dos investidores
e condições financeiras
globais e domésticas mais
apertadas também representam grandes riscos para
a recuperação. Os formuladores de políticas poderiam
se preparar para o aperto
da política monetária dos
EUA estendendo os vencimentos da dívida pública,
reduzindo as necessidades
de rolagem fiscal de forma
mais geral e limitando o
acúmulo de descasamentos
cambiais nos balanços do
setor financeiro sempre que
possível.
A pandemia ocorreu
após um ano de agitação social generalizada na região,
que se acumulou durante
anos de estagnação econômica após o fim do boom
das commodities. Com um
calendário eleitoral pesado
se aproximando, a agitação
social continua sendo um
grande risco, e a desigualdade precisará ser abordada.

Os países da região devem enfrentar simultaneamente três grandes desafios:
garantir a sustentabilidade
das finanças públicas; aumentar o crescimento potencial; e fazê-lo de uma
forma que promova a coesão social e ataque as desigualdades sociais.
Enfrentar esses desafios,
que começaram antes mesmo da pandemia, levará
tempo. Os formuladores
de políticas devem começar
agora a desenvolver uma
estratégia abrangente para
abordá-los e construir um
consenso social em torno
dessa estratégia.
Os países da região da
América Latina e do Caribe
têm uma oportunidade única de revigorar os motores
de crescimento e avançar
rumo a uma região mais
próspera, sustentável e inclusiva.
Ilan Goldfajn é diretor do
Departamento do Hemisfério
Ocidental do FMI.
Anna Ivanova é subchefe da
Divisão de Estudos Regionais
do Departamento do Hemisfério
Ocidental do FMI.
Jorge Roldos é diretor-adjunto
do Departamento do Hemisfério
Ocidental do FMI.
Publicado no Blog do FMI.

Implicações da pandemia nas mudanças tecnológicas no Judiciário
Por Camila Reis
Henrique

D

iante das complexas relações da sociedade moderna,
o que, por sua vez, trouxe
à baila relações jurídicas
igualmente complexas, houve notório aumento, ano
após ano, da quantidade
de demandas litigiosas em
trâmite no Poder Judiciário
brasileiro. Nesse espectro,
as lacunas existentes no
arcaico sistema processual vigente, aliado à crise de
credibilidade
decorrente
morosidade do Sistema Judiciário, acaba tomando dimensões ainda maiores em
razão da pandemia que assola o mundo desde março
de 2020.
Neste contexto, alguns
questionamentos surgem
indagando como é possível

garantir o acesso à justiça
em meio a pandemia, tendo
em vista, as restrições necessárias para evitar a disseminação da Covid-19, que
exige o distanciamento social, a limitação ao acesso às
sedes do Poder Judiciário e
o escalonamento de atendimentos entre funcionários
e servidores da Justiça brasileira, tanto para realizar
procedimentos de rotina
como para audiências.
Com efeito, seguindo as
orientações do Governo
Federal e colaborando para evitar a disseminação da
doença, em 19 de março de
2020, o Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), publicou
algumas resoluções com o
escopo de nortear os serviços prestados pelo Judiciário em tempos de pandemia.
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Inicialmente, o CNJ
trouxe a Resolução 313/20,
a qual estabeleceu ao Judiciário de todo o país o regime
de plantão extraordinário,
de modo que suspendeu o
trabalho presencial de magistrados e servidores, manteve de forma presencial
apenas as atividades essenciais, bem como possibilitou o atendimento remoto
às partes e advogados. Posteriormente, vale destacar
que foi editada a Resolução 314/20, determinando
a utilização dos recursos
disponibilizados pelas inovações tecnológicas e tornando regra a realização de
audiências virtuais, de modo que, somente por motivos técnicos ou por outra
impossibilidade justificável,
a audiência não seja virtual.
Com o sistema de pro-

cesso eletrônico ativo e a
realização de audiências
virtuais, a Justiça conseguiu
prestar seus serviços o mais
próximo à normalidade. A
respeito, cite-se que o número registrado de videoconferências para realização audiências e reuniões,
que, apenas entre de abril a
agosto de 2020, foram mais
de 370 mil videoconferências realizadas nos Juízos
e Tribunais de todo o país
(fonte: CNJ, 2020).
Vale dizer que, mesmo antes de o mundo ser
acometido pela pandemia,
ainda que em absoluta exceção no sistema processual brasileiro, o Código de
Processo Civil já tratava das
audiências virtuais ou as videoconferências, porém o
próprio Judiciário optava
em realizar procedimentos
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mais demorados e com custos, como é o caso das audiências presenciais apenas
para cumprimento de rito
processual proforma (sem
qualquer interesse para as
Partes) e cumprimento de
cartas precatórias.
Nota-se que a pandemia,
embora com graves consequências para a humanidade, impulsionou muitos setores da sociedade a adotar
os equipamentos, recursos
e ferramentas disponibilizadas pelas inovações tecnológicas. Ademais, embora a
ideia de mudança seja uma
tarefa difícil, o medo do novo é um fator que prejudica
a melhoria do sistema como desincentiva a inovação,
principalmente em ambientes conservadores como o
Judiciário. É fato que, mesmo durante as fases mais

restritivas estabelecidas nos
períodos mais críticos da
pandemia, graças ao uso
das tecnologias, o Judiciário manteve suas atividades,
mantendo íntegro o direito
basilar de acesso à Justiça.
Ante o exposto, aliando o
amplo acesso à internet e às
novas tecnologias, o Sistema
Judiciário do Brasil foi capaz
de se adaptar e prosseguir
com suas atividades, além
de acelerar o uso dessas tecnologias necessárias para
acompanhar as transformações ocorridas na sociedade,
também provocou a reflexão de como a Justiça brasileira tem funcionado e como
pode melhorar os serviços
prestados com o suporte
dos recursos digitais.
Camila Reis Henrique é advogada
trabalhista do Mandaliti.
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Assinatura
Mensal: R$ 180,00
Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%
As matérias assinadas são de responsabilidade
dos autores e não refletem necessariamente a
opinião deste jornal.
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Contas públicas tiveram superávit
de R$ 64,7 bilhões em 2021
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Ministério da Saúde não
adverte: populismo mata

E

m janeiro de 2021, esta coluna fez uma estimativa de
quantas mortes poderiam ter sido evitadas no Brasil
se o Governo Bolsonaro tivesse seguido as medidas recomendadas pela OMS. Dependendo do critério utilizado,
poderiam ter sido poupadas entre 25% (se fosse utilizada
a média de óbitos na América Latina) a 75% (calculado
pela média mundial) de vidas.
No final da semana passada, uma pesquisa liderada por
Michael Bayerlein, do Instituto Kiel para a Economia
Mundial, apurou o excesso de mortes em relação ao que
seria esperado em 2020 em 42 países. Aquelas nações classificadas pelos pesquisadores como tendo líderes populistas (EUA, Brasil, Reino Unido, México, Turquia, Índia,
Hungria, República Tcheca, Israel, Polônia e Eslováquia)
tiveram 18 óbitos a mais por 100 habitantes em relação
às expectativas. Nos países com líderes não-populistas, o
excesso de mortalidade foi de 8. Assim, houve 10 óbitos
não esperados a mais em países populistas.
Fica apenas a observação que “populismo” é um
termo que varia conforme o interesse de quem usa, como
mostraram Felipe Maruf e Pedro Augusto Pinho em recente artigo. No caso da pesquisa, podem ser vistos como
governantes que preferiram ir na contramão do mundo
em busca de ganhos políticos. Como se viu por Trump,
aposta frustrada e mortal.

Margem de erro
As pesquisas em Portugal apontavam empate técnico
entre o Partido Socialista e PPD/PSD. Alguns levantamentos chegaram mesmo a colocar a coalizão de centro-direita
ligeiramente à frente. O resultado soberano das urnas foi que
o PS ficou com 41,7%, quase 14 pontos de vantagem sobre
PPD/PSD, e alcançou a maioria no Parlamento, com 117
cadeiras, algo que não conseguira nas eleições passadas.
Um dos efeitos da pesquisa pode ter sido o voto útil
nos socialistas, desidratando partidos de esquerda.

Leão é manso
No país onde o Estado oprime os cidadãos com uma carga tributária abusiva, o ex-juiz parcial Sergio Moro deixou em
impostos e taxas 46% do dinheiro que recebeu da Alvarez &
Marsal; no país em que o empreendedor é livre, o imposto
mordeu só 19%. EUA e Brasil, respectivamente.

Rápidas
Navegando pelas Obras de Oscar Araripe é uma
exposição virtual, em facebook.com/expovirtualnavegandonaobradeoscarararipe, promovida pela Fundação Cesgranrio e pelo Portal Consultoria em Turismo, que estará
em cartaz entre 7 de fevereiro e 7 de março. A curadoria
é de Bayard Boiteux e de Viviane Fernandes, com montagem de Matheus Oliveira *** “Engenharia Naval e do
Petróleo para Advogados Online” é o treinamento online
que o Ibef Rio realizará em 14, 16, 21 e 23 de fevereiro,
de 18h30 às 20h30. Informações: agenda.ibefrio.org.br ***
Neste sábado, a partir das 8h, a Nalu Ibicuí Beach House,
em parceria com o Vidinhas SUP, promove a 5ª edição da
Remada Guiada Mangaratiba, edição de verão. Informações: (21) 99631-0021 *** Nesta terça-feira, o novo curso
de Direito da Unigranrio Barra fará evento ao vivo com a
ministra do STF Cármen Lúcia, com o tema “O Papel do
Supremo Tribunal Federal na Consolidação da Democracia”. O evento será transmitido pelo canal do Youtube da
Unigranrio, às 18h.

Previdência, BC e Tesouro Nacional ajudaram com R$ 13,9 bi

A

s contas públicas
registraram saldo
positivo em 2021,
segundo dados divulgados
nesta segunda-feira, em
Brasília, pelo Banco Central. No ano passado, o setor público consolidado,
formado por União, estados
e municípios, apresentou
superávit primário de R$
64,7 bilhões, ante déficit de
R$ 703 bilhões em 2020. O
resultado, o primeiro positivo das contas públicas desde 2013, representa 0,75%
do Produto Interno Bruto
frente aos 9,41% de impacto registrados em 2020.
Os dados estão no relatório das Estatísticas
Fiscais do BC. Segundo o
banco, no mês de dezembro, o setor público consolidado registrou superávit primário de R$ 123
milhões, ante déficit de R$
51,8 bilhões em dezembro de 2020. No Governo
Central (Previdência, Banco Central e Tesouro Nacional), houve superávit
de R$ 13,9 bilhões, e nos
governos regionais e nas

empresas estatais, déficits,
na ordem, de R$ 12,8 bilhões e R$ 1 bilhão.
Em 2021, o resultado
nominal do setor público
consolidado, que inclui o
resultado primário e os juros nominais apropriados,
apresentou um déficit de
R$ 383,7 bilhões (4,42%
do PIB, soma de todos os
bens e serviços produzidos no país), ante R$ 1,01
trilhão (13,6% do PIB) em
2020. Em dezembro, o déficit nominal atingiu R$
54,2 bilhões, comparativamente a R$ 75,8 bilhões
em dezembro do ano anterior.
Segundo o BC, o superávit primário do setor público consolidado, em 2021,
de 0,75% do PIB, contribuiu para que o déficit nominal de 2021 também fosse o menor, em percentual
do PIB, desde 2013, quando
ficou deficitário em 2,96%
do PIB.
O gasto com juros somou R$ 448,4 bilhões em
2021, contra R$ 312,4 bilhões em 2020. Os juros

Investimentos recuaram
1,6% de novembro

O

Indicador Mensal de Formação
Bruta de Capital Fixo (FBCF), divulgado
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), nesta segunda-feira,
apontou recuo de 1,6% em
novembro frente a outubro de 2021, na série com
ajuste sazonal. Com esse
resultado, o trimestre móvel
terminado em novembro
apresentou recuo de 2,1%.
Em relação aos mesmos
períodos de 2020, em novembro, verificou-se expansão de 5,8% e, no trimestre
móvel, houve crescimento
de 9,9%.
A FBCF é composta por
máquinas e equipamentos,
construção civil e outros
ativos fixos. A evolução do
indicador representa o aumento da capacidade produtiva da economia e a reposição da depreciação do
estoque de capital fixo. No
resultado acumulado em 12
meses encerrados em novembro, os investimentos
tiveram expansão de 21,1%.
No ano, a alta acumulada é
de 19,7%.
O consumo aparente de
máquinas e equipamentos apresentou recuo de
3,8% em novembro e encerrou o trimestre móvel
com queda de 4,5%. A
produção de máquinas e

equipamentos destinados
ao mercado interno caiu
1,9% em novembro e a
importação diminuiu 5,6%
no mesmo período.
As importações também tiveram redução de
1% no trimestre móvel,
enquanto que a produção
nacional encerrou o mesmo período com queda de
2,5%. No acumulado em
12 meses, o investimento
em máquinas e equipamentos registrou um aumento 27,9%.
Os investimentos em
construção civil, por sua
vez, recuaram 0,3% em
novembro na série dessazonalizada. Ainda assim,
o setor fechou o trimestre
móvel com expansão de
2,4%.
Em comparação com
o ano de 2020, verificouse desempenho positivo
de forma generalizada. O
destaque ficou por conta
do componente de máquinas e equipamentos,
que avançou para patamar 11,2% superior ao
de novembro de 2020.
Enquanto o componente
de outros ativos fixos aumentou 6,1%, a construção civil teve crescimento de 5,1%.
Na comparação trimestral, os resultados também
foram positivos.

nominais atingiram R$ 54,4
bilhões em dezembro, frente a R$ 24 bilhões em dezembro de 2020.
O aumento foi influenciado pelas operações do
BC no mercado de câmbio (swap cambial) que
registraram perda de R$ 4
bilhões em dezembro de
2021, ante ganho de R$ 8
bilhões em dezembro de
2020, e pelo aumento da
taxa Selic, atualmente em
9,25% ao ano.
A dívida líquida do setor
público (balanço entre o total de créditos e débitos dos
governos federal, estaduais
e municipais) fechou 2021
em R$ 5 trilhões, o que corresponde a 57,3% do PIB.
O BC disse que o resultado
mostra uma redução anual
da relação DLSP/PIB de
5,3 pontos percentuais do
PIB.
Segundo o BC, o resultado reflete, sobretudo,
efeitos da desvalorização
cambial acumulada no
ano de 7,4%, (redução de
1,2 ponto percentual); do
crescimento do PIB nomi-

nal (redução de 8,7 pontos
percentuais), do superávit
primário (redução de 0,7
ponto percentual), “parcialmente contrabalançados pelos juros nominais
apropriados (aumento de
5,2 pontos percentuais) e
pela variação da paridade
da cesta de moedas que
integram a dívida externa
líquida (aumento de 0,4
ponto percentual).”
Já a dívida bruta do governo geral (DBGG) – que
contabiliza apenas os passivos dos governos federal,
estaduais e municipais –
chegou a R$ 7 trilhões ou
80,3% do PIB. “No ano, a
relação DBGG/PIB reduziu-se 8,3 pontos percentuais, resultado sobretudo do
crescimento do PIB nominal (redução de 12,3 pontos
percentuais), dos resgates
líquidos de dívida (redução
de 2,1 pontos percentuais),
da incorporação de juros
nominais (aumento de 5,8
pontos percentuais) e da
desvalorização cambial (aumento de 0,4 ponto percentual)”, disse o BC.

Anatel aprova venda da Oi
Móvel a Vivo, TIM e Claro

P

or unanimidade, o
conselho diretor da
Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel) aprovou nesta segundafeira, em Brasília, a compra
do serviço de telefonia móvel da Oi pelo consórcio
formado pelas operadoras
Vivo, TIM e Claro. Os conselheiros seguiram o relator,
Emanuel Campelo, que tinha dado aval ao negócio
mas impôs condicionantes.
Após a aprovação do negócio a venda será analisada
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade), que tem até 15 de
fevereiro para emitir a decisão final.
O julgamento tinha começado na última sextafeira. Na ocasião, apenas o
parecer foi lido. O diretor
Vicente Aquino pediu vistas (mais tempo para analisar o tema), e a votação
não começou. Na sessão
desta segunda-feira Aquino devolveu o processo
com ajustes de redação e
condicionantes adicionais
em relação às medidas
propostas por Campelo.
Tanto o relator como os
diretores Carlos Baigorri e
Moisés Moreira acolheram
os ajustes.
Pelos pontos acrescentados, a Anatel terá de
acompanhar os usuários
da Oi Móvel durante o
processo de migração para
as operadoras concorrentes. Os compradores terão
até 90 dias, renováveis por

mais 90, para negociarem
um acordo para a manutenção dos serviços móveis prestados pela Oi na
Estação Antártica Comandante Ferraz.
Desde 2016, a Oi está em
recuperação judicial, quando uma companhia negocia
dívidas com credores para
evitar a falência. Em setembro do ano passado, a 7ª Vara Empresarial do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro
prorrogou a conclusão do
processo até março deste
ano.
Em novembro de 2020, a
Oi vendeu ativos, como torres e centros de dados, por
R$ 30,7 bilhões. A companhia ainda começou a receber os valores, tendo angariado cerca de R$ 1,4 bilhão
até o terceiro trimestre do
ano passado. A venda da Oi
Móvel deve render R$ 15,8
bilhões, e a venda da InfraCo, empresa de infraestrutura óptica, está avaliada em
R$ 10,6 bilhões.
Para manter a concorrência na telefonia móvel, o
relator do processo sugeriu
que as operadoras concorrentes que comprarem o
serviço móvel da Oi ofereçam, por preços especiais,
os serviços de roaming a
prestadoras de pequeno
porte; estimulem a exploração do serviço móvel pessoal (SMP) por rede virtual
e façam planos de compromissos voluntários para a
utilização de faixas do espectro.
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A Caixa de Pandora

N

esta semana, depois de 45 dias de sumiço, a cadelinha Pandora, que em 15 de dezembro do ano passado se perdeu no Aeroporto Internacional de Guarulhos
numa conexão de voos da Gol entre São Paulo e Recife,
foi finalmente encontrada. Pasmem! Dentro do Terminal
3 do próprio aeroporto onde o dono a deixara para que
fosse embarcada para Navegantes.
O caso mexeu com o país e foi parar na Justiça, que
obrigou a companhia aérea a efetuar as buscas, contratar
empresas especializadas em resgates e custear as despesas
de hotel e alimentação do dono do animal até que as buscas terminassem. A Gol alegava que a cachorra rompera a
caixa em que estava sendo transportada, e que não podia
ser responsabilizada por isso. Descobriu-se, depois, que a
caixa estava intacta, fora negligência da empresa, e que as
coisas não podiam ser tratadas como caso fortuito, mas
como falha na prestação do serviço de guarda e transporte de animais.
Agora que está tudo bem, quatro classes de pessoas
em particular devem ser lembradas nesse triste episódio: Reinaldo, o dono de Pandora, que jamais desistiu da
busca e movimentou as redes sociais até descobrir o seu
paradeiro; as pessoas que se solidarizaram com sua dor e
foram para a frente das lojas da Gol nos aeroportos exigindo uma solução para o caso; o empregado do terminal
que identificou a cadela zanzando por ali; e a juíza Fabiana Feher Recasens, que deferiu liminar pedida pelo dono
de Pandora, obrigou a Gol a ser mais responsável e acreditou que a cadela talvez ainda estivesse dentro da própria
área dos terminais. No mais, o que se viu é descaso, falta
de respeito, cada um querendo eximir-se de uma responsabilidade que por lei é só sua.
A expressão “Caixa de Pandora” (ou o “Vaso de Pandora”) vem da mitologia grega e foi difundida na obra
Os Trabalhos e os Dias, de Hesíodo, no século VIII a.C.
Segundo a lenda, o titã Prometeu, defensor da humanidade, roubou o fogo de Zeus para dá-lo aos homens, e,
assim, assegurar-lhes a superioridade sobre os animais.
Mas, como o fogo era propriedade exclusiva dos deuses
do Olimpo, Zeus decidiu se vingar. Assim, com a ajuda
dos outros deuses, encarregou Hefesto, deus do fogo e
dos metais, e Atena, deusa da justiça e da sabedoria, de
criar Pandora, a primeira mulher a viver entre os homens,
para dá-la de presente a todos os homens: pan (todos),
dora (oferta, presente). De cada deus Pandora recebeu um
atributo, como a graça, a beleza, a inteligência, a paciência,
a meiguice, a habilidade na dança e nos trabalhos manuais.
Antes que Pandora descesse à Terra, Zeus entregou-lhe
uma caixa, com a recomendação de que nunca a abrisse.
Nessa caixa estavam todas as mazelas dos homens, como as guerras, a discórdia, o ódio, a velhice, a inveja, as
doenças do corpo e da alma. Mas continha, também, um
único bem: a esperança. Lá um dia, Pandora não resistiu
à curiosidade e, contrariando a vontade de Zeus, abriu
a caixa. Todos os males começaram a sair. Arrependida,
tornou a fechá-la rapidamente, mas já era tarde demais.
Todos os males escaparam, e Pandora somente conseguiu
manter presa a Esperança. Essa é, portanto, a sina dos
homens.
Você certamente já ouviu a expressão “Caixa de Pandora”. Significa, grosso modo, aquela decisão que se toma,
e da qual não se pode recuar, qualquer que sejam suas
consequências. Quando se quer advertir a uma pessoa de
que a sua decisão pode ter consequências trágicas, e sem
volta, se diz “Cuidado! Isso é uma Caixa de Pandora!”
Está provado que a cadelinha Pandora não rompeu a
sua caixa. Foi negligência da Gol. Está provado que nesses 45 dias de sumiço Reinado e todos os que gostam de
animais sofreram na carne as piores dores. Está provado
que Reinaldo, o dono da Pandora, nunca desistiu. Algumas pessoas ajudaram o garçom Reinaldo a reencontrar
a outra metade da sua alma. Mas o que ajudou mesmo é
que Reinaldo sabia desde o início que apesar de Pandora
ter desobedecido os deuses e aberto a caixa, uma coisa
ficou escondidinha lá no fundo: a Esperança.
Foi nela que Reinaldo se apegou e deu tudo certo.
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Pequenas indústrias encerraram
2021 com desempenho favorável

A

s pequenas empresas ganharam
fôlego no último
trimestre de 2021 de acordo
com pesquisa da Confederação Nacional da Indústria
(CNI). O Panorama da Pequena Indústria mostra que
o Índice de Desempenho
apresentou uma desaceleração mais branda e ficou
em 47,7 pontos, acima da
média histórica (43,4 pontos). O resultado do quarto
trimestre de 2021 é positivo
quando comparado com o
mesmo período de anos anteriores.
É o segundo ano consecutivo que o índice pode
ser considerado positivo
no quarto trimestre, pois
em 2020 o quarto trimestre registrou excepcionalmente 49,4 pontos, devido
à recuperação da indústria
pós pandemia. O indicador
varia de zero a 100 pontos
e quanto maior ele for, melhor é a performance do
setor.
Apesar do bom desempenho, o Índice de Situação Financeira registrou 42
pontos e marca uma queda
de 1,1 ponto, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Ainda

assim, o índice permanece
acima da média histórica de
37,7 pontos.
A falta ou alto custo da
matéria-prima e a elevada
carga tributária foram os
principais problemas enfrentados pelas pequenas
indústrias no quarto trimestre de 2021. Nesse período, a falta ou alto custo de
matéria-prima permaneceu
no topo do ranking de principais problemas enfrentados pelas pequenas empresas dos setores extrativo, de
transformação e de construção.
Apesar de o problema
continuar em primeiro lugar, no quarto trimestre de
2021 houve redução nas assinalações dos três setores
na comparação com o trimestre anterior, sobretudo
na indústria da construção
(queda de 11,2 pontos percentuais).
O Índice de Confiança do
Empresário Industrial (Icei)
para as pequenas indústrias
alcançou 55,9 pontos em janeiro de 2022. Houve uma
queda de 1,8 ponto na comparação com dezembro de
2021. O resultado representa uma reversão do avanço
da confiança que havia sido

registrada na passagem de
novembro para dezembro
de 2021.
Apesar da queda em
2022, o Icei para a pequena indústria permaneceu
acima da linha divisória dos
50 pontos, que separa confiança de falta de confiança.
O indicador também está
acima da média histórica
de 52,8 pontos. Portanto, o
empresário segue otimista,
mas com menos confiança
que em dezembro.
O Índice de Perspectivas da pequena indústria
começou o ano favorável:
aumentou de 50,2 pontos,
em dezembro de 2021, para
50,9 pontos, em janeiro de
2022. O resultado está bem
acima de sua média histórica (46,4 pontos).
Já estudo da Visa apontou que 96% das pequenas
empresas brasileiras dizem
que sobreviveram à pandemia graças às vendas online e hoje, quase 50% do
seu faturamento vem do
varejo eletrônico. Segundo o estudo, para 93% das
MPEs pesquisadas, aceitar
novas formas de pagamento é fundamental para seu
crescimento, sinalizando
que os pagamentos digi-

tais não são mais um meio
de se reinventar e sobreviver, mas de crescer em um
mundo de novas realidades digitais.
A maioria das pequenas
empresas brasileiras (58%)
disse que já opera ou pretende operar totalmente
sem dinheiro em espécie
nos próximos dois anos.
Elas chegarão a esse futuro antes dos consumidores
brasileiros – 50% dizem
que pretendem abandonar
totalmente o uso de dinheiro em espécie nos próximos
dois anos.
As MPEs estão abraçando os pagamentos digitais
– inclusive as criptomoedas:
92% dos pequenos empresários brasileiros disseram
que planejam aceitar alguma forma de pagamento
digital em 2022, incluindo
criptomoedas (32%) e pagamentos por aproximação
(52%).
O comércio eletrônico
impulsionou os negócios:
96% das pequenas empresas brasileiras com presença
digital dizem ter sobrevivido à pandemia graças ao
varejo virtual, que respondeu por 53%, em média, do
faturamento.

Intenção de consumo atinge
maior nível desde maio de 2020

O

indicador que monitora a Intenção
de Consumo das
Famílias (ICF) registrou em
janeiro a melhor pontuação
desde maio de 2020, com
76,2 pontos, divulgou nesta
segunda-feira a Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
(CNC). O indicador teve alta
de 1,1% em relação ao mês
anterior e de 3,6% frente a
janeiro de 2021. O índice foi
calculado por meio de 18 mil
entrevistas realizadas pela
CNC, e qualquer pontuação
abaixo de 100 é considerada
abaixo do nível de satisfação
do consumidor, o que se repete desde abril de 2015.
Entre os componentes
do indicador, o emprego
atual teve a maior alta, de
2,6%, e também está no
maior patamar, com 97 pon-

tos, ainda abaixo do nível de
satisfação de 100 pontos. Já
o acesso ao crédito teve o
pior desempenho, com queda de 1% em janeiro. A pior
pontuação é do momento
para duráveis, que mede a
intenção de consumir bens
duráveis, como veículos,
com 43,9 pontos.
A melhora no componente emprego atual se deu
porque subiu de 23,4% para
25,2% o percentual de entrevistados que se sentem
mais seguros com seu emprego do que no ano passado, valor que é o maior
desde maio de 2020. O
percentual, porém, ainda é
menor do que os que sentem menos seguros (28,2%)
e do que os que se sentem
tão seguros quanto (35,6%).
Outros 10,2% declararam
estar desempregados.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES
EM EMPRESAS DE RESSEGUROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDADO EM 04 DE JUNHO DE 1991
AV. MARECHAL CAMARA, 160 / 402 e 403 –
Centro – Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20.020-080 – Tel.: (21) 2262-0421 / 2533-0889
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os TRABALHADORES EM
EMPRESAS DE RESSEGUROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
associados ou não ao Sindicato, a comparecerem à Assembleia que se
realizará no dia 15 de fevereiro de 2022, às 14:00 hs, em primeira
convocação e às 14:30 hs em segunda e última convocação, com qualquer
número de presentes, na Sede do Sindicato, sito à Av. Marechal Câmara,
160 – Salas 402/403 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Cep.: 20.020-080,
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1- aprovação da pauta
de reivindicações a ser encaminhada ao SINDSEG - Sindicato das Empresas
de Seguros Privados, de Resseguros e de Capitalização dos Estados do
Rio de Janeiro e do Espírito Santo, com vistas à abertura do processo de
negociação coletiva para data-base de 2022; 2- deliberar, dentre os itens
da pauta, sobre contribuição ao Sindicato, de natureza assistencial
autorizando o desconto em folha; 3- autorizar a diretoria a promover o
processo de negociação coletiva, celebrar convenção coletiva, bem como
autorizar a adoção das medidas judiciais notadamente a instauração de
Dissídio Coletivo, podendo, no mesmo, celebrar acordo; 4- discutir e decidir
sobre aspectos da campanha salarial e formas de convencimento ao bom
desenvolvimento do processo negocial; 5- outros assuntos ligados à
negociação coletiva de data-base. Esta convocação é feita na forma do
estatuto da entidade. Rio de Janeiro, 01 de fevereiro 2022.
CARLOS ALBERTO CUNHA CRUZ
Presidente

Da mesma forma, a parcela dos entrevistados que
percebeu uma melhora em
sua renda em relação ao ano
passado subiu de 19,5% para 20,4%. Por outro lado,
37,7% declararam que tiveram uma piora na renda
ao longo do ano, e 41,4%
disseram que a renda permaneceu igual.
Ao analisar esses resultados, a CNC afirmou que
“eles representam a evolução do mercado de trabalho, com o maior percentual desde maio de 2020 de
famílias que se sentem mais
seguras com seu emprego”.
“Contudo, nem todos
os aspectos da economia
estão favoráveis. A alta
inflacionária e o aumento
dos juros representam as
maiores dificuldades dos
consumidores, tanto pe-

la redução do poder de
compra quanto pelo encarecimento do crédito. No
entanto, este mês já pôde
ser observada uma amenização desses efeitos na percepção das famílias”, diz a
confederação. A intenção
de consumo das famílias
com renda acima de 10 salários mínimos teve alta de
1% e chegou a 93,5 pontos,
bem acima dos 72,6 pontos
calculados para as famílias
com renda abaixo de 10 salários mínimos.
Apesar de as famílias
mais pobres terem registrado uma alta mensal de 1,1%,
ligeiramente acima das mais
ricas, na comparação anual,
houve aumento de apenas
1,7%, enquanto a intenção
de consumo daquelas com
mais de 10 salários mínimos
de renda aumentou 10,5%.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES
EM EMPRESAS DE RESSEGUROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FUNDADO EM 04 DE JUNHO DE 1991
AV. MARECHAL CAMARA, 160 / 402 e 403 –
Centro – Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20.020-080 – Tel.: (21) 2262-0421 / fax.: 2220-6464
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os TRABALHADORES EM
EMPRESAS DE RESSEGUROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
associados ou não ao Sindicato, a comparecerem à Assembleia que se
realizará no dia 15 de fevereiro de 2022, às 13:00 hs, em primeira
convocação e às 13:30 hs em segunda e última convocação, com qualquer
número de presentes, na Sede do Sindicato, sito à Av. Marechal Câmara,
160 – Salas 402/403 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Cep.: 20.020-080,
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1- aprovação da pauta
de reivindicações a ser encaminhada ao SINCOR-RJ - Sindicato dos
Corretores e Empresas Corretoras de Seguros, Resseguros, Vida,
Capitalização e Previdência do Estado do Rio de Janeiro, com vistas à
abertura do processo de negociação coletiva para data-base de 2022; 2deliberar, dentre os itens da pauta, sobre contribuição ao Sindicato, de natureza
assistencial autorizando o desconto em folha; 3- autorizar a diretoria a promover
o processo de negociação coletiva, celebrar convenção coletiva, bem como
autorizar a adoção das medidas judiciais notadamente a instauração de Dissídio
Coletivo, podendo, no mesmo, celebrar acordo; 4- discutir e decidir sobre
aspectos da campanha salarial e formas de convencimento ao bom
desenvolvimento do processo negocial; 5- outros assuntos ligados à
negociação coletiva de data-base. Esta convocação é feita na forma do
estatuto da entidade. Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO CUNHA CRUZ
Presidente
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Três perguntas: a reunião do
Copom desta semana e a Selic

Banco Mundial e BNDES vão
tratar de agenda do clima

Por Jorge Priori

Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
firmou no último dia 26,
Memorando de Entendimento (MoU) com o Banco
Mundial. O objetivo do instrumento é estabelecer um
intercâmbio de experiências
e informações entre as instituições e desenvolver uma
agenda conjunta relacionada ao clima, ao mercado de
carbono e à biodiversidade
no Brasil, comentou o banco de fomento brasileiro
em nota. Por enquanto, trata-se de um memorando de
entendimento.
As ações previstas no
acordo incluem o desenvolvimento colaborativo de
workshops e artigos sobre os
mercados regulado e voluntário de carbono e a identificação de soluções financeiras baseadas nas melhores
práticas internacionais, adequadas às agendas ambiental, social e de governança
(ESG) e climática no Brasil.
As instituições trocarão
experiências sobre iniciativas de transparência que
promovam melhorias nos
portais do BNDES: “Painel
ODS - nossa contribuição
para a Agenda 2030” e “Painel NDC - nossa contribui-

O

S

emana da primeira
reunião do Copom
de 2022. Na última
reunião de 2021, a Selic
sofreu um aumento de 1,5
ponto percentual, passando para 9,25% ao ano. Para
esta reunião, o Copom anteviu um novo aumento de
1,5 ponto percentual, enfatizando que “os passos futuros da política monetária
poderão ser ajustados para
assegurar a convergência da
inflação para suas metas, e
dependerão da evolução
da atividade econômica,
do balanço de riscos e das
projeções e expectativas de
inflação para o horizonte
relevante da política monetária”. Confirmado esse
aumento, a Selic voltará aos
dois dígitos, patamar que
não era alcançado desde julho de 2017.
Conversamos com Eduardo Perez, analista de investimentos da NuInvest,
sobre a expectativa para
esta reunião, o estado atual
da economia brasileira e os
impactos do cenário externo no Brasil.
Qual a expectativa da
NuInvest para esta reunião do Copom?
Estamos trabalhando com
um cenário de alta de 1,5
ponto percentual na Selic.

Eduardo Perez

Como vocês estão avaliando o estado atual da
economia brasileira?
Olhando para trás, já vemos alguns sinais de melhora no acumulado de 12
meses de alguns índices de
preços como o IGP-M, que
atingiu o pico de 37,06%
em maio de 21 e hoje está
em 16,92%, e o próprio IPCA, que também já mostra
sinais iniciais de desaceleração depois de atingir o pico em novembro de 2021,
com 10,74%, passando para
10,06% em dezembro.
Apesar da perspectiva do
início do controle da inflação em 2022, ela ainda deve
permanecer acima da meta
do Banco Central de 3,50%
enquanto o mercado espera
que seja um ano com uma
variação do PIB extremamente fraca.
Na ata da última reu-

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92
NIRE 33.3.0010861-1 | Código CVM n.º 00889-3
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021. 1. Local Hora e Data: Realizada na
sala de reuniões da sede da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a
participação dos membros do Conselho de Administração por meio de videoconferência nos termos do art. 22, §1º do Regimento Interno do Conselho de
Administração (“Regimento Interno”), às 15 horas do dia 30 de dezembro de
2021. 2. Convocação e Presença: A reunião foi convocada na forma dos
artigos 15 e seguintes do Regimento Interno, estando presentes os seguintes
membros do Conselho de Administração: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Arnon Affonso de
Farias Mello Neto, Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit, Roberto
Duque Estrada de Sousa e Tulio Capeline Landin, representando a totalidade dos membros em exercício. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos
pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados pelo Sr. Sergio
Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães. 4. Ordem do Dia: Reuniram-se
os membros do Conselho de Administração da Companhia para tratar da
seguinte ordem do dia: (i) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia;
e (ii) autorização aos Diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários para efetivação da deliberação anterior. 5. Deliberações: Iniciada
a reunião, após o exame e a discussão das matérias, os membros presentes
do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) Aprovar a eleição das seguintes pessoas como membros
da Diretoria da Companhia, com prazo de gestão até primeira reunião do
Conselho de Administração que suceder a assembleia geral ordinária que
deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício social
a se encerrar em 31 de dezembro de 2021: (i.1) Sergio Alberto Monteiro
de Carvalho, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 01.706.709-1, inscrito no CPF sob o nº 007.260.287-20, residente e
domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor-Presidente; (i.2) Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho, brasileira,
divorciada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 03.917.534-4,
inscrita no CPF sob o nº 428.912.807-68, residente e domiciliada na Cidade
e Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretora Vice-Presidente; (i.3)
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, brasileiro, casado,
empresário, portador da carteira de identidade n. 10896205-1, inscrito no
CPF sob o nº 085.081.467-79, residente e domiciliado na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, para os cargos de Diretor de Relações com Investidores e Diretor sem designação especial, cumulativamente; (i.4) Flavia
Coutinho Martins, brasileira, solteira, matemática, portadora da carteira de
identidade nº 09625278-8, inscrita no CPF sob o nº 028.239.737-02, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de
Diretora sem designação especial; e (i.5) Sergio Francisco Monteiro de
Carvalho Guimarães, brasileiro, casado, economista, portador da carteira
de identidade nº 05438231-2, inscrito no CPF sob o nº 725.095.897-68,
residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para o cargo
de Diretor sem designação especial, todos com endereço profissional na
Av. Afrânio de Melo Franco, 290, sala 101-parte, Leblon, Rio de Janeiro - RJ,
CEP: 22430-060. a. Consignar que, com base nas informações recebidas
pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi
informado que os Diretores ora eleitos estão em condições de firmar, sem
qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no artigo
147, § 4º, da Lei das S.A. e no art. 2º da Instrução CVM nº 367, de 2002,
que ficarão arquivadas na sede da Companhia. b. Consignar que os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos em até 30 (trinta) dias,
mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, a serem lavrados
em livro próprio da Companhia, acompanhados da declaração de desimpedimento acima mencionada, que ficarão arquivados na sede da Companhia.
c. Consignar que, a partir do encerramento do prazo de gestão fixado para
os Diretores ora eleitos, e em conformidade com o art. 17, §2º do Estatuto
Social da Companhia, o Conselho de Administração irá proceder a eleição
dos membros da Diretoria, anualmente, na primeira reunião que suceder a
assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras
de cada exercício social. (ii) Aprovar a autorização para que os Diretores
pratiquem todos os atos necessários para efetivação da deliberação anterior. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por
todos os conselheiros presentes. Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 2021.
Sergio Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente. Sergio Francisco Monteiro
de Carvalho Guimarães - Secretário. Arquivado na JUCERJA em 28/01/2022
sob o nº 00004745366.

nião, o Copom destacou
que o cenário externo se
tornou menos favorável.
Como a NuInvest está
avaliando o cenário externo e seus impactos no
Brasil?
Estamos acompanhando as notícias sobre problemas na cadeia de global
de suprimentos e divulgação dos índices de inflação dos EUA e da China
de perto. Caso esses países tenham uma pressão
inflacionária, o custo de
vários bens, produtos e até
serviços podem ficar mais
caros pela inflação importada.
Outro fator de risco para
a curva de juros no Brasil é
a forma como o Fed irá subir os juros nos EUA. Qualquer alteração no ritmo esperado pelo mercado pode
gerar volatilidade no nosso
mercado.

CSE – CENTRO DE SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS S.A.
CNPJ nº 19.154.997/0001-62 - NIRE 33.3.0030968-3
(“CSE” ou “Companhia”)
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 07 de dezembro de 2021
1. Data, Hora e Local: Aos 07 dias do mês de dezembro de 2021, às 10:30
horas, na sede social da Companhia localizada na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, por vídeo conferência. 2. Convocação e Presença: Convocação
publicada nos dias 26, 29 e 30 de novembro de 2021, no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro e Monitor Mercantil, na forma do artigo 124, § 1º,
I da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”). Foi verificada a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. André Galhardo de Camargo; Secretária: Sra. Renata Moretzsohn. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes
matérias: (i) alterar o art. 5º do estatuto social da Companhia passando o
valor do capital social de R$ 1.601.200,00, para R$ 914.200,00, de forma a
refletir a redução no montante de R$ 687.000,00, em linha com a aprovação
da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em
08 de junho de 2021; (ii) discussão sobre alternativas à dissolução da Companhia; (iii) deliberar sobre a aprovação para dissolução da Companhia, cuja
denominação social deverá ser seguida das palavras “em liquidação”, caso
aprovada; (iv) deliberar sobre a nomeação de liquidante e fixação de sua remuneração, conforme material disponibilizado pela Companhia; (v) deliberar
sobre a manutenção dos órgãos de administração (Diretoria e do Conselho de
Administração) e, caso haja alteração na estrutura atual, alterar consequentemente o estatuto social; (vi) deliberar sobre prazo para prestação de contas do
Liquidante; e (vii) aprovar a consolidação do estatuto social. 5. Deliberações:
Os acionistas deliberaram: 5.1. Aprovar, por unanimidade, a alteração do art.
5º do estatuto social da Companhia passando o valor do capital social de R$
1.601.200,00 (um milhão, seiscentos e um mil e duzentos reais), para R$
914.200,00 (novecentos e quatorze mil e duzentos reais) de forma a refletir a
redução no montante de R$ 687.000,00 (seiscentos e oitenta e sete mil reais),
em linha com a aprovação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
da Companhia realizada em 08 de junho de 2021, mediante a restituição de
capital aos acionistas da Companhia, proporcionalmente, a suas participações acionárias, e sem o cancelamento de quaisquer ações representativas
do capital social da Companhia, mantendo-se, portanto, inalterado o número
de ações e o percentual de participação dos acionistas no capital social da
Companhia. O Conselho Fiscal da Companhia em reunião realizada em 23
de novembro de 2021, emitiu parecer favorável à redução de capital social
da Companhia nos termos propostos pela Administração, conforme dispõe
o artigo 173 da Lei das S.A.. Registrar que a ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 08 de junho de 2021, que aprovou a
redução do capital social, ora alterado, foi publicada em 21 de junho de 2021,
em atendimento ao que dispõe o artigo 174 da Lei das S.A., com o decurso
do prazo de 60 (sessenta) dias sem que tenha sido apresentada qualquer
oposição à essa deliberação. Sendo assim, a restituição de parte do capital
social aos acionistas será imediata. Face à deliberação anterior, o artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social autorizado é de R$ 914.200,00 (novecentos
e quatorze mil e duzentos reais). O capital subscrito e integralizado é de R$
914.200,00 (novecentos e quatorze mil e duzentos reais), representado por
5.001.200 (cinco milhões, mil e duzentas) ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal.” 5.2. Os acionistas discutiram sobre alternativas à dissolução da Companhia, sem consenso. 5.3. Aprovar, por unanimidade, com
parecer favorável do Conselho Fiscal datado de 23 de novembro de 2021, a
dissolução da Companhia, nos termos do artigo 13, §2º do Estatuto Social,
por não mais interessarem os acionistas a sua continuidade. 5.4. Nomear, por
unanimidade, como liquidantes, nos termos do artigo 35 do Estatuto Social, os
Srs. Newton Lins Buarque Sucupira Filho, brasileiro, casado, administrador
de empresas, portador da cédula de identidade nº 1597993-SSP-PE e inscrito
no CPF sob o nº 606.415.417-91, e Luiz Eduardo Barros Manara, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.929.599 SSP/
SP e inscrito no CPF sob nº 071.820.498-05, ambos com endereço comercial
na Praia do Flamengo nº 154, sala 1.103, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, que
restringirão sua gestão de negócios inadiáveis e os necessários à liquidação
da Companhia, empregando o nome empresarial acrescentando da expressão “EM LIQUIDAÇÃO” e de sua assinatura individual, com declaração de sua
qualidade (liquidantes). 5.4.1. Com abstenção do acionista Furnas, aprovar,
por unanimidade, a remuneração dos liquidantes no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais) por mês. 5.5. Aprovar, por unanimidade, a permanência do
Conselho de Administração e dos membros da Diretoria em exercício até o
processo completo de extinção da Companhia. 5.6. Deliberar, por unanimidade, o prazo máximo de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias para prestação de
contas dos Liquidantes. 5.7. Aprovar a consolidação do Estatuto Social, que
acompanha esta ata como Anexo I. 5.8. Os acionistas apresentaram manifestação de voto em apartado, parte integrante da presente ata. 6. Esclarecimentos: As publicações da Companhia, conforme determina o artigo 289 da
Lei das S.A. serão feitas nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro
e Monitor Mercantil. Foi autorizado a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A.. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse
dela fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão,
a qual, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. Assinaturas: Mesa:
André Galhardo de Camargo – Presidente; Renata Moretzsohn – Secretária.
Acionistas: Juno Participações e Investimentos S.A. e Furnas Centrais Elétricas S.A.. Certifico que a presente certidão é cópia fiel de ata lavrada em
livro próprio. Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2021. Renata Moretzsohn
- Secretária da Mesa. Jucerja em 28/01/2022 sob o nº 4745841. Jorge Paulo
Magdaleno Filho - Secretário Geral.

ção para as metas de redução de emissões do Brasil”.
Também serão discutidos
processos e ferramentas de
medição de riscos climáticos e de biodiversidade no
Brasil e de avaliações de
empresas, com base em aspectos ESG.
“O presente MoU foi desenhado em conjunto com
o Banco Mundial e permitirá o aprimoramento de
algumas atividades e processos já existentes hoje no
BNDES e no Banco Mundial, em lógica de compartilhamento de conhecimento,
com a qual pretendemos
identificar soluções financeiras, baseadas nas melhores práticas internacionais,
para apoiar as agendas climáticas, de carbono e de
biodiversidade no Brasil”,
afirma Bruno Aranha, diretor de Crédito Produtivo
e Socioambiental do BNDES.
Ele acrescenta que o objetivo é trocar experiências
a respeito de processos,
ferramentas e soluções de
medição de riscos climáticos, para aprimoramento da
transparência e para aprofundamento dos aspectos
ambientais, sociais e de governança (ESG) nas avaliações de empresas no Brasil.

Banco Mundial
O Banco Mundial tem
dedicado atenção e alocado
recursos significativos para
a agenda de mudanças climáticas. Somente em 2021,
o Banco Mundial destinou
US$ 26 bilhões em financiamentos climáticos e é hoje o
maior financiador climático
do mundo para países pobres e em desenvolvimento.
Além disso, a instituição trabalha para, em 2025, ter seus
fluxos financeiros alinhados
aos objetivos do Acordo de
Paris, conforme definido em
seu Plano de Ação para Mudanças Climáticas.
De acordo com Paloma
Anós Casero, diretora do
Banco Mundial para o Brasil, “As populações mais
pobres são também as mais
vulneráveis às mudanças
do clima. Se nada for feito,
eventos climáticos cada vez
mais intensos e frequentes
podem levar 130 milhões de
pessoas à pobreza e forçar
mais de 250 milhões de pessoas a migrarem dentro de
seus países até 2050. Por isso, essa agenda de mudança
do clima está diretamente
associada à missão do Banco Mundial, que é erradicar
a pobreza e compartilhar
prosperidade”, ressaltou.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Diretor Presidente do Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos dos Municípios
de Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Maricá, Silva Jardim e Casimiro de Abreu
- SINPROVIRT, inscrito no CNPJ sob o nº 10.751.783/0001-07 convoca
à todos os Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores
de Produtos Farmacêuticos dos Municípios de Itaboraí, Tanguá, Rio
Bonito, Maricá, Silva Jardim e Casimiro de Abreu, associados ou não a
este sindicato, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia 07/02/2022, na sede do
sindicato, na Rua Raimundo de Farias, 115, sala 104, Centro - Itaboraí RJ, CEP: 24.800-037, às 13:00 horas, primeira convocação e segunda
convocação às 14:00 horas, com o quórum legal de presentes para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Discussão e Aprovação
da Proposta de negociação prévia da Convenção Coletiva de Trabalho
2022/2023; 2) Autorização para diretoria do SINPROVIRT Convenção
Coletiva de Trabalho e/ou Acordo Coletivo de Trabalho, bem como, se
necessário, instaurar Dissídio Coletivo de natureza econômica e jurídica.
3) Discussão e deliberação quanto a representação e contribuição
assistencial/taxa negocial; 4) Assuntos Gerais.
Leandro Feitosa Dias – Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997
EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público Oficial,
matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente autorizado pelo
Proprietário/ Credor Fiduciário BANCO CÉDULA S.A, com Sede na
Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Gonçalves Dias n. 65/67, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 33.132.044/0001-24, faz saber aos que virem o presente
edital e interessar possa, especialmente ao DEVEDOR FIDUCIANTE: LUIZ
ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES BRAGA, brasileiro, administrador
de empresas, inscrita no CPF 665.859.107-53, e sua mulher MARIA
ALICE BARBOSA LIMA BRAGA, brasileira, artista plástica, inscrita no
CPF 888.569.337-72, residentes nesta cidade na Rua Prudente De Moraes
Nº 1340, Apartamento 102 – Ipanema/RJ, que nos termos do artigo 26 e
seguintes da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação
complementar do Sistema Financeiro Imobiliário, que institui alienação
fiduciária, será levado a público o leilão de forma eletrônica a 1ª praça
com início em 17 de fevereiro de 2022 com início às 10:00 horas e
termino as 14:00 horas no sítio do Leiloeiro www.schulmannleiloes.
com.br, valor fixado pelo valor da avaliação do imóvel R$ 2.140.649,28
(dois milhões, cento e quarenta mil, seiscentos quarenta e nove reais e
vinte oito centavos) valor que deverá ser acrescido de todas as despesas
inerentes ao imóvel, encargos legais, inclusive tributos, Condomínio e
despesas com a realização de leilão, conforme abaixo descrito e se no
Primeiro Leilão não houver licitante será levado a público o leilão de
forma eletrônica a 2ª praça com início em 03 de março de 2022 com
início às 10:00 horas e termino as 14:00 horas, pelo valor da dívida
atualizada até a data da 2ª praça que equivale a R$ 1.270.412,11
(hum milhão, duzentos setenta mil, quatrocentos e doze reais e onze
centavos), valor que deverá ser acrescido de todas as despesas inerentes
ao imóvel, encargos legais, inclusive tributos, condomínio e despesas
com a realização de leilão, conforme abaixo descrito. APARTAMENTO
102 DA RUA PRUDENTE DE MORAES Nº 1340 – IPANEMA/RJ, COM
132M², DESCRITO E CARACTERIZADO NA MATRÍCULA 45117 DO 5º
OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL/RJ, FRE 09610692 E CL. 7992. IMÓVEL OCUPADO. A venda será realizada à vista na
mesma data do leilão. Correrá por conta do comprador todas as despesas
relativas à aquisição do imóvel no leilão tais como: ITBI, despesas com
a escritura de compra e venda a ser lavrada no Cartório do 23º Ofício de
Notas no prazo de 05 (cinco) dias após a apresentação da guia de ITBI
devidamente paga pelo adquirente, o pagamento da comissão do Leiloeiro
de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, acrescido das despesas
de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos) que serão pagos no ato do leilão.
Será de responsabilidade do comprador o Ônus de IPTU aproximados
no valor de R$ 18.721,04 (dezoito mil, setecentos e vinte um reais e
quatro centavos) e no CBMERJ até a presente data constam débitos de
R$ 818,80 (oitocentos e dezoito reais e oitenta centavos) referente aos
exercícios 2016 a 2020, débitos de condomínio aproximados no valor R$
53.522,23 (cinquenta três mil, quinhentos e vinte e dois reais e vinte e três
centavos), taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros,
averbações, etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra
(venda ad corpus) não podendo o arrematante alegar desconhecimento
das condições, características e estado de conservação, a desocupação/
imissão/reintegração na posse ficará por conta do comprador, que assume
o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, inclusive honorários
advocatícios, mediante propositura da competente ação, se necessário, na
forma da Lei nº 9.514/97. Em caso de Acordo será paga comissão integral
do Leiloeiro pelo credor ou devedor, bem como as despesas até a data do
leilão. Maiores informações: tel.: 2532-1961 – 2532-1705 ou pelo e-mail:
schulmann@schulmann.com.br ou (http://www.schulmann.com.br).
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Volume de empréstimo imobiliário da China foi moderado em 2021

O

crescimento de
empréstimo imobiliário da China
diminuiu no final de 2021
em comparação anual,
mostraram dados do Banco
Popular da China (PBOC,
em inglês) no domingo.
No segundo semestre
do ano passado, a crise de
liquidez da Evergrande,
uma das principais imobi-

liárias da China e a incorporadora mais endividada
do mundo, causou sérios
prejuízos no mercado de
ações na Ásia.
No final de 2021, os
empréstimos imobiliários pendentes denominados em iuan na escala nacional ficaram em
52,17 trilhões de iuanes
(US$ 8,18 trilhões), um

aumento anual de 7,9%,
ou seja, 3,7 pontos percentuais abaixo do que
no final de 2020, mostram os dados do PBOC.
Os novos empréstimos
imobiliários em 2021 ficaram em 3,81 trilhões de iuanes, representando 19,1%
do total de novos empréstimos no mesmo período,
7,2 pontos percentuais a

menos do que no ano anterior. Os empréstimos para
desenvolvimento imobiliário no final de 2021 foram
de 12,01 trilhões de iuanes, um aumento de 0,9%,
5,2 pontos percentuais a
menos do que no final de
2020.
Autoridades
chinesas
disseram que o país apoiará
o mercado imobiliário para

melhor atender à demanda
razoável dos compradores
domésticos e adotar políticas específicas para cada
cidade a fim de impulsionar o ciclo virtuoso e desenvolvimentos saudáveis
do setor. A China reiterará
simultaneamente o princípio de que “as casas são
para morar, não para especular”, em uma importante

reunião econômica em dezembro do ano passado.
Segundo a agência Xinhua, até o final de 2021,
os empréstimos imobiliários pessoais pendentes da
China totalizavam 38,32
trilhões de iuanes, um aumento anual de 11,3%, ou
seja, 3,3 pontos percentuais
a menos do que no ano anterior.

AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ/ME nº 33.448.150/0001-11 - NIRE 33.3.0015453-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021
1. Data, Hora e Local: 30 de abril de 2021, às 17h, na sede da Azul Companhia de Seguros supervisionadas; ii. Não ser ou não ter sido, no exercício social corrente e no anterior:
Gerais (“Companhia”), localizada na Avenida Rio Branco, nº 80, 13º, 16º ao 20º andar, Centro, Rio a) Funcionário ou diretor da sociedade supervisionada ou de suas controladas, coligadas ou
de Janeiro/RJ, CEP 20040 070. 2. Convocação e Presença: dispensada a convocação prévia, equiparadas a coligadas; b) Membro responsável pela auditoria independente na sociedade
nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, em decorrência da presença de supervisionada; e, c) Membro do conselho fiscal da sociedade supervisionada ou de suas
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Composição da Mesa: controladas, coligadas ou equiparadas a coligadas. iii. Não ser cônjuge, parente em linha reta ou
Presidente: Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; Secretária: Sra. Aline Salem da Silveira Bueno. colateral, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, das pessoas referidas nas
4. Ordem do Dia: deliberar a respeito das seguintes matérias: (i) alteração do endereço da sede alíneas “a” a “c” no inciso anterior; e, iv. Não receber qualquer outro tipo de remuneração da
da Companhia; (ii) a rerratificação do item 5.3 da Assembleia Geral Extraordinária realizada em sociedade supervisionada ou de suas controladas, coligadas ou equiparadas a coligadas, que
1º de fevereiro de 2021; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: não seja aquela relativa à sua função de integrante do Comitê de Auditoria. IV - Das Atribuições
após discussão das matérias objeto da ordem do dia, as acionistas, por unanimidade de votos e - Artigo 18 - Constituem atribuições do Comitê de Auditoria: i. Estabelecer as regras operacionais
sem ressalvas, deliberaram o quanto segue: 5.1. Aprovar a proposta de alteração do endereço da para seu próprio funcionamento, as quais devem ser formalizadas por escrito, aprovadas pelo
sede da Companhia que deixa de ser na Avenida Rio Branco, nº 80, 13º, 16º ao 20º andar, Centro, Conselho de Administração ou, na sua inexistência, pelo Presidente ou Diretor-Presidente da
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-070 e passa a ser na Avenida Rio Branco, nº 80, 16º ao 20º andar, sociedade supervisionada ou pelo Conselho de Administração da instituição líder do conglomerado
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-070. Em decorrência da alteração mencionada neste item financeiro ou grupo segurador e colocadas à disposição dos respectivos acionistas, por ocasião
5.1, as acionistas aprovaram a alteração da redação do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, da Assembleia Geral Ordinária; ii. Recomendar, à administração da sociedade supervisionada, a
que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sua sede na Avenida entidade a ser contratada para a prestação dos serviços de auditoria independente, bem como a
Rio Branco, nº 80, 16º ao 20º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-070, podendo criar substituição do prestador desses serviços, quando considerar necessário; iii. Revisar, previamente
sucursais, filiais, agências ou representações em qualquer localidade do País.”. 5.2. Aprovar à divulgação, as demonstrações financeiras referentes aos períodos findos em 30 de junho e 31
(i) retificar o item 5.3 deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de fevereiro de dezembro, inclusive as notas explicativas, os relatórios da administração e o Relatório dos
de 2021, que indicou, equivocadamente, o Sr. Gilmar Pires Rodrigues como diretor responsável Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras; iv. Avaliar a efetividade das
pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade, auditorias independente e interna, inclusive quanto à verificação do cumprimento de dispositivos
sendo que deveria ter constado o Sr. Celso Damadi como responsável por esta função e legais e normativos aplicáveis, além de regulamentos e códigos internos; v. Avaliar a aceitação,
(ii) ratificar as funções específicas atribuídas a determinados diretores estatutários perante a pela administração da sociedade supervisionada, das recomendações feitas pelos auditores
Superintendência de Seguros Privados na referida assembleia. Dessa forma, as funções independentes e pelos auditores internos, ou as justificativas para a sua não aceitação; vi. Avaliar
específicas atribuídas a determinados diretores estatutários perante a Superintendência de e monitorar os processos, sistemas e controles implementados pela administração para a
Seguros Privados, na data de 1º de fevereiro de 2021, ficam rerratificadas para constar conforme recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento, pela sociedade supervisionada,
segue: Funções de caráter executivo ou operacional: Diretor responsável pelas relações com de dispositivos legais e normativos a ela aplicáveis, além de seus regulamentos e códigos
a SUSEP: Sr. Gilmar Pires Rodrigues; Diretor responsável técnico (Circular SUSEP nº 234 e internos, assegurando-se que prevêem efetivos mecanismos que protejam o prestador da
Resolução CNSP nº 321): Sr. Fabio Ohara Morita - Diretor responsável administrativo-financeiro: informação e da confidencialidade desta; vii. Recomendar, à Presidência ou ao Diretor-Presidente
Sr.Celso Damadi. Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das da sociedade supervisionada ou à Diretoria da instituição líder do conglomerado financeiro ou
normas e procedimentos de contabilidade: Sr. Celso Damadi - Diretor responsável pelo grupo segurador, correção ou o aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos identificados
cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143: Sr. Gilmar Pires Rodrigues. Funções no âmbito de suas atribuições; viii. Reunir-se, no mínimo semestralmente, com a Presidência ou
de caráter de fiscalização ou controle: Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na com o Diretor-Presidente da sociedade supervisionada ou com a Diretoria da instituição líder do
Lei nº 9.613/98 (Circulares SUSEP nº 234 e 445): Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões - Diretor conglomerado financeiro ou grupo segurador e com os responsáveis, tanto pela auditoria
responsável pelos Controles Internos: Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões. 5.3. Aprovar a nova independente, como pela auditoria interna, para verificar o cumprimento de suas recomendações
redação do Estatuto Social da Companhia, o qual já reformado, consolidado e contemplando as ou indagações, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria,
deliberações tomadas nos itens acima, passa a vigorar com a redação constante do Anexo I a formalizando, em atas, os conteúdos de tais encontros; ix. Verificar, por ocasião das reuniões
esta ata (Anexo I - Estatuto Social Consolidado). 6. Documentos Arquivados na Companhia: previstas no inciso VIII, o cumprimento de suas recomendações pela diretoria da sociedade
procurações. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e supervisionada; x. Reunir-se com o Conselho Fiscal e com o Conselho de Administração da
lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. sociedade supervisionada ou da instituição líder do conglomerado financeiro ou grupo segurador,
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021. (ass.): Presidente da Mesa: Sra. Renata Paula Ribeiro tanto por solicitação dos mesmos como por iniciativa do Comitê, para discutir sobre políticas,
Narducci; Secretária da Mesa: Sra. Aline Salem da Silveira Bueno; Acionistas: Porto Seguro práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas respectivas competências; xi. Elaborar
S.A., por seu Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, Sr. Celso relatórios relativos aos semestres findos em 30/06 e 31/12 contendo: atividades exercidas;
Damadi; e por sua bastante procuradora, Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; e Porto Seguro avaliação da efetividade dos controles internos; descrição das recomendações feitas e daquelas
Companhia de Seguros Gerais: por sua bastante procuradora Sra. Aline Salem da Silveira não acatadas, contendo as justificativas; avaliação da efetividade das auditorias externa e interna;
Bueno. A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Aline Salem da Silveira Bueno - avaliação da qualidade das demonstrações contábeis; xii. Preparar resumo do relatório do item
Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Protocolo: 00-2022/046206-2. Data “xi” para publicação juntamente com as demonstrações contábeis de 30/06 e 31/12; xiii. Preparar
do Protocolo: 11/01/2022. Certifico o Arquivamento em 24/01/2022 sob o número 00004735915. Nota Explicativa que será anexada às demonstrações contábeis de cada sociedade controlada;
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral. Anexo I - Estatuto Social da Azul Companhia xiv. Arquivar os relatórios do item “xi” pelo período mínimo de 05 (cinco) anos; xv. Comunicar
de Seguros Gerais - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - A Azul qualquer constatação de erro ou fraude aos auditores independentes e à auditoria interna,
Companhia de Seguros Gerais, constituída sob a forma de sociedade por ações, reger-se-á imediatamente; xvi. Estabelecer, ad referendum do Conselho de Administração, processos para a
pelo presente Estatuto e pela legislação vigente. Artigo 2º - A Companhia tem sua sede na seleção, contratação, supervisão e avaliação do Auditor Independente, inclusive verificando a
Avenida Rio Branco, nº 80, 16º ao 20º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-070, podendo comprovação de sua certificação, bem como para a recepção e o tratamento das informações
criar sucursais, filiais, agências ou representações em qualquer localidade do País. Artigo 3º - referentes aos relatórios e demonstrações contábeis, bem como dos relatórios do Auditor
A Companhia tem por objeto a exploração de operações de Seguros de Danos e de Pessoas, em Independente e da Auditoria Interna do Conglomerado Porto Seguro; xvii. Aprovar o plano de
qualquer das suas modalidades ou formas, conforme definido na Legislação vigente. Artigo 4º - trabalho semestral da auditoria interna do Conglomerado Porto Seguro; xviii. Fixar diretrizes de
O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social - Artigo 5º - orientação dos programas de trabalhos da auditoria interna, dos relatórios emitidos e da
O Capital Social é R$ 503.578.164,21 (quinhentos e três milhões, quinhentos e setenta e oito mil, adequação de sua equipe; xix. Conhecer o plano anual do Auditor Independente sobre exame das
cento e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), dividido em 1.418 (mil quatrocentas e demonstrações financeiras, bem como sua interação com os trabalhos da auditoria interna; xx.
dezoito) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º - As ações poderão Examinar propostas de alterações de princípios contábeis, avaliando seus impactos nas
pertencer a pessoas físicas e jurídicas. Parágrafo Único - No caso de aumento de Capital, demonstrações financeiras do Conglomerado Porto Seguro e submetendo-as à aprovação do
os Acionistas terão preferência para subscrição na proporção das ações que possuírem. Conselho de Administração. Capítulo V - Assembleia Geral - Artigo 19 - A Assembleia Geral
Capítulo III - Diretoria - Artigo 7º - A Diretoria é composta por no mínimo 3 (três) e máximo 14 reunir-se-á anualmente até o dia 31 (trinta e um) de março, sob a presidência do acionista que for
(treze) diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Vice-Presidente - Seguros, 1 indicado por ela. Parágrafo Único - O presidente da Assembleia convidará um dos presentes
(um) Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos, 1 (um) Diretor para secretariar a Mesa. Artigo 20 - As Assembleias Extraordinárias reunir-se-ão todas as vezes
Vice-Presidente - Corporativo e Institucional, 1 (um) Diretor Vice-Presidente - Comercial e que forem legal e regularmente convocadas, constituindo-se a Mesa pela forma prescrita no
Marketing, 1 (um) Diretor Vice-Presidente - Negócios Financeiros e Serviços, 1 (um) Diretor de artigo anterior. Artigo 21 - Os anúncios de primeira convocação das Assembleias Gerais serão
Sinistro Automóvel, 1 (um) Diretor Técnico, 1 (um) Diretor de Produto - Automóvel, 1 (um) Diretor publicados pelo menos 3 (três) vezes no Diário Oficial e em um jornal de grande circulação na
de Produção; 1 (um) Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor Jurídico e Riscos, 1 (um) Diretor de Sede da Companhia, com antecedência mínima de 8 (oito) dias contados do primeiro edital.
Controladoria, e 1 (um) Diretor de Clientes e Digital, eleitos e destituídos pela Assembleia Geral Parágrafo Único - As demais convocações das Assembleias Gerais processar-se-ão pela forma
pelo prazo de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Artigo 8º - A investidura dos membros da prescrita neste artigo, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. Independentemente de prévia
Diretoria nos respectivos cargos far-se-á mediante termo lavrado no livro de Atas de Reunião da convocação, será considerada regular a assembleia geral a que comparecerem todos os
Diretoria. Findo o mandato, os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos, até a acionistas. Artigo 22 - Uma vez convocada a Assembleia Geral, ficam suspensas as transferências
investidura dos novos membros eleitos. Artigo 9º - A Assembleia Geral que eleger os de ações até que seja realizada a Assembleia ou fique sem efeito a convocação. Artigo 23 - As
administradores fixará a respectiva remuneração global mensal, a ser distribuída conforme deliberações das Assembleias serão tomadas por maioria absoluta de votos, observadas as
deliberação da Diretoria. Além dos honorários, a Diretoria fará jus a uma participação anual nos disposições legais quanto à exigência de quórum especial. Parágrafo Único - A cada ação
lucros da sociedade, até 0,1 (um décimo) dos lucros e observado o disposto no artigo 152 da Lei corresponde um voto. Artigo 24 - Verificando-se o caso de existência de ações objeto de
nº 6.404/76. Artigo 10 - Compete à Diretoria: a) praticar todos os atos de administração da comunhão, o exercício de direitos a elas referentes caberá a quem os Condôminos designarem
Companhia; b) resolver sobre a aplicação dos fundos sociais, transigir, renunciar a direitos, para figurar como representante junto à Companhia, ficando suspenso o exercício destes direitos
contrair obrigações, adquirir, vender, emprestar ou alienar bens, observadas as restrições legais; quando não for feita a designação. Artigo 25 - Os Acionistas poderão fazer-se representar nas
c) praticar todos os atos e operações que se relacionarem com o objeto social; d) deliberar sobre Assembleias Gerais por procuradores nos termos do parágrafo 1º do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76.
a criação e extinção de empregos ou funções remuneradas; e) representar a companhia, em juízo Artigo 26 - Para que possam comparecer às Assembleias Gerais, os representantes legais e os
ou fora dele, ativa e passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas ou procuradores constituídos farão a entrega dos respectivos documentos comprobatórios na Sede
autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia da Companhia com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. Capítulo VI - Exercício
mista e entidades paraestatais; f) resolver sobre a criação, manutenção ou extinção de sucursais, Social, Lucros e Distribuição de Resultados - Artigo 27 - O exercício social terá início em 1º
filiais, agências ou representações, onde convier aos interesses sociais da Companhia. de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as
Parágrafo 1º - Observado o disposto no parágrafo 5º deste artigo, as escrituras de qualquer demonstrações financeiras anuais. Parágrafo Único - A diretoria poderá determinar o
natureza, os cheques, as ordens de pagamento, os contratos e, em geral, quaisquer documentos levantamento de balanços semestrais, ou relativo a períodos inferiores, para quaisquer fins,
que importem em responsabilidade ou obrigações para a Companhia, serão obrigatoriamente inclusive para pagamento de juros sobre o capital próprio e/ou distribuição de dividendos à conta
assinados: a) por 2 (dois) Diretores em conjunto; b) por 1 (um) Diretor em conjunto com um de lucro do período apurado em tais balanços, observado o disposto neste estatuto social e na
Procurador; c) por 2 (dois) Procuradores em conjunto, desde que investidos de especiais e legislação aplicável. Artigo 28 - Do resultado do exercício social serão deduzidos, antes de
expressos poderes. Parágrafo 2º - A representação da Companhia perante a Repartição qualquer participação, automaticamente e independentemente de deliberação assemblear, os
Fiscalizadora de suas operações caberá a qualquer dos Diretores ou Procuradores devidamente prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social
credenciados e autorizados, investidos de especiais e expressos poderes. Parágrafo 3º - sobre o lucro. Do saldo de lucros remanescentes, será calculada a participação a ser atribuída
A Companhia poderá ser representada por apenas 01 (um) Diretor ou 01 (um) Procurador, aos administradores, nos termos do art. 152 da Lei nº 6.404/1976. O lucro líquido do exercício
investido de específicos poderes, nos seguintes casos: a) Atos de rotina realizados fora da sede será o resultado do que remanescer após as deduções referidas nesse artigo. Artigo 29 - Do
social; b) Atos de representação em juízo (exceto aqueles que importem renúncia a direitos); lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra
c) Atos de representação em assembleias, contratos sociais, alterações de contratos sociais, destinação, na constituição da reserva legal (art. 193 da Lei nº 6.404/76), até que atinja o valor
distratos e reuniões de sócios de sociedades das quais participe como acionista, sócia ou quotista; correspondente a 20% (vinte por cento) do capital social. A destinação à reserva legal poderá ser
d) Atos praticados perante quaisquer órgãos e entidades administrativos públicos ou privados; e dispensada no exercício em que o saldo desta reserva, acrescido do montante das reservas de
e) Atos de simples administração social, entendidos estes como os que não gerem obrigações capital, exceder a 30% (trinta por cento) do capital social. Artigo 30 - O lucro líquido do exercício
para a Companhia e nem exonerem terceiros de obrigações para com ela. Parágrafo 4º - será, ainda, quando for o caso, diminuído das importâncias destinada à constituição da reserva
As procurações em nome da Companhia serão outorgadas por 2 (dois) diretores em conjunto e de capital, à reserva para contingências (art. 195 da Lei nº 6.404/76) e à reserva de incentivos
devem especificar expressamente os poderes conferidos, os atos a serem praticados e o prazo de fiscais (art. 195-A da Lei nº 6.404/76), de um lado, e, de outro lado, quando for o caso, acrescido
validade, sempre limitado a 2 (dois) anos, excetuadas as destinadas para representação em da reversão da reserva para contingências e da reserva de lucros a realizar (art. 202, III, da Lei nº
processos administrativos ou procurações com a cláusula ad judicia que serão outorgadas, 6.404/76) formadas em exercícios anteriores. O lucro líquido ajustado do exercício será o resultado
individualmente, por qualquer um dos diretores e poderão ter prazo indeterminado. Parágrafo do que remanescer após as deduções e adições referidas nos artigos 29 e 30 e terá a seguinte
5º - Nos atos relativos à aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis, bem como nos atos destinação: a) 25% (vinte e cinco por cento) serão destinados ao pagamento do dividendo mínimo
que envolvam interesses societários, a Companhia deverá ser representada por 2 (dois) Diretores, obrigatório aos acionistas; e b) o saldo remanescente será destinado à Reserva para Investimentos
sendo 1 (um) obrigatoriamente o Diretor Presidente ou o Diretor Vice-Presidente - Corporativo e e Compensações de Perdas prevista no artigo 31 deste estatuto ou, alternativamente, poderá ter
Institucional ou o Diretor Vice-Presidente - Financeiro, Controladoria e Investimentos ou o Diretor a destinação que a assembleia geral determinar, observadas as disposições legais aplicáveis.
Vice-Presidente - Seguros. Parágrafo 6º - As deliberações da Diretoria somente serão válidas Parágrafo Único - O dividendo mínimo obrigatório previsto neste artigo poderá deixar de ser
quando presentes, no mínimo, a metade e mais um de seus membros em exercício e pago no exercício social em que a Diretoria informar que seu pagamento é incompatível com a
constarão de atas lavradas em livro próprio, cabendo ao Diretor Presidente o voto de qualidade. situação financeira da Companhia. Os lucros que assim deixarem de ser distribuídos serão
Artigo 11 - No caso de vaga de Diretor, os demais Diretores indicarão, dentre eles, um substituto registrados como reserva especial e, se não forem absorvidos por prejuízos em exercícios
que acumulará as funções do substituído até a primeira Assembleia Geral, à qual caberá deliberar subsequentes, deverão ser pagos como dividendos aos acionistas assim que permitir a situação
a respeito da eleição de novo Diretor. Parágrafo Único - Nas ausências ou impedimento financeira da Companhia. Artigo 31 - A Companhia terá uma reserva estatutária denominada
temporário de qualquer dos Diretores por mais de 30 (trinta) dias, os demais Diretores poderão “Reserva para Investimentos e Compensações de Perdas”, que terá como finalidade compensar
escolher, dentre eles, um substituto para exercer as funções do Diretor ausente ou impedido. eventuais perdas e prejuízos e assegurar os recursos suficientes para a expansão das atividades
Capítulo IV - Conselho Fiscal - Artigo 12 - O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) e investimentos da Companhia. Parágrafo 1º - Será destinado à Reserva para Investimentos e
Membros efetivos e de seus respectivos suplentes, eleitos anualmente pela Assembleia Geral Compensações de Perdas o saldo do lucro líquido ajustado apurado em cada exercício, após
Ordinária entre Acionistas ou não, residentes no País, com observância das prescrições legais, efetivada a destinação prevista no artigo 30 deste estatuto social. Parágrafo 2º - O saldo da
sendo permitida a reeleição. Parágrafo Único - O Conselho Fiscal não será permanente. Será Reserva para Investimentos e Compensações de Perdas não poderá exceder o capital social,
instalado pela Assembleia Geral a pedido de Acionistas que representem, no mínimo, um décimo nem isoladamente, nem em conjunto com as demais reservas de lucros, com exceção das
das ações com direito a voto, terminando seu período de funcionamento na primeira Assembleia reservas para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, conforme disposto no art.
Geral Ordinária, após sua instalação. Artigo 13 - Os membros do Conselho Fiscal perceberão a 199 da Lei nº 6.404/1976. Ultrapassado esse limite, a assembleia geral deverá destinar o excesso
remuneração que for fixada pela Assembleia Geral que os eleger. Capítulo V - Comitê de para distribuição de dividendos aos acionistas ou aumento do capital social. Ainda que não
Auditoria - I - Dos Objetivos do Comitê de Auditoria - Artigo 14 - A Companhia se utiliza do atingido o limite estabelecido neste parágrafo, a assembleia geral poderá, a qualquer tempo,
Comitê de Auditoria da instituição líder do conglomerado Porto Seguro (“Comitê de Auditoria”), deliberar a distribuição dos valores contabilizados na Reserva para Investimentos e Compensações
órgão de funcionamento permanente, que tem como objetivo principal fornecer suporte à de Perdas aos acionistas, como dividendos, bem como sua capitalização. Caso a administração
Administração das empresas do conglomerado Porto Seguro na atuação da Governança da Companhia considere o montante dessa reserva suficiente para o atendimento de suas
Corporativa, voltada à transparência dos negócios aos acionistas e investidores. II - finalidades, poderá propor à assembleia geral que, em determinado exercício, o valor que seria
Da subordinação e da Composição - Artigo 15 - O Comitê de Auditoria reporta-se ao Conselho destinado a tal reserva seja integralmente ou parcialmente distribuído aos acionistas como
de Administração da instituição líder do conglomerado Porto Seguro (“Conselho de Administração”), dividendos, ou capitalizado em aumento de capital social. Artigo 32 - Sem prejuízo do dividendo
que definirá a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria. Artigo 16 - A composição do mínimo obrigatório, a Companhia, por determinação da diretoria, poderá: a) a qualquer tempo,
Comitê de Auditoria será de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, eleitos com prazo distribuir dividendos à conta de reservas de lucros existente no último balanço anual aprovado em
de mandato a ser definido pelo Conselho de Administração, permitida reeleição, desde que a assembleia geral de acionistas; b) semestralmente, distribuir dividendos à conta de lucros
permanência do membro no cargo não ultrapasse 5 (cinco) anos consecutivos. Parágrafo 1º - acumulados no exercício em curso, conforme apurado em balanço semestral; c) a qualquer
A nomeação de um integrante do Comitê de Auditoria deverá observar os requisitos e vedações tempo, distribuir dividendos à conta de lucro acumulados no exercício em curso, conforme apurado
do capítulo III. Parágrafo 2º - O integrante do Comitê de Auditoria somente pode ser reintegrado em balanço levantado em periodicidade inferior a semestral, desde que, nesse caso, o montante
após 3 (três) anos do final do seu mandato anterior. Parágrafo 3º - A destituição do integrante de dividendos a ser pago no exercício não supere o saldo das reservas de capitais de que trata o
do Comitê de Auditoria ficará a cargo do Conselho de Administração caso fique comprovada art. 182, parágrafo 1º, da Lei 6.404/1976; e d) a qualquer tempo, creditar ou pagar aos acionistas
infração a qualquer dos requisitos e vedações previstos no capítulo III, bem como se sua juros sobre o capital próprio, observadas as limitações legais aplicáveis. Parágrafo Único independência tiver sido afetada por eventual circunstância de conflito. Parágrafo 4º - É indelegável Os dividendos intermediários e os juros sobre capital próprio pagos pela Companhia podem ser
a função de integrante do Comitê de Auditoria. III - Dos Requisitos e Vedações - Artigo 17 - São imputados como antecipação do dividendo mínimo obrigatório. Artigo 33 - Os dividendos não
requisitos mínimos para o exercício de integrante do Comitê de Auditoria: i. Observar as normas recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 anos, contados da data em que tenham sido
que estabelecem condições para o exercício de cargos em órgãos estatutários de sociedades postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia.

Mercado
prevê aumento
de 1,5 pp da
taxa Selic
A XP prevê que o Comitê de Política Monetária
(Copom), do Banco Central, que se reúne nesta terça e quarta-feira para definir a nova taxa básica de
juros, deve elevar a Selic
para 10,75% a.a. “A inflação ainda pressionada preocupa”, destaca relatório da
corretora assinado por Caio
Megale, economista-chefe
da XP.
A Taxa Selic hoje está em 9,25% ao ano. Ela
foi definida no dia 8 de
dezembro de 2021 pelo
Copom, que decidiu subir a taxa de 7,75% para
9,25%– a sétima alta consecutiva.
“Entendemos que a análise dos dados desde o último Copom deve deixar
seus membros marginalmente mais preocupados
com o processo de desinflação adiante, por conta da
inflação corrente pressionada, das expectativas em alta
e da elevação do preço das
commodities neste início
de ano. Atividade em desaceleração e menor pressão
no câmbio aliviam parcialmente o quadro”, destacou
o relatório.
As simulações da XP replicando o modelo do Copom sugerem elevação da
projeção de IPCA de 2022
de 4,7% para 5,0% e a manutenção da projeção de
2023 em 3,2%. “Uma possível mudança da hipótese
de bandeira tarifária para
energia elétrica reverteria a
elevação da projeção para
2022”.
“Esperamos uma elevação de 1,5pp na taxa
Selic nesta reunião. Para frente, considerado
o ajuste monetário já
implementado e o nível
de juros acima do nível
que consideramos neutro, esperamos que o
Copom deixe de sinalizar um ajuste da mesma
magnitude” na próxima
reunião. O desafio é não
soar muito otimista com
a inflação (dovish). Para
tal, entendemos que o
Copom indicará que calibrará o próximo passo
a depender dos dados e
manterá a sinalização de
“persistência”, ciou o relatório.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - (Em milhares de reais, exceto quando mencionado)
Argo II: No dia 28 de outubro de 2016 o Consórcio Transmissão do Brasil II, foi vencedor do Lote 18 Governança Corporativa: A Argo adota diretrizes claras de governança corporativa baseadas em -se principalmente pelas despesas financeiras sobre empréstimos e financiamentos. Resultado
do Leilão de Transmissão nº 013/2015 (2ª etapa) - ANEEL, para a Concessão dos serviços públicos seu compromisso com a ética empresarial e a transparência em todas as áreas de atuação, através do período: A Companhia apresentou lucro líquido de R$ 352.432 no período encerrado em 31 de
de transmissão contemplando a instalação e operação de Compensadores Síncronos na Subes- do estabelecimento de um conjunto de princípios e normas destinadas a assegurar um comporta- dezembro de 2021 e (R$ 641.144 em 31 de dezembro de 2020). Responsabilidade Socioambiental:
tação Janaúba 3, no norte do estado de Minas Gerais. A homologação do resultado do Leilão foi mento ético e responsável pelo seu grupo de colaboradores. Estrutura de Governança: A estrutura Meio Ambiente e Responsabilidade Social: A Companhia tem forte preocupação com relação aos
publicada no Diário Oficial de 19 de dezembro de 2016. A assinatura do contrato de concessão foi de governança da Argo Energia é composta por um Conselho de Administração e uma Diretoria Exe- impactos que suas atividades podem gerar à sociedade. Por isso, estamos sempre atentos aos
em fevereiro de 2017. A Companhia estima finalizar a construção do empreendimento em janeiro cutiva, que funcionam em conformidade com o Estatuto Social, além das diretrizes estabelecidas interesses públicos, buscando, em nossa atuação um comportamento respeitoso e uma atitude
de 2022, e o investimento total previsto é de aproximadamente R$148.700. A RAP foi determinada no Código de Ética e Conduta e nas políticas de gestão. Conselho de Administração: O Conselho de diálogo com a sociedade, especialmente com as comunidades do entorno de nossos projetos,
em R$39.400 (valor original) e atualizada para R$44.607 (valor para o ciclo 2020-2021), com de Administração da Argo Energia é o órgão da administração responsável pela determinação das buscando também prevenir possíveis situações de conflito e risco. A Argo cumpre a legislação
recebimento em cotas mensais. A RAP é corrigida anualmente pelo IPCA e será válida por todo o diretrizes estratégicas da Companhia, observando a missão, a visão e os princípios corporativos.
vigente em todas as suas atividades e preocupa-se com o desenvolvimento sustentável do seu
prazo de operação comercial da Argo II.
Seu funcionamento é regulamentado pelo Estatuto Social. Conforme o Estatuto Social, o Conselho negócio. As atividades da Argo incorporam o componente socioambiental nas fases de planejaserá composto por até 6 (seis) membros e seus respectivos suplentes. Sempre que necessário, o mento, construção e operação dos projetos de transmissão de energia, buscando contribuir para o
Conselho de Administração se reúne para discutir e avaliar aspectos econômicos, sociais e am- desenvolvimento do setor elétrico e respeitando os interesses dos envolvidos. Todas as atividades
bientais que tenham impactos sobre os negócios e a gestão da Argo Energia. Diretoria Executiva: A da Argo são precedidas das licenças ambientais aplicáveis. Exigimos o mesmo padrão para nossos
Diretoria da Argo Energia é responsável pela execução do planejamento estratégico e das diretrizes fornecedores e prestadores de serviço. A estrutura de meio ambiente e responsabilidade social
estabelecidas pelo Conselho de Administração, conduzindo os negócios da companhia de acordo engloba as atividades de: (i) Mapeamento e Avaliação de Riscos e Impactos Socioambientais nas
com seus princípios e valores. Ética e Conduta: A Argo tem a sua atuação marcada pelos mais fases de: avaliação de novos negócios, pré-investimento, estudos ambientais para o licenciamento
elevados padrões de ética e conduta - acreditamos que este é um princípio fundamental para a ambiental, implantação das obras e O&M; (ii) Seleção e contratação de fornecedores qualificados;
perenidade de nossos negócios. A Companhia possui um código de ética que deve ser rigorosamen- (iii) Mapeamento e engajamento prévio de stakeholders, incluindo comunidades e órgãos licente cumprido por todos os seus colaboradores e fornecedores. Conduzimos treinamentos periódicos ciadores e regulatórios; (iv) Incorporação das restrições, desafios e impactos ambientais ao longo
com todos os nossos colaboradores e principais fornecedores, de maneira e difundir e implementar do ciclo de vida dos projetos; (vi) Implantação responsável de programas socioambientais; (vii)
uma cultura de excelência na aplicação das melhores práticas de ética e compliance. A Companhia Relatórios periódicos de gestão aos principais stakeholders. Argo I: O licenciamento ambiental
disponibiliza os seguintes canais de denúncia para que seus colaboradores e público em geral deste projeto é conduzido pelo IBAMA, em Brasília, por meio do rito ordinário com EIA/RIMA. Este
possam manifestar eventuais situações de não-conformidade com seus princípios éticos: • Por projeto possui interface com 5 órgãos intervenientes: Instituto do Patrimônio Histórico e Artísitico
telefone: 0800 377 8038; • Canal de Denúncia: www.canaldeetica.com.br/argoenergia; • Por e- Nacional (IPHAN), Fundação Cultural Palmares (FCP), Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS),
-mail: etica@argoenergia.com.br. Investimentos: Conforme mencionado acima, em 13 de abril Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), Secretaria de Estado do Meio
de 2016, no leilão de transmissão da ANEEL 013/2015, a Argo Energia sagrou-se vencedora, por Ambiente e Recursos Naturais (SEMA-MA). O projeto Argo I obteve a Licença de Instalação em 24
meio do Consórcio Transmissão do Brasil, da concessão do lote A. O projeto do lote A consiste na de janeiro de 2018. A gestão ambiental de obras é gerenciada por equipe interna com o apoio de
construção, operação e manutenção de quatro trechos de linhas, totalizando cerca de 1.150 km consultorias especializadas. Ao todo, 26 programas socioambientais encontram-se em execução
Argo III: Em 7 de março de 2017, a Cobra Brasil Serviços, Comunicação e Energia S.A. (“Cobra e de quatro subestações, além da ampliação da subestação de Pecém II. A seguir descrição da no âmbito do PBA (Plano Básico Ambiental), PBAQ (Plano Básico Ambiental Quilombola), PACM
Brasil”), ex-acionista da Companhia, foi declarada vencedora do Lote 32 do Leilão Público ANEEL nº infraestrutura a ser construída: (i) Linha de Transmissão 500 kV Parnaíba III - Acaraú III C1; (ii) (Plano de Ação de Controle da Malária) e Programa de Gestão do Patrimônio Cultural (Imaterial e
05/2016, realizado na BM&FBOVESPA para a assinatura do contrato de concessão de transmissão Linha de Transmissão 500 kV Acaraú III - Pecém II; (iii) Linha de Transmissão 500 kV Acaraú III - Arqueológico). Argo II: A Argo II (Lote 18 do leilão Aneel 013/2015 - parte 2), está localizada no mude energia elétrica referente à instalação de transmissão de rede básica. A Cobra Brasil se sagrou Tianguá II C1; (iv) Linha de Transmissão 500 kV Bacabeira - Parnaíba III C1 e C2; (v) Subestação nicípio de Janaúba-MG e consiste na instalação de dois compensadores síncronos em subestação
vencedora do leilão de linhas de transmissão nº 05/2016, Lote 32, realizado em 24 de abril de 2017 500 kV Bacabeira; (vi) Subestação 500 kV Parnaíba III e Compensador Estático (-150/300) Mvar; a ser ampliada pela Argo. O projeto obteve a Licença de Instalação em 13 de novembro de 2018 e
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, tendo constituído a Guaporé para ser a legítima (vii) Subestação 500 Kv Acaraú III; (viii) Subestação 500 kV Tianguá II; e (ix) Ampliação da subes- as obras tiveram início em junho de 2019. Argo III: A Argo III (Lote 32 do leilão Aneel 005/2016),
concessionária e titular da outorga para concessão e exploração de instalações de transmissão tação Pecém II. O projeto do lote A amplia a Rede Básica de Energia dos estados do Maranhão, está localizada no estado de Rondônia e consiste na construção e operação de 320 km de linhas de
localizadas no estado de Rondônia, compostas pela linha de transmissão Samuel - Ariquemes, Piauí e Ceará, passando por 42 municípios e permitindo maior escoamento da energia consumida
C4, 230 kV, com extensão de 145 km; linha de transmissão Ariquemes - Ji-Paraná, C4, 230kV, com e gerada na região. Além disso, o empreendimento possibilitará ainda a conexão de projetos de transmissão e 5 subestações localizadas nos munícipios de: Porto Velho, Samuel, Ariquemes, Jaru
extensão de 165 km; Compensador Síncrono de Reativos na SE 230 kV Ji-Paraná de (-90+150) geração de energia eólica localizados nesses estados, trazendo desenvolvimento econômico para e Ji-Paraná. Gestão de Pessoas: A Argo valoriza não apenas o desempenho financeiro e de seus
Mvar; Compensador Síncrono de Reativos na SE 230 kV Ariquemes de (-90+150) Mvar; Novo pátio a região e também melhorando a qualidade e confiabilidade do sistema elétrico brasileiro. O lote negócios, mas também valoriza seu capital humano. A Companhia possui uma cultura corporativa
de excelência e seus colaboradores seguem os mesmos princípios e valores na realização de suas
de 69 kV na Subestação Coletora Porto Velho, 2 x (90+10) MVA; Novo pátio de 138 kV na Subestação
A está sendo desenvolvido pela Argo I, cujo contrato de concessão foi assinado junto à ANEEL em atividades diárias, alinhados à visão e missão do grupo. Queremos ser uma Companhia altamente
Jaru, (3+1) 16,7 MVA. O Contrato de Concessão exige a entrada em operação comercial em 11 de
27
de
junho
de
2016,
sendo
a
entrada
em
operação
comercial
prevista
para
60
meses
a
contar
admirada no setor, e seis valores sustentam essa visão: • Postura Ética; • Eficiência; • Seguagosto de 2022 e a Argo III estima finalizar a construção do empreendimento em julho de 2022, e o
investimento total previsto é de aproximadamente R$562.292. A RAP do contrato de concessão foi desta assinatura. O investimento está orçado em aproximadamente R$ 2.1 bilhões, com data base rança; • Rentabilidade; • Espírito Empreendedor; • Entusiasmo. Assim, todas as estratégias
determinada em aproximadamente R$72.447 para todos os trechos (valor histórico), e atualizada de junho de 2016. O prazo de concessão é de 30 anos, podendo, a critério exclusivo da ANEEL, ser de recursos humanos, ações e investimentos realizados na área estão alinhadas a essa visão de
para R$85.825 (valor para o ciclo 2021-2022). A RAP é corrigida anualmente pelo IPCA e será renovado por, no máximo, outros 30 anos. Desempenho Econômico-Financeiro: As informações excelência e visam o desenvolvimento, a qualidade de vida, a motivação e consequentemente o
válida por todo o prazo de operação comercial da Argo III. A Argo III concluiu a entrada em operação financeiras anuais foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no sucesso da Companhia. Número de Colaboradores: A Argo, em 31 de dezembro de 2021, tem seu
da totalidade das instalações de transmissão previstas para o ano de 2020. A partir de então, fica Brasil, que compreendem as disposições societárias, os pronunciamentos contábeis, interpreta- quadro composto por 134 profissionais e 4 estagiários. A equipe de gestão é formada por profissiogarantido à Argo III o recebimento de 87,06% da receita anual permitida (“RAP”) objeto do Contrato ções e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela nais experientes no setor de energia e toda a equipe é formada por colaboradores e parceiros que
de Concessão nº 49/2017 - ANEEL (“Contrato de Concessão”). Estrutura Organizacional: Conforme Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
têm o resultado, a ética e a segurança no trabalho como valores fundamentais. Seleção e Atração
Fato Relevante de 25 de março de 2020, o Grupo Energia Bogotá S.A.E.S.P. e Red Electrica Brasil
de Talentos: Os processos de Recrutamento e Seleção da Argo são conduzidos pelo RH da ComDemonstração do Resultado do Período (Consolidado)
Holding LTDA passam a ser os novos acionistas da Argo, detendo a totalidade das ações ordinárias
31/12/2021 AV% 31/12/2020 AV% panhia, que busca no mercado as melhores soluções e candidatos para cada vaga, observando,
da Companhia. Abaixo o organograma do Grupo Argo Energia em 31 de dezembro de 2021:
Receita operacional líquida
1.012.595 100% 1.732.218 100% especialmente, a igualdade de tratamento e de oportunidades de crescimento e desenvolvimento.
Com essa prática a Companhia propicia expectativa de crescimento profissional, retém seus taCusto dos bens construídos e serviços prestados
(68.044) (7%) (309.652) (18%)
lentos e valoriza seu capital humano. A Argo possui um programa de estágio para a formação para
GRUPO ENERGIA
RED ELECTRICA
ITAÚ
Lucro bruto
944.551 93% 1.422.566 82% jovens talentos. O objetivo é estruturar o processo de aperfeiçoamento profissional desses jovens
BOGOTÁ
BRASIL
UNIBANCO
Gerais e administrativas
(46.736) (5%) (118.324) (7%) e prover novos profissionais em médio prazo. Treinamento e Desenvolvimento: A área de recursos
EBITDA
960.790 95% 1.304.242 75% humanos desenvolve ações de treinamentos em diversas áreas de conhecimento, formações para
45,215%
45,215%
9,570%
Resultado financeiro
(347.606) (34%) (257.831) (15%) liderança, além de processos de coaching e mentoring, abrindo oportunidades para o aprimoraImposto de renda e contribuição social
(197.777) (20%) (405.266) (21%) mento de competências, habilidades e conhecimentos que contribuam para o alcance de objetivos
Lucro do período
352.432
641.144
da Companhia. A Argo também avalia o desempenho da sua equipe por meio de uma Avaliação de
Lucro por ação - R$ (básico)
0,9775
0,4596
Desempenho 360º baseada em metas e competências da empresa. Após o processo de avaliação
ARGO ENERGIA
é realizado um Comitê de Calibragem com a Diretoria para construção do 9Box da empresa, com
Lucro por ação - R$ (diluído)
0,9775
0,4596
EMPREENDIMENTOS
Lucro bruto: O lucro bruto consolidado, em 31 de dezembro de 2021, apresentou R$ 944.551 (R$ objetivo de traçar planos de retenção, desenvolvimento e recuperação dentro do time da Argo.
E PARTICIPAÇÕES
1.422.566 em 31 de dezembro de 2020) e é composto pela receita operacional líquida, sendo: Remuneração e Benefícios: O pacote de remuneração e benefícios oferecido pela Argo Energia aos
receita de construção no valor de R$ 30.726 (R$ 401.446 em 31 de dezembro de 2020); receita seus colaboradores é alinhado às melhores práticas do mercado. A Companhia também concede
de remuneração do ativo de contrato no valor de R$ 990.111 (R$ 671.363 em 31 de dezembro aos seus colaboradores todos os benefícios previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas, além
de 2020); receita de operação e manutenção, no valor de R$ 107.346 (R$ 92.450 em 31 de de- de benefícios adicionais e subsídios sociais. Qualidade de Vida: A Argo, consciente da importância
zembro de 2020); e pelo saldo constituído no período de PIS e COFINS e encargos regulatórios do desenvolvimento integral do indivíduo, promove boas práticas no seu modelo de gestão e ações
no montante de R$ 106.495 (R$ 111.225 em 31 de dezembro de 2020), deduzida pelos custos como: programa de segurança do trabalho, palestras de saúde, prevenção de doenças e bem-estar,
de construção, operação e manutenção de R$ 68.044 (R$ 309.652 em 31 de dezembro de 2020). subsídio para academia, disponibilização de frutas durante o expediente de trabalho, a fim de
ARGO I
ARGO II
ARGO III
Despesas operacionais: As despesas gerais e administrativas totalizaram R$46.736 (R$ 118.324 contribuir com uma melhor qualidade de vida no trabalho e com o equilíbrio dos profissionais do
em 31 de dezembro de 2020); devido principalmente ao plano de opções de compra de ações grupo. Auditores Independentes: Em conformidade com a Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro
realizado em 25 de março de 2020. Resultado Financeiro: O resultado financeiro da Companhia de 2003, a Companhia declara que que desde a contratação da KPMG Auditores Independentes
100%
100%
100%
totalizou despesas no montante de R$ 347.606 (R$ 257.831 em 31 de dezembro de 2020); refere- foram prestados pela mesma apenas serviços de auditoria externa.
Balanço Patrimonial findo em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais - R$)
Demonstrações do Resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
Demonstrações do Valor Adicionado (Consumido) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
(Em milhares de reais - R$)
Nota
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado Passivo e Patrimônio Líquido
Nota
Controladora
Consolidado
Nota
Circulante
explicativa 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Ativo
explicativa 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 Fornecedores
Receitas
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
explicativa 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020
13
403
268
24.640
72.404
Circulante
26
- 1.012.595 1.732.217 Receitas relativas à construção de ativos
Financiamentos CP
19
- 245.711
5.851 Receita Líquida
30.726 1.45.686
27
(40.626) (42.981) próprios e ganho de eficiênia
20
90.701
46.505 Custo de operação e manutenção
Caixa e equivalentes de caixa
4
54
70
20.457
1.065 Debêntures CP
- 107.346
92.450
27
- (27.418) (309.652) Receitas relativas à operação e manutenção
27
5.754
897 Custo de construção
Títulos e valores mobiliários
5 133.119
3.733 632.546 284.356 Imposto de renda e contribuição social
Remuneração
do
contas
a
receber
- 944.551 1.422.565
Obrigações tributárias
14
120
11
12.853
10.453 Lucro Bruto
Contas a receber de clientes
6
54.677
55.955 Obrigações regulatórias
Receitas relativas à remuneração do ativo
16
6.562
4.914 Despesas Operacionais
da
concessão
990.112
671.363
27
(4.736) (81.303) (34.869) (118.323)
Dividendos a pagar
9.042
11.785
9.042
11.785 Gerais e administrativas
Tributos a recuperar
7
100
43.675
(9.993)
(10.979)
- Parcela Variável e outras deduções
17
3.743
983
3.743
983 Outras despesas e receitas operacionais
Despesas pagas antecipadamente
8
11
19
682
497 Ações preferenciais resgatáveis CP
900
(6.145)
27
(888)
(888)
(888)
(888) Outras Receitas
Contas a pagar - partes relacionadas
- Amortização do direito de concessão
Ativo de Contrato
9
- 738.834 137.283 Provisões CP
365.808 728.078
- Insumos Adquiridos de Terceiros
18
7.916
3.558 Resultado da equivalência patrimonial
Serviços de terceiros
(4.736) (52.445) (56.596) (337.328)
Outros tributos a compensar
812
883 PIS e COFINS diferidos CP
21
65.594
12.699 Lucro Operacional antes do
(1.434)
360.184 646.776 897.815 1.304.241 Materiais
15
12.768
15.327 Resultado Financeiro
Contas a receber - Partes relacionadas
41 Encargos sociais e trabalhistas
Valor
Adicionado
Bruto
(4.736)
(52.445) 1.062.494 1.564.593
35
1.631
2.770 Resultado Financeiro
Outros créditos
1
88
19.475
49.201 Outros passivos
(888)
(888)
(3.139)
(2.838)
28
1.291
292
30.484
7.400 Depreciação e Amortização
Total do passivo circulante
13.344
13.047 486.915 188.146 Receitas financeiras
Total do ativo circulante
133.285
4.722 1.510.346 529.281 Não Circulante
Despesas financeiras
28
(9.043)
(5.924) (378.090) (265.231) Valor Adicionado Líquido Produzido
(5.624) (53.333) 1.059.355 1.561.754
(7.752)
(5.632) (347.606) (257.831) pela Companhia
Financiamentos LP
19
- 2.332.477 2.323.513
Não Circulante
Valor Adicionado Recebido em Transferência
Debêntures LP
20
- 516.293 531.099 Lucro Operacional antes do Imposto
Imposto de renda e contribuição social
365.808 728.966
352.432 641.144 550.209 1.046.410 Resultado da equivalência patrimonial
17 200.000 200.000 200.000 200.000 de Renda e Contribuição Social
a compensar
812
812
- Ações preferenciais resgatáveis LP
Outras despesas e receitas operacionais
(10.792)
Provisões de LP
18
20.000
23.823 Imposto de Renda e Contribuição Social
Dividendos a receber
3.825
6.899
- Imposto de renda e contribuição
1.291
292
30.484
7.400
Corrente
30 b)
(6.686) (14.100) Receitas financeiras
361.475 675.925 1.079.047 1.569.154
Despesas pagas antecipadamente LP
8
1 social diferidos
30 b)
- (191.091) (391.166) Valor Adicionado Total a Distribuir
27
- 840.600 661.196 Diferido
361.475 675.925 1.079.047 1.569.154
352.432 641.144 352.432 641.144 Distribuição do Valor Adicionado
21
- 473.279 488.319 Lucro Líquido do Exercício
Contas a receber (ativo de concessão)
9
- 5.309.666 5.497.974 PIS e COFINS diferidos LP
Pessoal
28.856
44.032
86.149
31
0,9775
1,7782
0,9775
1,7782
200.000 200.000 4.382.649 4.227.950 Lucro por ação - R$ (Básico)
Fundos Vinculados - Caixa restrito
10
- 138.088 133.150 Total do passivo não circulante
Remuneração direta
28.856
35.969
78.693
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Patrimônio Líquido
Benefícios
5.411
5.288
Investimentos
11 2.213.413 1.993.472
- Capital social
22 528.483 528.483 528.483 528.483
m
m
m
FGTS
2.652
2.168
22 (86.721) (86.721) - 86.721 (86.721)
Imobilizado
12
24.820
23.386 Reserva de capital
mm
R
Impostos,
taxas
e
contribuições
2
305.144
576.630
22 1.545.822 1.196.738 1.545.822 1.196.738
Intangível
12
23.823
24.350 Reserva de lucro
C
C
Tributos federais
2 305.144 576.630
Dividendos adicionais propostos
22 150.407 153.546 150.407 153.546
Total do ativo não circulante
2.218.050 2.000.371 5.497.209 5.678.861 Total do patrimônio líquido
Remuneração de capitais de terceiros
9.043
5.924 377.439 265.231
2.137.991 1.792.046 2.137.991 1.792.046
Juros
9.043
5.924 377.439 265.231
Total do Ativo
2.351.335 2.005.093 7.007.555 6.208.142 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
2.351.335 2.005.093 7.007.555 6.208.142
O
Remuneração
de
capitais
próprios
352.432
641.144
352.432 641.144
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
R
Lucro líquido do exercício
352.432 641.144 352.432 641.144
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Controladora e Consolidado) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais - R$)
m
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Nota
Capital Social
Reservas
Dividendos Lucros (prejuízos)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para o período findo em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais - R$)
explicativa Subscrito e integralizado
de capital
legal
de lucro adicionais propostos
acumulados
Total
Nota
Controladora
Consolidado
Nota
Controladora
Consolidado
Saldos em 31 de dezembro de 2019
528.483
6.288
36.761
485.434
150.407
- 1.207.373
explicativa 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
explicativa 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício
641.144 641.144
Fluxo
de
Caixa
das
Atividades
Operacionais
Obrigações
regulatórias
16
1.648
3.693
Destinação do lucro líquido do exercício:
352.432 641.144 352.432 641.144 Partes relacionadas
(22)
(41)
Reversão reserva de remuneração baseada em ações
(93.009)
(2.974)
- (95.983) Lucro líquido do período
Ajustes
para
reconciliar
o
lucro
do
período
com
o
Outros
passivos
35
(29)
(1.139)
2.770
Constituição de Reserva legal
32.057
(32.057)
Caixa líquido aplicado nas atividades
Dividendos mínimos obrigatórios
(6.091)
(6.091) Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
operacionais
(132.873) (32.972) 104.909
82.356
Dividendos adicionais propostos
3.139
(3.139)
- Imposto de renda e contribuição
social diferidos
27
- 191.091 391.167 Imposto de renda e contribuição
Aplicação Oficio Circular 04/2020 - CVM
20
45.603
45.603
Provisão
para
PIS
e
COFINS
diferidos
21
37.855
114.553
social
pagos
(9.247)
(14.028)
Reserva de Lucro
20
599.857
(599.857)
Caixa líquido aplicado nas atividades
Saldos em 31 de dezembro de 2020
528.483
(54.664)
33.787
1.130.894
153.546
- 1.792.046 Amortização do direito de concessão
- Aquisição Argo III
11
888
888
888 operacionais
(132.873) (32.972)
95.662
68.328
Lucro líquido do exercício
352.432 352.432
24
- (990.112) (671.364) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Reversão reserva de remuneração baseada em ações
24
(32.057)
32.057
- Remuneração do ativo de contrato
Receita
de
operação
e
manutenção
24
(107.345)
Aquisição
de
imobilizado
e
intangível
12
(4.070)
(7.863)
Constituição de Reserva legal
17.622
(17.622)
Dividendos recebidos
22 144.978 164.891
Dividendos mínimos obrigatórios
(3.348)
(3.524) Receita de construção e eficiência
na implementação da infraestrutura
24
- (30.726) (1.200.019) Aumento (redução) de capital em controladas
7.550
Dividendos adicionais propostos
(3.139)
(3.139)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
Reserva de Lucro
331.462
(331.462)
- Receitas de aplicações financeiras
títulos
e
valores
mobiliários
5
(1.291)
(292)
(30.484)
(7.400)
atividades
de
investimento
144.978
172.441
(4.070)
(7.863)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
528.483
(86.721)
51.409
1.494.413
150.407
- 2.137.991
Resultado de equivalência patrimonial
(365.808) (728.078)
- Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Depreciação e Amortização
12
2.276
1.950 Captação/pagamento de empréstimos,
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas (Em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma mencionado)
Despesas com stock options
28.856
28.856 financiamentos e debêntures
19 e 20
- (52.001) 126.802
1. Informações gerais: A Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) é de 2020, a Companhia vem acompanhando atentamente os impactos do COVID-19 em seus negó- Juros sobre empréstimos, debêntures,
Fundos vinculados - Caixa restrito
10
(4.938) (47.503)
uma sociedade anônima, listada como categoria “B” na Bolsa de Valores de São Paulo - B3 e cios onde avalia constantemente os possíveis riscos de inadimplência, entretanto considera que as
ações resgatáveis e amortizações
8.790
5.668 336.042 244.127 Pagamento baseado em ações
- (124.822)
- (124.822)
registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, domiciliada na Rua Tabapuã, 841 - 5º andar, ações que o Governo vem estruturando de suporte ao Setor de Energia Elétrica se mostraram efi- Caixa gerado pelas (aplicado nas) operações
(4.989) (52.702) (238.083) (456.098) Pagamento de juros sobre as ações
Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e foi constituída em 23 de março de 2016. cientes para conter estes riscos. Adicionalmente, a Companhia e suas controladas seguem no (Aumento) redução nos ativos operacionais:
preferenciais resgatáveis
17
(6.031) (14.593)
(6.031) (14.593)
A Companhia tem por objeto a participação no capital de outras entidades, como acionista. Adi- acompanhamento dos prazos de obras em curso e mantém contínua comunicação com o regulador Clientes
6
1.278
(4.822) Dividendos pagos
22
(6.090)
(9.230)
cionalmente, a Companhia poderá explorar atividades nas áreas de infraestrutura, de eletricidade, sobre eventuais atrasos que poderão ocorrer até a normalização das atividades comerciais do mer- Contas a receber (ativo de concessão)
9
- 714.940 458.607 Caixa líquido (aplicado nas) gerado
construção civil e instalações elétricas, podendo, para tanto, participar de leilões e concessões, cado como um todo. Durante esse período de pandemia as obras na controlada Argo II sofreram Tributos a recuperar
7
(100)
- (43.675)
9.467 pelas atividades de financiamento
(12.121) (139.415) (72.200) (60.116)
habilitar-se em licitações e formar Sociedades de Propósito Específico - SPEs. Em 31 de dezembro uma paralização devido ao decreto da prefeitura de Janaúba o qual não teve impacto relevante no Despesas pagas antecipadamente
8
8
6
(185)
367 Aumento (Redução) de Caixa e
cronograma de andamento da obra. A Companhia implementou ações para garantir o fluxo normal Partes relacionadas
de 2021 e de 2020, a Companhia detém as seguintes participações societárias:
41
- Equivalentes de Caixa
(16)
54
19.392
349
Participação - % de seus negócios e atividades, como: ampliação do trabalho remoto para as áreas de administra- Outros créditos
23
(61)
29.726 (48.061) Caixa proveniente da aquisição
31/12/2020 31/12/2020 tivas, restrições de viagens, disponibilização de canal para orientação médica via telefone. Até o Títulos e valores mobiliários
5 (128.095)
20.745 (317.706)
93.047 Caixa e equivalentes de caixa no
Argo Transmissão de Energia S.A. (“Argo I”)
100%
100% momento a Companhia não identificou impacto relevante aos negócios que pudessem requerer al- Aumento (redução) nos passivos operacionais:
fim do exercício
4
54
70
20.457
1.065
Argo II Transmissão de Energia S.A. (“Argo II”)
100%
100% guma mensuração nestas demonstrações financeiras. 2. Base de elaboração e apresentação das Fornecedores
13
136
(847) (47.764) (23.536) Caixa e equivalentes de caixa no
Argo III Transmissão de Energia S.A. (“Argo III”)
100%
100% demonstrações financeiras: 2.1 Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da Imposto de renda e contribuição social
4.857
38.907 início do exercício
4
70
16
1.065
716
a. Argo I: Em 13 de abril de 2016, o Consórcio Transmissão do Brasil, formado pela FTRSPE 3 Em- Companhia foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com nor- Obrigações tributárias
14
109
(62)
2.400
1.850 Aumento (Redução) de Caixa e
preendimentos e Participações S.A. (1%) e Pátria Infraestrutura III - FIP (99%), foi declarado ven- mas internacionais de relatório financeiro “IFRS - International Financial Reporting Standards”, Encargos e obrigações trabalhistas
15
(1.428)
6.206 Equivalentes de Caixa
(16)
54
19.392
349
cedor do Leilão Público nº 013/2015, realizado na B3, para a aquisição da Concessão de Transmis- emitidas pelo “IASB - International Accounting Standards Board”. As práticas contábeis adotadas
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
são de Energia Elétrica referente à linha de transmissão Bacabeira - Tianguá - Pecém. A homolo- no Brasil compreendem a Lei das Sociedades por Ações, as orientações, interpretações e pronunClassificação
m
gação foi publicada no Diário Oficial da União de 7 de junho de 2016. Em 27 de junho de 2016, a ciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e as normas emitidas pela Ativo/Passivo Financeiro
Custo amortizado
m
Companhia assinou com a União, por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A emissão das demonstrações financeira foi aprovada e Caixa, equivalentes de caixa
Valor justo através do resultado
R
m
m
Contrato de Concessão nº 09/2016, que regula a Concessão de Serviço Público de Transmissão, autorizada pelo Conselho de Administração em 28 de janeiro de 2022. Após a emissão, somente os Títulos e valores mobiliários
Custo amortizado
m
m
m
m m
m
pelo prazo de 30 anos, para a construção, implementação, operação e manutenção das instalações acionistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras. Adicionalmente, a Administração Contas a receber - partes relacionadas
Custo amortizado
m
m
de transmissão de energia elétrica, compostas pelas linhas de transmissão: LT 500 kV Bacabeira considerou as orientações emanadas da Orientação OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de Contas a receber de clientes
Custo amortizado
- Parnaíba III C1 e C2, circuito simples, com aproximadamente 312 km cada; LT 500kV Parnaíba III 2014, na preparação das suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas de forma que Fornecedores
Cm
C
m
%
Custo amortizado
- Acaraú III, circuito simples, com aproximadamente 191 km; LT 500kV Acaraú III - Pecém II, circui- as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e Financiamentos
%
m
m
m
Custo amortizado
to simples, com aproximadamente 161 km; LT 500 kV Acaraú III - Tianguá II, circuito simples, com somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na sua Contas a pagar - partes relacionadas
Cm
m
Custo amortizado
aproximadamente 150 km; Subestação Bacabeira 500 kV; Subestação Paranaíba III 500 kV e Com- gestão. As demonstrações financeiras estão expressas em milhares de reais (R$), arredondadas ao Debêntures
m
m
m
O
Custo amortizado
pensador Estático (-150/300) Mvar; Subestação Acaraú II 500 kV; Subestação Tianguá II 500 kV; e milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra maneira. 2.2. Base de mensuração: As de- Ações preferenciais
Cm
respectivas entradas de linha, interligações de barramentos, barramentos, instalações vinculadas monstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, 3.4. Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos: A provisão para imposto de
m
m
N
C
m
C
m
e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, exceto se indicado de outra forma. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações renda é constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável
m
Cm
m
telecomunicação, administração e apoio. A Argo I teve um investimento total de aproximadamente financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em reais (R$), moeda funcional e de apre- anual excedente a R$ 240. A contribuição social foi calculada à alíquota de 9% sobre o lucro tribuC
m m
R
m
R
R$2.230.000. A Receita Anual Permitida - (RAP) foi determinada em R$404.961 (valor original) na sentação da Companhia. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações tável anual. O imposto de renda e a contribuição social diferidos foram calculados com base nas
N
N
m
data do leilão e atualizada para R$519.944 (valor para o ciclo 2021-2022) com recebimento em financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e diferenças temporárias no reconhecimento de receitas e despesas para fins contábeis e fiscais,
m
m
m
m
cotas mensais. A RAP é corrigida anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo as IFRS exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a apli- sobre os prejuízos fiscais e a base negativa de contribuição social, quando for provável a realização
m
m
m
- IPCA e será válida por todo o prazo de operação comercial da Argo I. Em 14 de maio de 2019, a cação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os com lucros tributáveis futuros. Para a controlada ARGO II, o imposto de renda e a contribuição soR
m
m
m
m
Companhia obteve a Licença de Operação nº 1517/2019 (5027595), emitida pelo Instituto Brasilei- resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisadas de cial correntes são calculados pelo método do lucro presumido, regime caixa, de acordo com a Insm
ro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, para a Linha de Transmissão 500 forma contínua. Já as alterações nas estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que trução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.700 de 14 de março de 2017, no qual as bases
R
m
m
m
kV Bacabeira - Pecém II, referente ao Lote A do Leilão ANEEL nº 13/2015, Contrato de Concessão nº estas estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As principais áreas são obtidas a partir da aplicação de 8% para Imposto de Renda e 12% para Contribuição Social,
m
m
m
09/2016 - ANEEL. A Licença de Operação corresponde à autorização do IBAMA para a operação do que envolvem estimativas e premissas são: (a) Ativo de concessão: a Companhia identificou a acrescidas do total de receita financeira durante o exercício. Sobre a base de cálculo aplicam-se as
m
m m
empreendimento ou da atividade, após verificar o cumprimento do que consta nas licenças ante- existência de componente de financiamento significativo nos contratos de concessão. A determina- alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre a base tributável excedente a R$ 240 ao
m
m
m
m
m
riores, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a operação. Em 7 ção da taxa de desconto do ativo de concessão envolve julgamento significativo considerando os ano para imposto de renda e de 9% para contribuição social. O saldo dos impostos diferidos ativo
m
m
m
m
de setembro de 2019, a Companhia disponibilizou seus ativos para operação parcial, dessa forma, riscos e prêmios específicos de cada contrato de concessão. (b) As margens de lucratividade refe- é revisado no fim de cada exercício e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros m
m
m m
m
antecipando parcialmente o início de recebimento da RAP em cerca de 21 meses. A receita fatura- rentes à prestação de serviços de: (i) construção e de melhoria; e (ii) operação e manutenção, da estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é
m
Cm
da aos usuários do sistema elétrico (distribuidoras, geradoras e grandes consumidores) está ga- infraestrutura de transmissão são determinadas com base nas características e complexidade de ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado. Impostos diferidos ativos e passivos
m
m
rantida contratualmente, cujos termos são estabelecidos ao se firmar o Contrato de Uso do Sistema cada contrato de concessão, incluindo a estimativa de recebimentos através da RAP do leilão em são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no qual se espera que o passivo seja liquim
m
m
de Transmissão - CUST entre o usuário e o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. Em janei- relação aos custos para a construção, de melhoria e de operação e manutenção da infraestrutura dado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente no
m
R
m
m
C
m
ro de 2020, ocorreu a entrada em operação definitiva, quando a Companhia recebeu do Operador de transmissão. (c) Avaliação de instrumentos financeiros - são utilizadas técnicas de avaliação fim de cada exercício, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada. 3.5.
m
m
m
Nacional do Sistema a TDL (termo de liberação definitivo) para incorporação ao Sistema Nacional que incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o Patrimônio líquido: Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. 3.6. Demonstram
m
m
Integrado. O ganho proveniente desta entrada antecipada em operação foi mensurado consideran- valor justo de determinados tipos de instrumentos financeiros. A nota explicativa nº 30 oferece in- ção do valor adicionado (DVA): A DVA tem por finalidade evidenciar a riqueza da Companhia e sua
m
m
do o fluxo proporcional da RAP de 21 meses descontada a valor presente e foi reconhecido no resul- formações detalhadas sobre as principais premissas utilizadas pela Companhia e suas controla- distribuição durante determinado período, conforme requerido pela legislação societária brasileira, C m
C
m
tado do exercício no momento em que ocorreu. b. Argo II: Em 28 de outubro de 2016, o Consórcio das na determinação do valor justo de seus instrumentos financeiros, bem como análise de sensi- é apresentada como parte de suas demonstrações financeiras, pois não é uma demonstração preCm
Cm
Transmissão do Brasil, formado pela FTRSPE 3 Empreendimentos e Participações S.A. (1%) e FIP bilidade dessas premissas. (d) Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos: são regis- vista e nem obrigatória mas apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS’s. Sua
P2 Brasil Infraestrutura (99%), foi declarado vencedor do Leilão Público nº 013/2015, realizado na trados ativos relacionados aos impostos diferidos decorrentes de prejuízos fiscais e de diferenças elaboração foi preparada com base nas informações obtidas dos registros contábeis que servem de
Cm
m
m
B3, para a aquisição da Concessão da Subestação Janaúba 3 - Compensadores Síncronos. A homo- temporárias entre as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais. Os impostos diferidos base de preparação das demonstrações financeiras e seguindo as disposições contidas no pronunCm
m
m
logação foi publicada no Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2016. Em 10 de fevereiro de ativos são reconhecidos à medida que a Companhia espera gerar lucro tributável futuro suficiente ciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Essa demonstração reflete em sua
Om
m
m
2017, a Companhia assinou com a União, por meio da ANEEL, o Contrato de Concessão nº 16/2017, com base em projeções e previsões elaboradas pela Administração. Essas projeções e previsões primeira parte: (a) A riqueza auferida pela Companhia, representada por suas receitas (receita
m m m
m
m
que regula a Concessão de Serviço Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos, para a constru- incluem diversas hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e fatores que podem dife- bruta das vendas, incluindo os tributos incidentes sobre ela, as outras receitas e os efeitos da
R
m
m m
m
O
m
ção, implementação, operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, rir dos resultados reais. Em conformidade com a atual legislação fiscal brasileira, não existe prazo provisão para créditos de l
m
m
m
m
compostas por dois Compensadores Síncronos de Reativos em 500Kv na Subestação Janaúba III, - para a utilização de prejuízos fiscais. Contudo, os prejuízos fiscais acumulados podem ser compenm
m
mm
90/+150 Mvar cada, incluindo transformadores elevadores e respectivas conexões, interligações de sados somente ao limite de 30% do lucro tributável anual (vide nota explicativa nº 26). 3. Princim
m
O
m
barramentos, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções pais políticas contábeis: 3.1. Base de consolidação e investimento em controladas: As demonsm
C
m
CO
D
de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. Em trações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e de suas
N
m
m
R
m
m
11 de julho de 2021, a ARGO II concluiu parte de suas instalações, disponibilizando à operação controladas a partir da data em que o controle se inicia até a data em que o controle deixa de
m m
m
D m
m
comercial o Compensador Síncrono 9CP2, bem como o banco de transformadores 9TF2 e os disjun- existir. As políticas contábeis das controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pela
Um
m
m
m
C M Cm
M
tores de 500 kV 9022 (Módulo Geral) e 9032 da SE Janaúba III, o que lhe assegura o direito de rece- Companhia (controladora). O controle é obtido quando a Companhia: • Tem poder sobre a investim
C C
R
Dm
bimento de 90% da RAP correspondente a estas instalações concluídas. A Companhia estima fina- da. • Está exposta, ou tem direito, a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a inm
m
C
R
Cm
lizar a construção do empreendimento em fevereiro de 2022, e o investimento total previsto é de vestida. • Tem a capacidade de usar esse poder para afetar seus retornos. A Companhia reavalia
Cm
m
m m
m
aproximadamente R$148.700. A RAP foi determinada em R$39.400 (valor original) e atualizada se retém ou não o controle de uma investida se fatos e circunstâncias indicarem a ocorrência de
m
m
m
m
m
C C
R
para R$44.607 (valor para o ciclo 2020-2021), com recebimento em cotas mensais. A RAP é corri- alterações em um ou mais de um dos três elementos de controle relacionados anteriormente. Quanm
O
gida anualmente pelo IPCA e será válida por todo o prazo de operação comercial da Argo II. A recei- do a Companhia não detém a maioria dos direitos de voto em uma investida, ela terá o poder sobre
m
m
C
m
m
Cm
m
ta que será faturada aos usuários do sistema elétrico (distribuidoras, geradoras e grandes consu- a investida quando os direitos de voto forem suficientes para capacitá-la na prática de conduzir as m
m
m
R
m
m
atividades
relevantes
da
investida
de
forma
unilateral.
Ao
avaliar
se
os
direitos
de
voto
da
Compamidores) está garantida contratualmente, cujos termos são estabelecidos ao se firmar o Contrato
C
Cm
m
de Uso do Sistema de Transmissão - CUST entre o usuário e o Operador Nacional do Sistema Elétri- nhia em uma investida são suficientes para lhe conferirem poder, a Companhia considera todos os
m m
Q
m
m
m
m
C
m
co - ONS. c. Argo III: Em 7 de março de 2017, a Cobra Brasil Serviços, Comunicação e Energia S.A. fatos e circunstâncias relevantes, incluindo: • A dimensão da participação da Companhia em term
O
m
m
m
(“Cobra Brasil”), ex-acionista da Companhia, foi declarada vencedora do Lote 32 do Leilão Público mos de direitos de voto em relação à dimensão e dispersão das participações dos outros detentores
m
m
de
direitos
de
voto.
•
Direitos
de
voto
em
potencial
detidos
pela
Companhia,
por
outros
detentores
m
O
ANEEL nº 05/2016, realizado na BM&FBOVESPA para a assinatura do contrato de concessão de
m
O m
transmissão de energia elétrica referente à instalação de transmissão de rede básica. No dia 10 de de direitos de voto ou por outras partes. • Direitos decorrentes de outros acordos contratuais.
m
m m
m m
m
m
m
m
m m
m
m
agosto de 2017, a Argo III assinou com a União, por meio da ANEEL, o Contrato de Concessão nº • Quaisquer fatos e circunstâncias adicionais que indiquem que a Companhia tem, ou não tem, a
m
Cm
m m
m
m
N
m
49/2017, que regula a Concessão de Serviço Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos, para capacidade de conduzir as atividades relevantes no momento em que as decisões precisam ser
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
a construção, operação e manutenção das seguintes instalações de transmissão, localizadas no tomadas, incluindo padrões de votação em assembleias anteriores. A consolidação de uma controm
m
N
Um
Cm
m
m
m
m
Estado de Minas Gerais. Em 26 de novembro de 2018, a Companhia e a Cobra Brasil assinaram o lada começa quando a Companhia obtém o controle sobre a controlada e termina quando a Comm
m m
m
m
Contrato de Compra e Venda de Ações, por meio do qual a Companhia adquire 100% do capital panhia perde o controle sobre a controlada. Especificamente, as receitas e despesas de uma conm
m
m
social da Guaporé Transmissora de Energia S.A., antiga denominação social da Argo III Transmis- trolada adquirida ou alienada durante o exercício são incluídas nas demonstrações do resultado e
Cm
m
C
m
m
m
m C C
R
são de Energia S.A. (“Argo III”). Vide maiores detalhes na nota explicativa nº 9 c). As instalações de do resultado abrangente a partir da data em que a Companhia obtém o controle até a data em que
m C
R
m
Cm
Cm
m
m
m
transmissão que estão localizadas no estado de Rondônia, são compostas pela Linha de Transmis- a Companhia deixa de controlar a controlada. O resultado e cada componente de outros resultados
m
m
Cm
N m
são Samuel - Ariquemes, C4,230 kV, com extensão de 145 km; Unha de Transmissão Ariquemes - abrangentes são atribuídos aos proprietários da Companhia e às participações não controladoras.
m
R
m
R
m
m
N
m
Um
Ji-Parana, C4, 230 kV, com extensão de 165 km; Compensador Sincrono de Reativos na SE 230 kV O resultado abrangente total das controladas é atribuído aos proprietários da Companhia e às m
m
m
Cm
m
m
Ji-Parana de (-90+150) Mvar; Compensador Sincrono de Reativos na SE 230 kV Ariquemes de participações não controladoras, mesmo se isso gerar saldo negativo para as participações não
m
R
m
m
m
Cm
(-90+150) Mvar; Novo pátio de fc9 kV na Subestação Coletora Porto Velho, 2x (90+10) MVA; Novo controladoras. Nas demonstrações financeiras individuais da controladora as informações finanm
m m m m
m
m
m
m
pátio de 138 kV na Subestação Jaru, (3+1) 16,7 MVA; conexões de unidades de transformação, ceiras das controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. Todas as
m m
R CPC
CPC
R CPC
R CPC
R
CPC
R
entradas de linha, interligações de barramentos, barramentos, instalações vinculadas e demais transações, saldos, receitas e despesas entre as empresas do Grupo são eliminados integralmente R
m
R
m
R
m
m
instalações necessárias as funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, teleco- nas demonstrações financeiras consolidadas. As principais eliminações no processo de consolida- m
BOR
m
municação, administração e apoio. O Contrato de Concessão exige a entrada em operação comer- ção foram as seguintes: • Saldos das contas de ativos e passivos entre as companhias consolida- m
m
C C
R
m
m
mm
CPC
m
m
m
Dm
C
cial em 11 de agosto de 2022 e a Companhia tem a previsão de concluir sua construção em julho das. • Participações no capital e reservas das empresas consolidadas. • Saldos de receitas e
m
• P
m
P
P
C
C
m
de 2022. Atualmente, a Argo III encontra-se em fase de construção do empreendimento que por sua despesas decorrentes de negócios entre as empresas consolidadas. 3.2. Caixa e equivalente de • P
m
• P
D m
m
m
O
m
vez está em fase pré-operacional. A Argo III conta com aportes que serão realizados pelos acionis- caixa: Incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liqui• P
m
m m
m
m
C
tas e captação de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social dez com vencimentos originais de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em um
• P
R
m
m
m
- BNDES para honrar seus compromissos financeiros e, consequentemente, a conclusão do projeto. montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.
m
m
m
R
CPC
m
m
m
Os referidos aportes estão respaldados nas obrigações contidas no plano de negócios da Compa- 3.3. Instrumentos financeiros: A IFRS 9 (CPC 48) simplificou o modelo de mensuração atual para
m
m
nhia. O investimento total previsto é de aproximadamente R$562.292. A RAP do contrato de conces- ativos financeiros e estabeleceu três categorias principais: (i) Custo amortizado; (ii) Valor justo por
m m
OC m
m
C
m
são foi determinada em aproximadamente R$72.447 para todos os trechos (valor histórico), e meio do resultado; (iii) Valor justo por meio do ORA - Outros Resultados Abrangentes, dependendo m
m m
m
m
m
m
m
atualizada para R$85.825 (valor para o ciclo 2021-2022), que será acrescido de PIS e COFINS. A do modelo de negócios e as características dos fluxos de caixa contratuais. No que diz respeito ao m
m
m
m
R
R
m
RAP é corrigida anualmente pelo IPCA e será válida por todo o prazo de operação comercial da Argo reconhecimento e mensuração de passivos financeiros, não houve mudanças em relação aos critém m
m
m
m
m
m
B
III. 1.1. Impactos da COVID-19: De acordo com o Ofício Circular CVM nº 02/2020, de 10 de março rios atuais. A classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros é conforme segue:
Cm
Comentário de Desempenho: (Em milhares de reais, exceto quando mencionado). A Administração da Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia” ou “Argo”), submete à
apreciação de V. Sas. o seu Relatório da Administração e as Informações Financeiras Anuais com
o relatório dos Auditores Independentes referente ao período findo em 31 de dezembro de 2021. As
Demonstrações Financeiras da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, baseadas na Lei das Sociedades por Ações, nos pronunciamentos, orientações
e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e nas regulamentações da
Comissão de Valores Mobiliários. Mensagem da Administração: A Companhia iniciou suas atividades em 2016 e tem como missão desenvolver o setor elétrico, respeitando o interesse de todos os
envolvidos, atuando de forma ética, eficiente e disciplinada. Ao apresentar os resultados do período
findo em 31 de dezembro de 2021, demonstramos nossa intenção de ser uma Companhia arrojada e
sempre na busca do equilíbrio entre disciplina financeira, responsabilidade ambiental e progresso
social, através de desenvolvimento econômico. A Companhia: A Argo Energia Empreendimentos e
Participações S.A. é uma sociedade anônima com o objetivo de atuar como holding, participando
no capital de outras sociedades dedicadas à atividade de transmissão de energia elétrica. A Argo
Energia Empreendimentos e Participações tem o controle de 100% das subsidiárias Argo Transmissão de Energia S.A. (Argo I), Argo II Transmissão de Energia S.A. e Argo III Transmissão de Energia
S.A. (Argo III). Argo I: A Argo Transmissão de Energia S.A. é uma sociedade anônima com o objetivo
de atuar como holding, participando no capital de outras sociedades dedicadas à atividade de
transmissão de energia elétrica. A Argo Energia Empreendimentos e Participações detém 100% do
capital da Companhia. No dia 27 de junho de 2016, a Companhia assinou com a União, por meio
da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o Contrato de Concessão nº 09/2016, que regula
a Concessão de Serviço Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos, para construção, implementação, operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, referente
à linha de transmissão 500 kV Bacabeira -- Pecém II, composta por 5 subestações e aproximadamente 1.150 km de linhas de transmissão. A Receita Anual Permitida (RAP) do ciclo de 2021-2022
é de R$519.944, com recebimento em quotas mensais a partir de sua entrada em operação. A RAP
é corrigida anualmente pelo IPCA e será válida por todo o prazo de operação comercial da Companhia. Em 7 de setembro de 2019, a Argo I disponibilizou seus ativos para operação comercial,
dessa forma, antecipando em aproximadamente 22 meses o início de recebimento da RAP. O projeto
Argo I amplia a rede básica de energia dos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, passando por 42
municípios e permitindo maior escoamento da energia consumida e gerada nesta região, além
de aumentar a capacidade de intercâmbio entre os subsistemas Norte e Nordeste do País. Além
disso, o empreendimento possibilitará ainda a conexão de projetos de geração de energia eólica e
solar localizados nesses estados, trazendo desenvolvimento econômico para a região e, também
melhorando a qualidade e confiabilidade do sistema elétrico brasileiro.
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continuação
4. Caixa e equivalentes de caixa:

Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e depósitos bancários
7
19.804
186
Títulos de renda fixa CDB (*)
47
70
653
879
Total
54
70
20.457
1.065
(*) Referem-se a aplicações financeiras em títulos privados representadas, substancialmente, por
Certificados de Depósito Bancário - CDBs e operações compromissadas de compra e revenda de
CDBs, as quais possuem liquidez imediata e rendimentos atrelados à variação do Certificado de
Depósito Interbancário - CDI. O rendimento médio da carteira em 31 de dezembro de 2021 e 2020
foi de 20% do CDI, e todas as aplicações são de alta liquidez e prontamente conversíveis em um
montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um baixo risco de mudança de valor.
Controladora
Consolidado
5. Títulos e valores mobiliários:
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Títulos e valores mobiliários (*)
133.119
3.733 632.546 284.356
Total
133.119
3.733 632.546 284.356
(*) Aplicações financeiras realizadas em CDB de instituições financeiras e em Fundos Santander
e Itaú Referenciados DI (referenciado na variação do CDI) com remuneração média de 106,2%
do CDI no período findo em 30 de setembro de 2021 (94% no exercício findo em 31 de dezembro
de 2020). A carteira do Fundo é composta exclusivamente por títulos de renda fixa, distribuídos
entre títulos públicos federais, operações compromissadas, cotas de fundos e outros títulos de
instituições financeiras.
31/12/2021 31/12/2020
6. Contas a receber de clientes - consolidado:
Contas a receber de Clientes
54.677
55.955
Total
54.677
55.955
7. Títulos a recuperar:
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
IIRPJ e CSLL
100
43.170
Outros impostos
505
Total
100
43.675
8. Despesas pagas antecipadamente:
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Seguros a apropriar
11
19
682
480
Outras despesas a apropriar
18
Total
11
19
682
498
Classificados como:
Circulante
682
497
Não circulante
1
9. Ativo de contrato:
31/12/2021 31/12/2020
Saldos acumulados:
Receita de construção
4.224.542 4.222.205
Remuneração do ativo de concessão
2.840.015 1.107.443
Recebimentos/Reclassificação contas a receber
(1.215.854) (477.240)
Ganho de eficiência (i)
742.483
Receita de operação e manutenção
199.797
Ajuste Oficio Circular 04/2020 - CVM (ii)
40.366
Total
6.048.500 5.635.257
Circulante
738.834
137.283
Não circulante
5.309.666 5.497.974
(i) Reconhecimento pela entrada antecipada da operação da controlada Argo I. O valor foi mensurado considerando a antecipação da RAP adicional trazida a valor presente quando da conclusão
definitiva da construção e recebimento da TDL - Termo de Liberação Definitivo para operação integrada ao SIN sem pendências emitido pela NOS - Operador do Sistema Nacional. (ii) Refere-se aos
impactos da adoção inicial do ofício circular 04/2020 - CVM
Consolidado
Margens de Obrigações de Performance
2021
2020
Margem de Construção
Receita
30.736 403.203
Custos
(27.418) (266.671)
Margem (R$)
3.308 134.775
Margem Percebida (%)
(10,8%)
33,4%
Margem de O&M
Receita
107.345
92.450
Custos
(40.626) (42.981)
Margem (R$)
66.719
49.469
Margem Percebida (%)
62,2%
53,5%
A movimentação do saldo de contas a receber (ativo da concessão) é como segue:
4.241.114
Saldo em 31/12/2020
Receita de Construção
403.203
Remuneração do ativo de concessão
671.362
Recebimentos / Reclassificação para contas a receber
(463.271)
Ganho de Eficiência (*)
742.483
Ajuste Ofício Circular 04/2020 - CVM
40.366
Saldo em 31/12/2020
5.635.257
Receita de construção
(37.814)
Remuneração do ativo de concessão (receitas financeiras)
963.438
Receita de operação e manutenção
107.345
Recebimentos / Reclassificação para contas a receber
(714.940)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
6.048.500
10. Fundos vinculados - Caixa Restrito:
31/12/2021 31/12/2020
Conta Reserva (i)
138.088 133.150
Total
138.088 133.150
(i) Para fins de garantia da operação da 1ª emissão de debêntures e pagamento do financiamento
com o BNDES, a Companhia precisa manter recursos nas contas denominadas “conta reserva”, o
montante equivalente ao necessário para o pagamento de 3 (três) parcelas referentes ao financiamento BNDES e 1 (uma) parcela referente ao pagamento das debêntures. Em 31 de dezembro
de 2021 e 2020 a totalidade dos recursos estão aplicados no fundo de investimentos em cotas de
fundos de investimento títulos públicos renda fixa referenciado DI no Banco Bradesco. A Composição da carteira está dividida em títulos públicos federais, operações compromissadas e cotas de
fundos de investimento.
11. Investimentos em controladas - controladora:
Controladora
31/12/2021 31/12/2020
Investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial
2.190.702 1.969.873
Direito de Concessão (*)
22.711
23.599
Total
2.213.413 1.993.472
(*) Referem-se ao valor justo do direito de concessão na aquisição dos ativos da controlada.
Controladas: As controladas são concessionárias de transmissão de energia elétrica. A movimentação para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, dos saldos de investimentos
avaliados pelo método da equivalência patrimonial, incluindo o percentual de participação da
Companhia em cada uma das controladas, está demonstrada a seguir: (a) Movimentação dos
investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial e cumprimento da Instrução
CVM nº 247/96:
Saldo em
Amortização do Diminuição Dividendos Equivalência Saldo em
Controlada 31/12/2019 direito de concessão de capital recebidos patrimonial 31/12/2020
Argo I
1.187.449
- (164.161)
592.502 1.615.790
Argo II
49.945
(788)
127.547 176.704
Argo III
183.811
(888)
(7.550)
(79)
25.684 200.978
Total
1.421.205
(888)
(7.550) (158.274)
745.733 1.993.472
Saldo em Amortização do direito Dividendos Equivalência Saldo em
Controladas
31/12/2020 de concessão Argo III Recebidos Patrimonial 31/12/2021
Argo I
1.615.790
- (144.608)
393.370 1.864.552
Argo II
180.732
(245)
670
181.157
Argo III
196.950
(887)
(125)
(28.233)
167.704
1.993.472
(887) (144.978)
365.806 2.213.413
19. Financiamentos - consolidado
Instituição financeira
BNDES (a)
BNDES (b)
BNDES (c)
(-) Custos a amortizar
Total
Classificados como:
Circulante
Não Circulante

Saldo em
31/12/2019
1.718.482
349.959
64.906
(125.889)
2.007.458

Captações
95.670
79.754
(48.622)
126.802

2.007.458

-

(b) Informações relevantes sobre as controladas

relacionadas ao compliance com as leis trabalhistas, ambientais e regulatórias. De acordo com
31/12/2021 o contrato de financiamento, as cláusulas restritivas são exigíveis a partir da amortização inicial
Quantidade % de
do principal que se dará em 15 de dezembro de 2021. O Grupo realiza o acompanhamento das
total de partici- Capital
Ativo Passivo Patrimônio Receita Lucro cláusulas restritivas previstas nos contratos de debêntures. 21. PIS e COFINS diferidos - consoliControlada
ações pação social
total
total
Líquido líquida líquido dado: O diferimento do PIS e da COFINS é relativo à 9,25% (3,65% para a ARGO II) das receitas de
Argo I
499.811.000 100% 499.811 5.627.267 1.881.357 1.864.552 882.365 393.370 implementação da infraestrutura e remuneração do ativo da concessão. Conforme previsto na Lei
Argo II
38.045.000 100% 38.045 386.280 205.123 181.157 (21.897)
670 nº 12.973/14 e pela interpretação técnica ICPC 01 (IFRIC 12). A liquidação desta obrigação diferida
Argo III
116.250.000 100% 116.250 837.748 692.755 144.993 83.586 (28.233) ocorrerá à medida que a Companhia receber as contraprestações determinadas no contrato de
31/12/2020 concessão mencionado na nota explicativa nº 1. A movimentação para os exercícios findos em 31
Quantidade % de
de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 é demonstrada a seguir:
total de partici- Capital
Ativo Passivo Patrimônio Receita Lucro Saldos em 31 de dezembro de 2019
386.485
Controlada
ações pação social
total
total
Líquido líquida líquido Constituição
61.857
Argo I
499.811.000 100% 499.811 5.006.299 3.384.633 1.621.666 1.274.404 636.522 Realização
(52.696)
Argo II
38.045.000 100% 38.045 403.850 226.347 177.503 215.829 84.075 Saldos em 31 de dezembro de 2020
501.018
Argo III
116.250.000 100% 116.250 776.303 604.082 172.221 241.984 8.369 Constituição
101.383
12. Imobilizado e intangível - consolidado - (a) Imobilizado - Consolidado:
(63.528)
Realização
Taxa média
Depreciação
Saldo em 31 de dezembro de 2021
538.873
depreciação
Custo acumulada
Líquido Classificado como:
Máquinas e Equipamentos
6,71%
19.404
(2.495)
16.909 Circulante
65.594
Veículos
13,16%
8.187
(1.318)
6.869 Não circulante
473.279
Móveis e utensílios
5,24%
1.199
(157)
1.042 (*) Para maiores entendimentos, vide nota explicativa 3.13 b).
Total
28.790
(3.970)
24.820 22. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2021, o capital subscrito é de
A movimentação do imobilizado em 31 de dezembro de 2020 e 2021 é como segue:
R$595.691, totalmente integralizado, sendo representado por 360.549.746 ações ordinárias e
Saldos em
Saldos em 38.155.607 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. A composição
31/12/2020
Adições Depreciação 31/12/2021 do capital social subscrito da Companhia é como se segue:
Máquinas e Equipamentos
16.563
1.472
(1.140)
16.895
31/12/2021
Veículos
5.809
1.698
(569)
6.938
Ações
Móveis e utensílios
1.014
42
(69)
987 Acionistas
ordinárias
% Ações ordinárias
%
Total
23.386
3.212
(1.778)
24.820 Red Electrica Brasil Holding Ltda.
180.274.873
50%
180.274.873
50%
Saldos em
Saldos em Grupo Energia Bogotá S.A.
180.274.873
50%
180.274.873
50%
31/12/2019
Adições Depreciação 31/12/2020 Total
360.549.746
100%
360.549.746
100%
Máquinas e Equipamentos
11.897
5.751
(1.085)
16.563 b) Reserva legal: De acordo com o previsto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 5% do lucro líquido
Veículos
4.669
1.763
((623)
5.809 do exercício deverá ser utilizado para constituição de reserva legal, que não pode exceder 20% do
Móveis e utensílios
827
255
(68)
1.014 capital social realizado. c) Reserva de lucros: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia destinou
Total
17.393
7.769
(1.776)
23.386 R$331.462 para constituição de reserva de retenção de lucros com o objetivo de preservar os in(b) Intangível - Consolidado
vestimentos futuros para conclusão da linha de transmissão de acordo com o orçamento de capital
Depreciação
e planejamento estratégico da Companhia. O valor da reserva de lucros que exceder o montante
Custo
acumulada Líquido do Capital Social, terá a destinação deliberada pela próxima AGO da Companhia. d) Dividendos:
Softwares
1.609
(498) 1.111 Conforme o Estatuto Social, os acionistas têm direito a dividendo mínimo obrigatório de 1% do
Direito de exploração da Concessão - aquisição Argo III
25.226
(2.514) 22.712 lucro líquido da Companhia, ajustado nos termos do inciso I do artigo 202 da Lei das Sociedades
Total
26.835
(3.012) 23.823 por Ações. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia destinou R$ 3.348 para dividendos míniA movimentação do intangível em 31 de dezembro de 2020 e 2021 é como segue:
mos obrigatórios, classificados no passivo circulante. A Administração está propondo a seguinte
Saldos em
Saldos em distribuição de dividendos:
31/12/2019 Adições Amortização 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020
Softwares
831
94
(174)
751 Lucro líquido do exercício
352.432 641.144
Direito de exploração da Concessão Reserva legal - (5%)
(17.622) (32.057)
aquisição Argo III
24.487
(888)
23.599 Lucro líquido ajustado
334.811 609.087
Total
25.318
94
(1.062)
24.350 Dividendos mínimos obrigatórios - 1%
(3.348)
(6.091)
Saldos em
Saldos em Reservas de lucros
(331.463) (599.857)
31/12/2020 Adições Amortização 31/12/2021 Dividendos adicionais propostos
(3.139)
Softwares
751
858
(498)1.111 Total
(9.230)
Direito de exploração da Concessão Dividendo por ação ordinária
0.9775
1.7782
aquisição Argo III
23.599
(887)
2.712 Dividendo por ação preferencial
0.9775
1.7782
Total
24.350
858
(1.385)
23.823 23. Provisões para riscos: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não são partes em processos
Controladora
Consolidado judiciais e administrativos de natureza tributária, cível, regulatória, ambiental e trabalhista cujo
13 - Fornecedores:
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 prognóstico de perda seja provável. A Companhia é parte em processos judiciais com prognóstico
Materiais e serviços - ativo em construção
294
486 de perda possível no montante de R$3.084.
Outros*
403
268
24.346
71.918 24. Receita operacional líquida - consolidado
31/12/2021 31/12/2020
Total
403
268
24.640
72.404 Receita de construção
30.726 403.203
(*)
Compreende as obrigações junto a fornecedores de materiais e equipamentos utilizados nas Receita de remuneração do ativo de concessão
990.112 671.363
atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de Receita de operação e manutenção
107.345
92.450
utilidades e da prestação de serviços.
Ganho de Eficiência
- 742.483
31/12/2021 31/12/2020 Parcela variável e outras deduções
14. Obrigações tributárias - consolidado:
(9.993)
Pis e Cofins
10.704
10.164 Outras receitas
900
(6.145)
ICMS - diferencial de alíquota
1.764
108 Receita bruta
1.119.090 1.903.354
ISS de terceiros
108
88 (-) PIS e COFINS sobre ativo de concessão
(39.058) (111.225)
Outros tributos
277
93 (-) PIS e COFINS sobre faturamento
(58.764) (52.203)
Total
12.853
10.453 (-) Encargos regulatórios
(8.673)
(7.709)
31/12/2021 31/12/2020 Receita líquida
15. Encargos sociais e trabalhistas - consolidado
1.012.595 1.732.217
Provisão de bônus
7.142
12.118 25. Custos e despesas por natureza:
Controladora
Consolidado
Provisão de férias
2.452
1.939
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Salários
305
472 Serviços de terceiros (*)
(4.572) (52.312) (24.173) (334.021)
2.869
798 Custo de construção
Encargos trabalhistas
30.907
(1.434)
Total
12.768
15.327 Pessoal
(2)
(8) (41.237) (57.302)
31/12/2021 31/12/2020 Aluguéis
16. Obrigações regulatórias - consolidado:
(1.082)
Provisão para P&D
4.229
2.569 Arrendamento Mercantil
(1.071)
Encargos regulatórios a recolher (*)
2.333
2.345 Materiais
(1.303)
Total
6.562
4.914 Tributos
(3)
(2)
(207)
(217)
(*) Encargos setoriais definidos pela ANEEL e previstos em lei. Sendo eles: taxa de fiscalização, Depreciação e amortização
(4.110)
(1.950)
conta de desenvolvimento energético e Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Efeitos da liquidação antecipada do plano de opção
Elétrica e FINEP - Financiadora de estudos e projetos.
de compra de ações (vide nota explicativa nº 21)
- (28.856)
- (28.856)
17. Ações preferenciais resgatáveis
Amortização do Direito de concessão
(888)
(888)
(888)
(888)
31/12/2021 31/12/2020 Outros
Controladora e Consolidado
(159)
(125) (23.481)
(2.236)
Ações preferenciais resgatáveis
200.000
200.000 Total
(5.624) (81.303) (65.574) (427.975)
Juros
3.743
983 Valores alocados a:
Total
203.743
200.983 Custos de operação e manutenção
- (40.626) (42.981)
Classificado como:
Custos de contrução
10.809 (266.671)
Circulante
3.743
983 Despesas gerais e administrativas
(5.624) (81.303) (35.757) (118.323)
Não circulante
200.000
200.000 (*) Referem-se, substancialmente, aos custos de construção relacionados ao contrato de concessão.
Em 20 de fevereiro de 2019, os acionistas da Companhia aprovaram, por meio de Assembleia 26. Resultado financeiro:
Controladora
Consolidado
Geral Extraordinária - AGE, a emissão de ações preferenciais resgatáveis, todas nominativas, sem Receitas financeiras:
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
valor nominal, sem direito a voto, com prioridade no recebimento de dividendos fixos, no montante Receitas de aplicações financeiras
1.291
292
30.478
7.343
total de R$ 200.000 remunerados à taxa CDI, totalizando juros de R$ 3.743 registrados em 31 de Outras receitas financeiras
6
57
dezembro de 2021. O prazo de resgate é até 30 de abril de 2023, e a quantidade de ações prefe- Total
1291
292
30.484
7.400
renciais resgatáveis emitidas totalizam 38.155.607. Os valores de emissão e de resgate por ação, Despesas financeiras:
estão demonstrados a seguir:
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF
(2)
(5)
(14)
(518)
Valor de
Valor Valor de reserva Remuneração de partes relacionadas
emissão por capitalizado
de capital Juros e variações monetárias
- (336.042) (246.437)
ação por ação
por ação Outras despesas financeiras
(9.041)
(5.919) (42.035) (18.276)
Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A
5,24169
1,76143
3,48026 Total
(9.043)
(5.924) (378.091) (265.231)
Para efeitos societários, o valor total da emissão foi alocado parte como capital social integraliza- Resultado financeiro líquido
(7.752)
(5.632) (347.606) (257.831)
do, no montante de R$67.208, e parte como reserva especial de ágio no montante de R$132.792. 27. Imposto de renda e contribuição so
R
Para efeitos de registro contábil, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as norm
R
R
C
mas internacionais (IFRS), essa transação foi considerada como um instrumento financeiro (pasC
m
sivo). Portanto, o valor total da emissão foi registrado como passivo não circulante. Não existem
C
C
direitos diferenciados entre as ações preferenciais e ordinárias além da prioridade no recebimento
de dividendos fixos. 18. Provisões - consolidado: Em atendimento ao contrato de concessão de
m
transmissão, a controladora Argo I estimou os custos a incorrer para a conclusão dos projetos de
compensação ambiental, regularização das áreas de servidão, gastos referentes ao encerramento
m
%
%
%
%
das obras e fornecimento de materiais e demais obrigações. A composição das provisões em 31 de
R
C
m
dezembro de 2021 e 2020 são:
31/12/2021 31/12/2020
m
Compromissos socioambientais
2.397
2.245
m
Compensação ambiental
13.770
15.738
m
Regularização fundiária
6.509
5.985
N
Outras provisões
5.240
3.413 D
Total
27.916
27.381
m
Classificado como:
31/12/2021 31/12/2020 O
Circulante
7.916
3.558
R
C
Não circulante
20.000
23.823
%
%
%
%
M m
m
C
C
Juros incorridos e Saldo final
Captações/
Juros incorridos e Saldo final
P
despesas amortizadas 31/12/2020
Pagamentos Custo de Captação despesas apropriadas 31/12/2021
m
m
132.415 1.850.897
(19.260)
140.332 1.971.969
10.981
487.656
20.000
81.565
589.221 C
42.028
155.541
24.363
180.004
9.680
(164.831)
(5.825)
7.650
(163.006)
C
195.104 2.329.364
740
(5.825)
253.910 2.578.188 C
m
m
C
C
5.851
245.711
m
m
- 2.323.513
- 2.332.477

a) Em 9 de abril de 2018, a controlada Argo I firmou contrato de financiamento com o BNDES, no
montante total de R$1.543.357, destinado as obras civis, aquisição de máquinas e equipamentos
e aos demais gastos necessários para a implantação das instalações de transmissão que fazem
parte do escopo do projeto. Em 31 de dezembro de 2019, o total captado é de R$1.543.357. Sobre
o financiamento incidirão juros de 2,70% ao ano, a título de remuneração, acima da taxa de juros
de longo prazo (TJLP). Esse financiamento será pago em 168 (cento e sessenta e oito) prestações
mensais e sucessivas e a amortização iniciará em 15 de dezembro de 2021, e sua com liquidação
prevista em 15 de novembro de 2035. b) Em 3 de junho de 2019, a controlada Argo III firmou
contrato de financiamento junto ao BNDES no montante total de R$465.000, destinado as obras
civis, aquisição de máquinas e equipamentos e aos demais gastos necessários para a implantação
das instalações de transmissão que fazem parte do escopo de seus projetos. Em 31 de dezembro
de 2020 o total captado é de R$95.670 (R$343.200 em 31 de dezembro de 2019). O financiamento
será remunerado de IPCA adicionado de 5,30% de juros. Esse financiamento será pago em 240
(duzentos e quarenta) prestações mensais e sucessivas e a amortização iniciará em 15 de março
de 2023, com liquidação prevista para 15 de fevereiro de 2043. c) Em 17 de julho de 2019, a
controlada Argo II celebrou, com a interveniência da Companhia, o Contrato de Financiamento
Mediante Abertura de Crédito nº 19.2.0290.1 junto ao BNDES, mediante a abertura de crédito no
valor de R$152.180, destinado à implantação das instalações de transmissão objeto do Lote 18 do
Leilão ANEEL nº 13/2015 - Segunda Etapa, de 28 de outubro de 2016, conforme previsto no Contrato
de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 16/2017-ANEEL, de 10 de
fevereiro de 2017, e posteriores aditivos. Em 31 de dezembro de 2020 o total captado é de R$79.754
(R$63.800 em 31 de dezembro de 2019). O financiamento será remunerado de IPCA adicionado de
4,49% de juros. Esse financiamento será pago em 247 (duzentos e quarenta e sete) prestações
mensais e sucessivas e a amortização iniciará em 15 de setembro de 2022, com liquidação prevista para 15 de março de 2043. Vencimento das parcelas de longo prazo: Em 31 de dezembro de
2021, os vencimentos a longo prazo têm a seguinte composição:
31/12/2021
2023
276.648
2024
288.582
2025
313.503
2026
313.181
2027 em diante
1.291.842
(-) Custo a amortizar
(151.279)
Total
2.332.477
Garantias Argo I - Fianças bancárias e garantias usuais de projeto, tais como: • Penhor da totalidade das ações de emissão da Argo I; • Cessão fiduciária de recebíveis e direitos emergentes do
contrato de concessão. • Conta reserva do serviço da dívida a ser constituída até 15 de fevereiro
de 2023 preenchida com recursos no valor equivalente a três vezes o valor da prestação mensal de
amortização, incluindo pagamento de principal, juros e demais acessórios da dívida decorrentes do
contrato. Argo II: Fianças bancárias e garantias usuais de projeto, tais como: • Penhor da totalidade das ações de emissão da Argo II; • Cessão fiduciária de recebíveis e direitos emergentes do
contrato de concessão. Argo III: Fianças bancárias e garantias usuais de projeto, tais como: • Penhor da totalidade das ações de emissão da Argo III; • Cessão fiduciária de recebíveis e direitos
emergentes do contrato de concessão. Cláusulas restritivas: A Companhia, por meio de suas controladas, possui cláusulas restritivas contratuais atreladas ao financiamento do projeto, as quais
podem, em caso de não conformidade, levar ao vencimento antecipado da dívida. Essas cláusulas
estão relacionadas a índices financeiros, tais como: cobertura do serviço da dívida, endividamento,
liquidez e de obrigações operacionais. A Companhia possui a seguinte cláusula: Argo I: • Índice de
Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD). O ICSD é calculado a partir da divisão da Geração de Caixa
da Atividade pelo Serviço da Dívida, com base em informações registradas nas Demonstrações
Contábeis Regulatórias auditadas, em períodos de verificação a cada 12 meses. A Companhia
deve atingir o ICSD de no mínimo 1,2 (um inteiro e dois décimos). De acordo com o contrato de
financiamento, as cláusulas restritivas são exigíveis a partir da amortização do principal que se
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. São Paulo - SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. (Companhia), identificadas como controladora e consolidado,
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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, individual e consolidada, da Argo Energia
Empreendimentos e Participações S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas
controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principal assunto de
auditoria: Principal assunto de auditoria é aquele que, em nosso julgamento profissional, foi o mais
significativo em nossa auditoria do exercício corrente. Esse assunto foi tratado no contexto de nossa
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação de
nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esse assunto. Mensuração do ativo de contrato de concessão: Veja a nota explicativa 3.9 (a) (ii) das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Assunto: O balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2021 apresenta saldo de ativo de
contrato de concessão no montante de R$ 6.048.500 mil, reconhecido em contrapartida da receita de
construção da infraestrutura de transmissão e da receita de remuneração do ativo de contrato da
concessão. A modelagem financeira utilizada pela Companhia na mensuração do ativo de contrato de
concessão inclui entre outros elementos, a determinação de uma contraprestação varíavel aplicável
ao preço do contrato. O valor da contraprestação recebida pela Companhia pela construção da infraestrutura de concessão é reajustado anualmente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA dos últimos doze meses na data de reajuste. A Companhia efetua o cálculo da constrapres-

C
dará em 15 de novembro de 2021. Argo II: • Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD. O C
m
m
ICSD é calculado a partir da divisão da geração de caixa da atividade pelo serviço da dívida, com
O
m
C
C
base em informações registradas nas demonstrações contábeis regulatórias auditadas, com base
m
O
m
em períodos de verificação a cada 12 meses. A Companhia deve atingir o ICSD de no mínimo 1,3
C
R
m
m
(um inteiro e três décimos). De acordo com o contrato de financiamento, as cláusulas restritivas C
m
financeiras são exigíveis a partir da amortização do principal que se dará em 15 de setembro de
m
C C
m
2022. Argo III: • Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD. O ICSD é calculado a partir da
divisão da geração de caixa da atividade pelo serviço da dívida, com base em informações regism
m
m
tradas nas demonstrações contábeis regulatórias auditadas, com base em períodos de verificação
N m
R
B
m
a cada 12 meses. A Companhia deve atingir o ICSD de no mínimo 1,3 (um inteiro e três décimos). De
R
O
acordo com o contrato de financiamento, as cláusulas restritivas financeiras são exigíveis a partir m
Cm
m
da amortização inicial do principal que se dará em 15 de março de 2023. Em 31 de dezembro de
m
m
m
m
2021, as cláusulas restritivas foram cumpridas. O Grupo realiza o acompanhamento das cláusulas
m
C C
m
restritivas previstas nos contratos de financiamentos. 20. Debêntures:
Juros
Juros
C
incorridos
incorridos
R
Saldo em e despesas Saldo final Paga- e despesas Saldo final N m
31/12/2019 amortizadas 31/12/2020 mentos apropiadas 31/12/2021
1ª emissão de debêntures
520.320
60.990 581.310 (52.741)
81.885
610.454 D m
(-) Custos a amortizar
(3.923)
217
(3.706)
247
(3.459) M
m
m
Total
516.397
61.206 577.604 52.741
82.132
606.995
R
Classificado como:
m
m
m
Circulante
46.505
90.701 M
m
Não circulante
516.397
- 531.099
516.293
R
Única emissão de debentures: Em 24 de agosto de 2018, a Controladora Argo I realizou a Primeira
R
Emissão de Debêntures, de distribuição pública com esforços restritos (“ICVM 476”) de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie de garantia real, com garantia adicional fidejussóm
ria, sem cláusula de repactuação, em série única no montante total de R$454.500, com vencimento m
m
m
m
em dezembro de 2031 e taxa de remuneração de IPCA + 7,0176% a.a., destinadas à composição da
estrutura de capital da Companhia para a implantação das instalações de transmissão objeto do
R m
m
m
m
m
Lote A - Leilão nº 13/2015-ANEEL. Vencimento das parcelas de longo prazo: Em 31 de dezembro
m
m
D
C
de 2021, os vencimentos das parcelas a longo prazo têm a seguinte composição:
m
m
D
m
31/12/2021
Vencimentos
2023
65.183
C
C
2024
58.506
2025
52.359 B
m
2026 em Diante
343.705
(-) Custo a amortizar
(3.459)
m
Total
516.294
Garantias: Fianças bancárias e garantias usuais de projeto, tais como: • Penhor da totalidade das
Ações de Emissão da Argo Transmissão de Energia S.A.; • Cessão Fiduciária de Recebíveis e Direim
tos Emergentes do Contrato de Concessão; e • Conta reserva do serviço da dívida a ser constituída
até 15 de novembro de 2021, preenchida com recursos no valor equivalente a três vezes o valor da
C
C
prestação mensal de amortização, incluindo pagamento de principal, juros e demais acessórios da
H
dívida decorrentes do contrato. Cláusulas restritivas: As controladas da Companhia possuem cláuC
C
sulas restritivas contratuais atreladas ao financiamento do projeto, as quais podem, em caso de
não conformidade, levar ao vencimento antecipado da dívida. Essas cláusulas estão relacionadas
m
com índices financeiros como cobertura do serviço da dívida, endividamento, liquidez e de obrigam
ções operacionais. A Companhia possui a seguinte cláusula: • Índice de Cobertura do Serviço da
Dívida (ICSD). O ICSD é calculado a partir da divisão da Geração de Caixa da Atividade pelo Serviço C
m
da Dívida, com base em informações registradas nas Demonstrações Contábeis Regulatórias au- C
C
ditadas, com base em períodos de verificação a cada 12 meses. A Companhia deve atingir o ICSD C
de no mínimo 1,2 (um inteiro e dois décimos). Possui também cláusulas restritivas não-financeiras
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
tação variável com base no IPCA realizado entre a data da última homologação da Receita Anual conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsaPermitida - RAP pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e a data base das demonstrações bilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de
financeiras, e reconhece esse valor na medida em que é altamente provável que uma reversão signi- forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido
ficativa no valor das receitas acumuladas reconhecidas não irá ocorrer. Em 31 de dezembro de 2021 na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabao valor dessa contraprestação variável é de R$ 267.485 mil, representando um acréscimo na receita lho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeride remuneração do ativo de contrato da concessão em contrapartida do saldo do ativo de contrato da dos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da adminisconcessão. Devido à relevância do valor da contraprestação variável e ao grau de julgamento para a tração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A administração é responsável
determinar se é altamente provável que uma reversão significativa no valor das receitas acumuladas pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
reconhecidas não irá ocorrera mensuração da contraprestação variável reconhecida no exercício de de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
2021, foi considerada significativa para nossa auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse as- financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles
sunto: Os nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) Revisão dos cálculos elabo- internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeirados pela Companhia para mensuração da contraprestação variável, incluindo avaliação sobre a ras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
adequação da modelagem financeira adotada e precisão matemática do cálculo; (ii) Comparação do das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaIPCA mensal utilizado pela Companhia no cálculo da contraprestação variável com os dados de infla- liação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
ção oficiais; (iii) Análise dos fatores considerados pela Companhia para determinar se é altamente relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das deprovável que uma reversão significativa no valor das receitas acumuladas reconhecidas não irá ocor- monstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas conrer; e (iv) avaliação das divulgações nas demonstrações financeiras. Com base nas evidências obti- troladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerradas por meio dos procedimentos acima sumarizados, consideramos que a mensuração da contrapres- mento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações finantação variável variável aplicável ao preço do contrato de concessão, bem como as divulgações rela- ceiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonscionadas, são aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 trações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relede dezembro de 2021 tomadas em conjunto. Outros assuntos - Demonstrações do valor adicionado: vante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecapresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e con- erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
solidadas da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações es- dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
tão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
- Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção reforam adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos levante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente se causada
nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individu- por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
ais e consolidadas tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O
financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A administração da Companhia é risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não,

Caixa vinculado - caixa restrito
Total
Outros Passivos financeiros
Custo amortizado:
Fornecedor
Ações preferenciais resgatáveis
Financiamentos
Debêntures
Total

31/12/2021
Controlada
Consolidado
Hierarquia do Valor Valor
Valor
Valor
valor justo Contábil Justo Contábil
Justo
2
- 138.088 133.088
70
70 5.825.427 5.825.427
268
268 72.404
72.404
2 200.983 200.983 200.983 200.983
2
- 2.329.364 2.329.364
2
- 577.604 573.052
201.251 201.251 3.180.355 3.180.355
31/12/2020
Controladora
Consolidado
Hierarquia do
Valor Valor
Valor
Valor
valor justo Contábil Justo Contábil
Justo

Ativos financeiros
Valor justo por meio do resultado:
Títulos e valores mobiliários
2 3.733 3.733 284.356 284.356
Total
3.733 3.733 284.356 284.356
Custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa
1
1.065
1.065
Clientes
2
70
70 55.955 55.955
Ativo de contrato
2
- 5.635.257 5.635.257
Caixa vinculado - caixa restrito
2
- 133.150 133.150
Total
70
70 5.825.427 5.825.427
Outros Passivos financeiros
Custo amortizado:
Fornecedor
268
268 72.404 72.404
Ações preferenciais resgatáveis
2 200.983 200.983 200.983 200.983
Financiamentos
2
- 2.329.364 2.329.364
Debêntures
2
- 577.604 673.052
Total
201.251 201.251 3.180.355 3.180.355
Hierarquia do valor justo: Os instrumentos financeiros contratados enquadram-se conforme anteriormente apresentado, e de acordo com a definição de hierarquia do valor justo descrita a seguir,
conforme o pronunciamento técnico CPC 40 - Instrumentos Financeiros: Evidenciação. • Nível
1 - avaliação com base em preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e
passivos idênticos na data das demonstrações financeiras. Um mercado é visto como ativo se os
preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir de uma bolsa de mercadorias
e valores, um corretor, um grupo de indústrias, um serviço de precificação ou uma agência reguladora e aqueles preços representarem transações de mercado reais, as quais ocorrem regularmente
em bases puramente comerciais. • Nível 2 - utilizado para instrumentos financeiros que não são
negociados em mercados ativos (por exemplo, derivativos de balcão), cuja avaliação é baseada em
técnicas que, além dos preços cotados incluídos no nível 1, utilizam outras informações adotadas
pelo mercado para o ativo ou passivo, direta (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja,
derivados dos preços). • Nível 3 - avaliação determinada em virtude de informações, para os
ativos ou passivos, que não são baseadas nos dados adotados pelo mercado (ou seja, informações
não observáveis). Técnicas de avaliação e informações utilizada para determinação do valor
justo: • Caixa e equivalentes de caixa: contas-correntes conforme posições dos extratos bancários
e aplicações financeiras valorizadas pela taxa do CDI até a data das demonstrações financeiras.
• Títulos e valores mobiliários: aplicações financeiras mensuradas pelo valor justo ou custo amortizado são valorizadas substancialmente pela taxa do CDI até a data das demonstrações financeiras. • Fornecedores e outras obrigações: o valor justo aproxima-se do seu valor contábil, uma vez
que tem prazo de pagamento abaixo de 60 dias. • Financiamentos e debêntures: são reconhecidos
inicialmente pelo valor justo diminuídos de quaisquer custos de transação atribuíveis. No caso das
debêntures é mensurado com base na cotação de mercado do próprio instrumento. Após o reconhecimento inicial, os financiamentos são medidos pelo custo amortizado e juros trazidos a valor
presente utilizando como taxa de desconto real o CDI na data findo em 31 de dezembro de 2021.
Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia e de suas controladas as expõem a diversos riscos financeiros: risco de crédito, risco de capital, risco de mercado e risco de liquidez. Risco
de crédito: Salvo pelas contas a receber (ativo da concessão) e aplicações financeiras com bancos
de primeira linha, as controladas da Companhia não possuem outros saldos a receber de terceiros
contabilizados no período. Por esse fato, esse risco é considerado baixo. A RAP de uma empresa de
transmissão é recebida das empresas que utilizam sua infraestrutura por meio de Tarifa de Uso do
Sistema de Transmissão - TUST. Essa tarifa resulta do rateio entre os usuários do Sistema Integrado de Transmissão SIM de alguns valores específicos, a RAP de todas as transmissoras, os serviços prestados pelo ONS e os encargos regulatórios. O Poder Concedente delegou às geradoras, às
distribuidoras, aos consumidores livres, aos exportadores e aos importadores o pagamento mensal
da RAP, que, por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão, se constitui em direito
contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro; desse modo, o risco de crédito
é baixo. Em 31 de dezembro de 2021, a exposição máxima do risco de crédito do contas a receber
é de R$ 54.677 (R$ 55.955 em 31 de dezembro de 2020). Risco de capital: A Companhia e suas
controladas administram seu capital para assegurar a continuidade de suas atividades normais,
ao mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em
suas operações, por meio da otimização do saldo das dívidas e do patrimônio. Risco de mercado:
A utilização de instrumentos financeiros pela Companhia e por suas controladas tem como objetivo
proteger seus ativos e passivos, minimizando a exposição a riscos de mercado, principalmente no
que diz respeito às oscilações de taxas de juros, índices de preços e moedas. A Companhia e suas
controladas não pactuaram contratos de derivativos para fazer “hedge” contra esses riscos; porém,
estes são monitorados pela Administração, que periodicamente avalia a exposição da Companhia
e das controladas e propõe estratégia operacional, sistema de controle, limite de posição e limites
de créditos com os demais parceiros do mercado. A Companhia e suas controladas também não
praticam aplicações de caráter especulativo nem outros ativos de risco. O principal risco de mercado ao qual a Companhia e suas controladas está relacionado às taxas de juros. A Companhia e
suas controladas aplicam substancialmente seus recursos em títulos de renda fixa, sendo a maior
parte destes alocada em CDBs e em títulos privados substancialmente lastreados em CDBs. Os
saldos que apresentam risco de taxas de juros são: (i) caixas e equivalentes; e (ii) títulos e valores
mobiliários. Risco de liquidez: A responsabilidade pelo gerenciamento do risco de liquidez é da
Administração da Companhia e de suas controladas, que gerencia o risco de liquidez de acordo
com as necessidades de captação e gestão de liquidez de curto, médio e longo prazos, mantendo
linhas de crédito de captação de acordo com suas necessidades de caixa, combinando os perfis de
vencimento de seus ativos e passivos financeiros. A tabela a seguir analisa os passivos financeiros
da Companhia e de suas controladas, por faixa de vencimento, correspondentes ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento. Em 31 de dezembro de 2021, os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados:
Próximos Entre 13 e Entre 25 e 37 meses
12 meses 24 meses 36 meses em diante
Controladora:
Fornecedores
404
Ações preferenciais resgatáveis
200.000
Total
404
200.000
Consolidado:
Fornecedores
24.640
Financiamentos
245.711
276.648 288.582 1.767.247
Debêntures
90.701
65.183
58.506
392.605
Ações preferenciais resgatáveis
3.823
200.000
Total
364.875
341.831 347.088 2.359.852
Análise de sensibilidade
A Companhia e suas controladas realizam análise de sensibilidade dos principais riscos aos quais
seus instrumentos financeiros estão expostos, basicamente representados por variação das taxas
de juros. Para verificar a sensibilidade dos indexadores nos investimentos aos quais a Companhia
está exposta na data-base 31 de dezembro de 2021, foram definidos três cenários diferentes: O
cenário I (provável) considera o cenário esperado para os próximos 12 meses a partir de 31 de
dezembro de 2021, tendo como base as taxas de juros futuras observadas na data-base das demonstrações financeiras, disponíveis no website da BM&F Bovespa (CDI), Boletim Focus (IPCA) e a
manutenção da TJLP. Para os riscos de variação do CDI que é base para atualização de parte substancial das aplicações financeiras, de acordo com taxas referenciais de mercado projetadas para
os próximos 12 meses é de 11,50% ao ano, para o IPCA, é de 5,16% e a TJLP para remuneração da
dívida, cuja posição em 31 de dezembro de 2020 é de 6,08% ao ano. Os cenários II e III consideram
os rendimentos auferidos caso haja uma depreciação de 75% e 50%, respectivamente, na variável
de risco considerada. O resumo dos diferentes cenários é demonstrado abaixo:
Cenário
Instrumentos financeiros
Risco
Nota
Total
I
II
III
Caixa e equivalentes
Redução do CDI
4 20.457 2.352 1.176
588
Títulos e valores mobiliários
Redução do CDI
5 632.546 72.742 36.371 18.185
Total
653.003 75.095 37.547 18.773
Financiamentos (*)
Aumento da TJLP 19 1.971.969 119.896 59.948 29.974
Financiamentos (**)
Aumento do IPCA 19 769.225 39.692 19.846 9.923
Debêntures
Aumento do IPCA 20 606.995 31.321 15.660 7.830
Ações preferenciais resgatáveis
Aumento do CDI
17 200.000 23.000 11.500 5.750
Total
3.075.505 139.568 106.954 53.477
(*) Referente à controlada Argo I. (**) Referente às controladas Argo II e Argo III.
32. Compromissos: A controlada Argo II possui contrato de longo prazo para construção da subestação, o qual considera os custos com equipamentos, materiais e serviços durante a fase de
construção. Os compromissos assumidos estabelecidos no contrato são reajustados anualmente
com base no IPCA acumulado para o período de um ano e estão demonstrados no cronograma de
pagamento a seguir:
2021
Serviços
1.782
Materiais e equipamentos
9.861
Total
11.643
A controlada Argo III possui contrato de longo prazo para construção da subestação, o qual considera os custos com equipamentos, materiais e serviços durante a fase de construção. Os compromissos assumidos estabelecidos no contrato são reajustados anualmente com base no IPCA
acumulado para o período de um ano e estão demonstrados no cronograma de pagamento a seguir:
2021
2022
Total
Serviços
7.699
63
7.762
Materiais e equipamentos
10.918
10.918
Total
18.617
63
18.680
33. Transações que não envolvendo caixa - consolidado: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia, através de suas controladas, realizou a seguinte operação não envolvendo caixa, portanto,
esta não está refletida na demonstração dos fluxos de caixa:
31/12/2021 31/12/2020
Materiais e serviços - ativo em construção em contrapartida a
fornecedores
551
Provisões para custo de construção
22.924
27.381
Total
22.924
27.392
34. Eventos subsequentes: a) Aquisição de controlada: A Argo Energia comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral, em cumprimento ao disposto no §4º do artigo 157 da Lei nº 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, que, em complementação ao Fato Relevante divulgado pela Companhia
em 26 de outubro de 2021, no dia 03 de novembro de 2021, celebrou com a Rialma Administração e
Participações S.A. um Contrato de Compra e Venda de Ações (“Contrato”) para aquisição das ações
representativas de 100% do capital social da Rialma Transmissora de Energia III S.A. (“Rialma”).
A Companhia é titular dos direitos de concessão dos serviços públicos para a construção, operação
e manutenção do sistema de transmissão, compreendendo a Linha de Transmissão Queimada Nova
II - Milagres II, em 500 kV e com aproximadamente 322 km de extensão, e demais instalações
de transmissão, localizadas nos estados do Piauí e Ceará, objeto do Contrato de Concessão nº
047/2017, firmado com a ANEEL. O fechamento da operação regulada pelo Contrato estava sujeito
ao cumprimento de determinadas condições precedentes e à aprovação das autoridades reguladoras, dentre as quais a ANEEL e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) e
credores, todas devidamente obtidas. A Companhia espera liquidar a transação até 31 de janeiro
de 2022. O valor da empresa Rialma (capital próprio mais endividamento líquido) no fechamento
da transação está estimado em R$752 milhões. b) Emissão de dívida - Notas promissórias: Em
27 de janeiro de 2022, a companhia, através de fato relevante, comunicou aos seus investidores
e ao mercado em geral que, em Reunião de Conselho de Administração realizada em 19 de janeiro
de 2022, aprovou a sua 1ª (primeira) emissão de 40 (quarenta) notas promissórias comerciais,
no valor nominal unitário de R$5.000, perfazendo o montante total de R$ 200.000. A emissão das
Notas Promissórias foi realizada nos termos da Instrução da CVM nº 566, de 31 de julho de 2015,
e objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, com
garantia firme do montante total das Notas Promissórias.
Diretoria
Paulo Heli Alves Ferreira - Diretor de RI e Finanças
Thiago Borges Martins - Controller - CRC/RJ 116409/O
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas
controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas
a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo
para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela
opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também à administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação
com a administração, determinamos aquele que foi considerado como o mais significativo na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constitui o principail
assunto de auditoria. Descrevemos esse assunto 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.
São Paulo, 28 de janeiro de 2022
KPMG Auditores Independentes
Fabian Junqueira Sousa
CRC SP014428/O-6
Contador - CRC 1SP235639/O-0
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Financeiro 9
Argo Transmissão
de Energia S.A.
CNPJ nº 24.624.490/0001-65

Comentário de Desempenho (Em milhares de reais, exceto quando mencionado): A Administração
da Argo Transmissão de Energia S.A. (“Companhia” ou “Argo”), submete à apreciação de V. Sas.
o seu Relatório da Administração e as Informações Financeiras Anuais com o relatório dos Auditores Independentes referente ao período findo em 31 de dezembro de 2021. As Demonstrações
Regulatórias da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, baseadas na Lei das Sociedades por Ações, nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e nas regulamentações da Comissão de
Valores Mobiliários. Mensagem da Administração: A Companhia iniciou suas atividades em 2016
e tem como missão desenvolver o setor elétrico, respeitando o interesse de todos os envolvidos,
atuando de forma ética, eficiente e disciplinada. Ao apresentar os resultados do período findo
em 31 de dezembro de 2021, demonstramos nossa intenção de ser uma Companhia arrojada e
sempre na busca do equilíbrio entre disciplina financeira, responsabilidade ambiental e progresso
social, através de desenvolvimento econômico. A Companhia: A Argo é uma sociedade anônima
de capital fechado registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, listada na categoria
“B”. Tem por objeto a exploração de concessões de serviços públicos de transmissão de energia,
prestados mediante a implantação, operação e manutenção de instalações de transmissão e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia elétrica. Essa atividade é
regulamentada pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, vinculada ao MME - Ministério
de Minas e Energia. A Argo Energia Empreendimentos e Participações detém 100% do capital da
Companhia. No dia 27 de junho de 2016, a Companhia assinou com a União, por meio da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o Contrato de Concessão nº 09/2016, que regula a Concessão de Serviço Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos, para construção, implementação,
operação e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, referente à linha de
transmissão 500 kV Bacabeira - Pecém II, composta por 5 subestações e aproximadamente 1.150
km de linhas de transmissão. A Receita Anual Permitida (RAP) do ciclo de 2021-2022 é de R$
519.944 mais o acréscimo de PIS e COFINS, com recebimento em quotas mensais a partir de sua
entrada em operação. A RAP é corrigida anualmente pelo IPCA e será válida por todo o prazo de
operação comercial da Companhia. Em 7 de setembro de 2019, a Argo I disponibilizou seus ativos
para operação comercial, dessa forma, antecipando em aproximadamente 22 meses o início de
recebimento da RAP. O projeto Argo I amplia a rede básica de energia dos estados do Maranhão,
Piauí e Ceará, passando por 42 municípios e permitindo maior escoamento da energia consumida
e gerada nesta região, além de aumentar a capacidade de intercâmbio entre os subsistemas Norte
e Nordeste do País. Além disso, o empreendimento possibilitará ainda a conexão de projetos de
geração de energia eólica e solar localizados nesses estados, trazendo desenvolvimento econômico
para a região e, também melhorando a qualidade e confiabilidade do sistema elétrico brasileiro.

Relatório da Administração (Em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma mencionado)
Estrutura Organizacional: Conforme Fato Relevante de 25 de março de 2020, o Grupo Energia anuais foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
Bogotá S.A.E.S.P. e Red Electrica Brasil Holding LTDA passam a ser os novos acionistas da Argo, compreendem as disposições societárias, os pronunciamentos contábeis, interpretações e oriendetendo a totalidade das ações ordinárias da Companhia. Abaixo o organograma do Grupo Argo tações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de
Energia em 31 de dezembro de 2021:
Valores Mobiliários (“CVM”).
Demonstração do Resultado do Período
GRUPO ENERGIA
RED ELECTRICA
ITAÚ
31.12.2021 AV% 31.12.2020 AV%
BOGOTÁ
BRASIL
UNIBANCO
Receita operacional líquida
882.365 100% 1.274.404 100%
Custo dos bens construídos e serviços prestados
(28.737) (3%)
(34.181) (3%)
45,215%
45,215%
9,570%
Lucro bruto
853.628 97% 1.240.223 97%
Gerais e administrativas
(24.968) (3%)
(27.269) (2%)
EBITDA
831.193 94% 1.212.954 96%
Resultado financeiro
(236.439) (27%) (200.205) (16%)
ARGO ENERGIA
Imposto de renda e contribuição social
(198.850) (23%) (376.227) (30%)
EMPREENDIMENTOS
Lucro do período
393.371 45%
636.522 50%
E PARTICIPAÇÕES
Lucro por ação - R$ (básico)
0,7870
1,3724
Lucro por ação - R$ (diluído)
0,7870
1,3724
Lucro bruto: O lucro bruto consolidado, em 31 de dezembro de 2021, apresentou R$ 853.628
(R$ 1.240.223 em 31 de dezembro de 2020) e é composto pela receita operacional líquida, sendo: receita de remuneração do ativo de contrato no valor de R$ 892.858 (R$ 587.141 em 31 de
ARGO I
ARGO II
ARGO III
dezembro de 2020); receita de operação e manutenção, no valor de R$ 85.126 (R$ 80.861 em 31
de dezembro de 2020); não auferiu receita de ganho de eficiência e outras receitas IFRS durante
o exercício (744.241 em 31 de dezembro de 2020); e pelo saldo constituído no período de PIS e
COFINS e encargos regulatórios no montante de R$ 97.668 (R$ 137.836 em 31 de dezembro de
100%
100%
100%
Governança Corporativa: A Argo adota diretrizes claras de governança corporativa baseadas em 2020), deduzida pelos custos de construção, operação e manutenção de R$ 28.737 (R$ 34.182 em
seu compromisso com a ética empresarial e a transparência em todas as áreas de atuação, através 31 de dezembro de 2020). Despesas operacionais: As despesas gerais e administrativas totalido estabelecimento de um conjunto de princípios e normas destinadas a assegurar um comporta- zaram R$ 24.978, sendo: R$ 25.156 de despesas gerais e administrativas (R$ 27.480 em 31 de
mento ético e responsável pelo seu grupo de colaboradores. Estrutura de Governança: A estrutura dezembro de 2020) e outras receitas operacionais de R$ 188 em 2021 (R$ 211 em 31 de dezembro
de governança da Argo Energia é composta por um Conselho de Administração e uma Diretoria Exe- de 2020). Resultado Financeiro: O resultado financeiro da Companhia totalizou despesas no moncutiva, que funcionam em conformidade com o Estatuto Social, além das diretrizes estabelecidas tante de R$ 236.439 e (R$200.205 em 31 de dezembro de 2020); refere-se principalmente pelas
no Código de Ética e Conduta e nas políticas de gestão. Conselho de Administração: O Conselho despesas financeiras sobre empréstimos e financiamentos e debêntures. Resultado do período:
A Companhia apresentou lucro líquido de R$ 393.371 no período de em 31 de dezembro de 2021 e
de Administração da Argo Energia é o órgão da administração responsável pela determinação das
(R$ 636.522 em em 31 de dezembro de 2020). Responsabilidade Socioambiental: Meio Ambiente
diretrizes estratégicas da Companhia, observando a missão, a visão e os princípios corporativos.
e Responsabilidade Social: A Companhia tem forte preocupação com relação aos impactos que
Seu funcionamento é regulamentado pelo Estatuto Social. Conforme o Estatuto Social, o Conselho
suas atividades podem gerar à sociedade. Por isso, estamos sempre atentos aos interesses públiserá composto por até 6 (seis) membros e seus respectivos suplentes. Sempre que necessário, o cos, buscando, em nossa atuação um comportamento respeitoso e uma atitude de diálogo com a
Conselho de Administração se reúne para discutir e avaliar aspectos econômicos, sociais e am- sociedade, especialmente com as comunidades do entorno de nossos projetos, buscando também
bientais que tenham impactos sobre os negócios e a gestão da Argo Energia. Diretoria Executiva: A prevenir possíveis situações de conflito e risco. A Argo cumpre a legislação vigente em todas as
Diretoria da Argo Energia é responsável pela execução do planejamento estratégico e das diretrizes suas atividades e preocupa-se com o desenvolvimento sustentável do seu negócio. As atividades
estabelecidas pelo Conselho de Administração, conduzindo os negócios da companhia de acordo da Argo incorporam o componente socioambiental nas fases de planejamento, construção e operacom seus princípios e valores. Ética e Conduta: A Argo tem a sua atuação marcada pelos mais ção dos projetos de transmissão de energia, buscando contribuir para o desenvolvimento do setor
elevados padrões de ética e conduta - acreditamos que este é um princípio fundamental para a elétrico e respeitando os interesses dos envolvidos. Todas as atividades da Argo são precedidas
perenidade de nossos negócios. A Companhia possui um código de ética que deve ser rigorosamen- das licenças ambientais aplicáveis. Exigimos o mesmo padrão para nossos fornecedores e preste cumprido por todos os seus colaboradores e fornecedores. Conduzimos treinamentos periódicos tadores de serviço. A estrutura de meio ambiente e responsabilidade social engloba as atividades
com todos os nossos colaboradores e principais fornecedores, de maneira e difundir e implementar de: (i) Mapeamento e Avaliação de Riscos e Impactos Socioambientais nas fases de: avaliação de
uma cultura de excelência na aplicação das melhores práticas de ética e compliance. A Companhia novos negócios, pré-investimento, estudos ambientais para o licenciamento ambiental, implantadisponibiliza os seguintes canais de denúncia para que seus colaboradores e público em geral ção das obras e O&M; (ii) Seleção e contratação de fornecedores qualificados; (iii) Mapeamento e
possam manifestar eventuais situações de não-conformidade com seus princípios éticos: • Por engajamento prévio de stakeholders, incluindo comunidades e órgãos licenciadores e regulatórios;
telefone: 0800 377 8038 - Canal de Denúncia: www.canaldeetica.com.br/argoenergia - Por e-mail: (iv) Incorporação das restrições, desafios e impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos
etica@argoenergia.com.br. Desempenho Econômico-Financeiro: As informações financeiras projetos; (vi) Implantação responsável de programas socioambientais; (vii) Relatórios periódicos

Balanço patrimonial em 31/12/2021 (Em milhares de reais - R$)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa

Nota
explicativa 31/12/2021 31/12/2020
4

19.946

408

Títulos e valores mobiliários

5.1

377.465

208.733

Contas a receber de clientes

6

48.167

48.448

Despesas pagas antecipadamente

7

383

296

Ativo de contrato

8

591.598

137.283

Tributos a recuperar
Contas a receber - partes relacionadas

26

Outros créditos
Total do ativo circulante

40.704

-

520

620

6.551

45.772

1.085.334

441.560

Não circulante
Despesas pagas antecipadamente

7

1

1

Ativo de contrato

8

4.385.133

4.411.697

Fundos vinculados - caixa restrito

5.2

138.088

133.150

Imobilizado

9

17.650

19.140

Intangível

9

1.061

751

Total do ativo não circulante

4.541.933

4.564.739

Total do ativo

5.627.267

5.006.299

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Obrigações tributárias
Encargos sociais e trabalhistas
Obrigações regulatórias
Financiamentos CP
Debêntures CP
Provisões
PIS e COFINS diferidos CP
Dividendos a pagar
Imposto de renda e contribuição social
Contas a pagar - partes relacionadas
Outros passivos
Total do passivo circulante
Não circulante
Financiamentos
Debêntures
Provisões de lp
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Pis e cofins diferidos
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucro
Dividendos adicionais propostos
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

Demonstrações do Resultado para o exercício findo em 31/12/2021
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
Nota
Nota
explicativa 31/12/2021 31/12/2020
explicativa 31/12/2021 31/12/2020
10
4.665
7.090
Receita
líquida
20
882.365 1.274.404
11
8.899
8.986
21
(28.737)
(34.181)
12
11.414
13.046 Custo de operação e manutenção
Custo
de
construção
21
13
6.028
4.694
853.628 1.240.223
15
240.512
5.851 Lucro bruto
Despesas
operacionais
16
90.701
46.505
21
(25.156)
(27.480)
14
2.924
3.558 Gerais e administrativas
188
211
17
54.723
12.699 Outras despesas e receitas operacionais
Lucro
operacional
antes
do
resultado
financeiro
828.660
1.212.954
18
3.579
5.876
Resultado financeiro
23
5.154
897 Receitas financeiras
22
24.902
4.519
26
28 Despesas financeiras
22 (261.341) (204.724)
1.069
1.671
(236.439) (200.205)
429.668
110.901 Lucro operacional antes do imposto de renda e
contribuição social
592.221 1.012.749
15 1.588.797 1.693.741 Imposto de renda e contribuição social
16
516.293
531.099 Corrente
23
(5.695)
(14.053)
14
20.000
23.823 Diferido
23 (193.155) (362.174)
23
803.014
622.864 Lucro líquido do exercício
393.371
636.522
404.942
408.081 Lucro por ação - R$ (básico e diluído)
17
24
0,7870
1,2735
3.333.046 3.279.609
Demonstrações do Resultado Abrangente para o exercício findo em 31/12/2021
(Em milhares de reais - R$)
18
499.811
499.811
31/12/2021 31/12/2020
18
938.712 1.036.874
393.371
636.522
18
32.659
79.104 Lucro líquido do exercício
Outros
resultados
abrangentes
1.864.553 1.615.789
393.371
636.522
5.627.267 5.006.299 Resultado abrangente total do exercício

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31/12/2021 (Em milhares de reais - R$)
Nota
Capital social
Reservas
Dividendos adicionais
Lucros (prejuizos)
explicativa
Subscrito
legal
de lucro
propostos
acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2019
499.811
34.712
461.982
190.944
Lucro líquido do exercício
636.522
Reserva de incentivo fiscal
17.076
(17.076)
Constituição de reserva legal
31.826
(31.826)
Dividendos mínimos obrigatórios
(5.876)
Dividendos adicionais propostos 25%
46.445
(46.445)
Reserva de lucro
535.298
(535.298)
Aplicação ofício circular 04/2020 - CVM
(44.021)
Dividendos adicionais pagos
(158.285)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
499.811
66.538
970.335
79.104
Lucro líquido do exercício
393.371
Reserva de incentivo fiscal
16.250
(16.250)
Constituição de reserva legal
19.671
(19.671)
Dividendos mínimos obrigatórios
(3.575)
Dividendos adicionais propostos 25%
(94.588)
94.588
Reserva de lucro
353.875
(353.875)
Dividendos adicionais pagos
(141.033)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
499.811
86.209
1.245.874
32.659
-

Total
1.187.449
636.522
(5.876)
(44.021)
(158.285)
1.615.789
393.371
(3.575)
(141.033)
1.864.553

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de reais - R$, exceto se de outra forma mencionado)
1. Informações gerais: A Argo Transmissão de Energia S.A. (“Argo ou “Companhia”) é uma socie- conforme as IFRS’s. Sua elaboração foi preparada com base nas informações obtidas dos registros
dade anônima de capital fechado registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, listada na contábeis que servem de base de preparação das demonstrações financeiras e seguindo as dispocategoria “B”, constituída em 23 de março de 2016 e domiciliada à Rua Tabapuã, 841 - 5º andar, sições contidas no pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Essa deItaim Bibi, São Paulo - SP. A Companhia tem por objeto a exploração de concessões de serviços monstração reflete em sua primeira parte: (a) A riqueza auferida pela Companhia, representada
públicos de transmissão de energia, prestados mediante a implantação, operação e manutenção por suas receitas (receita bruta das vendas, incluindo os tributos incidentes sobre ela, as outras
de instalações de transmissão e demais serviços complementares necessários à transmissão de receitas e os efeitos da provisão para créditos de liquidação duvidosa, quando aplicável); (b) Os
energia elétrica. Essa atividade é regulamentada pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétri- insumos adquiridos de terceiros (custo dos serviços e aquisições de materiais, energia e serviços
ca, vinculada ao MME - Ministério de Minas e Energia. De forma integral, seu capital pertence à de terceiros, incluindo os tributos incidentes no momento da aquisição, os efeitos das perdas e a
holding Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. 1.1. Concessão: Em 13 de abril de recuperação de valores ativos); (c) O valor adicionado recebido de terceiros (resultado da equiva2016, o Consórcio Transmissão do Brasil, formado pela FTRSPE 3. Empreendimentos e Participa- lência patrimonial, receitas financeiras e outras receitas); E a segunda parte da DVA reflete: (d) A
ções S.A. (1%) e Pátria Infraestrutura III - FIP (99%), foi declarado vencedor do Leilão Público nº distribuição da riqueza entre os grupos: pessoal; impostos; taxas e contribuições; remuneração de
013/2015, realizado na Bolsa de Valores de São Paulo, para a aquisição da Concessão de Trans- capitais de terceiros e remuneração de capitais próprios. 3.6. Demonstração dos fluxos de caixa:
missão de Energia Elétrica referente à linha de transmissão Bacabeira - Tianguá - Pecém. A homo- Elaborada pelo método indireto e apresentadas de acordo com a deliberação da CVM - Comissão de
logação foi publicada no Diário Oficial da União de 7 de junho de 2016. Em 27 de junho de 2016, a Valores Mobiliários nº 641, de 07 de outubro de 2010, que aprovou o pronunciamento técnico CPC
Argo assinou com a União, por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, o Contrato de 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. O saldo comparativo da rubrica de títulos e valores
Concessão nº 09/2016, que regula a Concessão de Serviço Público de Transmissão, pelo prazo de mobiliários na demonstração de fluxo de caixa de 31 de dezembro de 2020 foi reclassificado de
30 anos, para construção, implementação, operação e manutenção das instalações de transmis- atividade operacional para atividade de investimento. 3.7. Resultado por ação: A Companhia efesão de energia elétrica, compostas pelas linhas de transmissão: LT 500 kV Bacabeira - Parnaíba III tua os cálculos do resultado por ação utilizando o número médio ponderado de ações ordinárias
C1 e C2, circuito simples, com aproximadamente 312 km cada; LT 500kV Parnaíba III - Acaraú III, totais em circulação, durante o período correspondente ao resultado conforme pronunciamento
circuito simples, com aproximadamente 191 km; LT 500kV Acaraú III - Pecém II, circuito simples, técnico CPC 41 (IAS 33) - Resultado por Ação. O resultado básico por ação é calculado pela divisão
com aproximadamente 161 km; LT 500 kV Acaraú III - Tianguá II, circuito simples, com aproxima- do lucro do exercício pela média ponderada da quantidade de ações emitidas. 3.8. Reconhecimendamente 150 km; Subestação Bacabeira 500 kV; Subestação Paranaíba III 500 kV e Compensador to e mensuração de receita e do Ativo de contrato: A Companhia possui contrato de concessão
Estático (-150/300) Mvar; Subestação Acaraú II 500 kV; Subestação Tianguá II 500 kV; e respecti- de transmissão de energia elétrica firmado com o Poder Concedente, que incluem obrigações de
vas entradas de linha, interligações de barramentos, barramentos, instalações vinculadas e de- desempenho relacionadas à construção e melhoria da infraestrutura de transmissão de energia
mais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, elétrica e à operação e manutenção dessa infraestrutura. Os contratos de concessão estabelecem
telecomunicação, administração e apoio. A Argo tem um investimento total previsto de aproxima- que mesmo após o cumprimento da obrigação de desempenho de construção ou melhoria da indamente R$2.500.000. A Receita Anual Permitida - (RAP) foi determinada em R$404.961 (valor fraestrutura de transmissão, as subsidiárias da Companhia ainda devem cumprir com a obrigação
original) na data do leilão e atualizada para R$478.729 (valor para o ciclo 2020-2021) com rece- de desempenho de operação e manutenção com o objetivo de manter a disponibilidade da rede de
bimento em cotas mensais. A RAP é corrigida anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Con- transmissão de acordo com as exigências da ANEEL. Uma vez que o direito incondicional à contrasumidor Amplo - IPCA e será válida por todo o prazo de operação comercial da Argo I. Em 14 de maio prestação da receita de construção ou melhoria da infraestrutura depende do cumprimento da
de 2019, obteve a Licença de Operação nº 1517/2019 (5027595), emitida pelo Instituto Brasileiro obrigação de desempenho de operação e manutenção, a receita é reconhecida em contrapartida de
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (“IBAMA”), para a Linha de Transmissão 500 um ativo de contrato de acordo com o CPC 47 (IFRS 15). Esse ativo de contrato passa ser classifikV Bacabeira - Pecém II, referente ao Lote A do Leilão ANEEL nº 13/2015, Contrato de Concessão nº cado como Contas a Receber (ativo financeiro), a medida que a Companhia passe a ter direito in09/2016 - ANEEL. A Licença de Operação corresponde à autorização do IBAMA para a operação do condicional à caixa. Após a entrada em operação da infraestrutura de transmissão a Companhia
empreendimento ou da atividade, após verificar o cumprimento do que consta nas licenças ante- será paga e remunerada através da Receita Anual permitida (RAP), cujos valores são determinados
riores, com as medidas de controle ambiental e as condições determinadas para a operação. Em 7 no contrato de concessão e recebidos mensalmente pela Companhia pela disponibilização da inde setembro de 2019, a Companhia disponibilizou seus ativos para operação parcial, dessa forma, fraestrutura de transmissão de energia. A RAP inclui a remuneração pela construção e melhoria da
antecipando parcialmente o início de recebimento da RAP em cerca de 21 meses. A receita fatura- infraestrutura, operação e manutenção e também um componente de remuneração financeira pelo
da aos usuários do sistema elétrico (distribuidoras, geradoras e grandes consumidores) está ga- prazo do contrato . Entretanto, os contratos de concessão definem somente o valor total da RAP,
rantida contratualmente, cujos termos são estabelecidos ao se firmar o Contrato de Uso do Sistema isto é, não estabelecem o valor da RAP por obrigação de desempenho. (a) Reconhecimento e
de Transmissão - CUST entre o usuário e o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. De acordo mensuração de receita: As receitas provenientes da prestação de serviços são reconhecidas e
com o Ofício Circular CVM nº 02/2020, de 10 de março de 2020, a Companhia vem acompanhando mensuradas com base no CPC 47 (IFRS 15). Especificamente, a norma introduz um modelo de 5
atentamente os impactos do COVID-19 em seus negócios onde avalia constantemente os possíveis passos para o reconhecimento da receita: • Passo 1: Identificar o(s) contrato(s) com o cliente.
riscos de inadimplência, entretanto considera que as ações que o Governo vem estruturando de • Passo 2: Identificar as obrigações de desempenho definidas no contrato. • Passo 3: Determinar
suporte ao Setor de Energia Elétrica se mostraram eficientes para conter estes riscos. A Companhia o preço da transação. • Passo 4: Alocar o preço da transação às obrigações de desempenho preimplementou ações para garantir o fluxo normal de seus negócios e atividades, como: ampliação vistas no contrato. • Passo 5: Reconhecer a receita quando (ou conforme) a entidade atende cada
do trabalho remoto para as áreas de administrativas, postergação dos pagamentos de impostos, obrigação de desempenho. A companhia reconhece receita conforme descrito abaixo: (i) Receita de
restrições de viagens, disponibilização de canal para orientação médica via telefone. Até o momen- construção: a obrigação de desempenho referente a construção da infraestrutura é satisfeita ao
to a Companhia não identificou impacto relevante aos negócios que pudessem requerer alguma longo do período de construção. A receita é reconhecida ao longo do tempo mensurando o progresso
mensuração nestas demonstrações financeiras. 2. Base de elaboração e apresentação das de- em relação ao cumprimento total dessa obrigação de desempenho, com base no método de insumonstrações financeiras: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da mos. Essa receita é mensurada tendo como base os custos de construção incorridos em relação aos
Companhia foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as custos totais esperados, acrescidos de uma margem de lucratividade estabelecida pela Adminisnormas internacionais de relatório financeiro “IFRS - International Financial Reporting Standards”, tração da Companhia. Eventuais ganhos ou perdas decorrentes de eficiência ou ineficiências na
emitidas pelo “IASB - International Accounting Standards Board”. As práticas contábeis adotadas construção são reconhecidos como custo de construção quando incorridos. Eventuais ganhos deno Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e as orientações e correntes de entrada em operação antecipada são reconhecidos ao final do período de construção.
interpretações dos pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos (ii) Receita de remuneração do Ativo de concessão: refere-se a juros reconhecidos com base no
Contábeis, aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade que foram aprovadas pela método linear que são mensurados com base em uma taxa de remuneração sobre o saldo do ativo
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A emissão das demonstrações financeira foi aprovada e de contrato, que reflete uma transação de financiamento da construção da infraestrutura entre a
autorizada pelo Conselho de Administração em 28 de janeiro de 2022. Após a emissão, somente os Companhia e o Poder Concedente. A taxa de remuneração do ativo de contrato é de 9,67% ao ano.
acionistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras. Adicionalmente, a Administração Adicionalmente, A modelagem financeira utilizada pela Companhia na mensuração do ativo de
considerou as orientações emanadas da Orientação OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de contrato de concessão inclui entre outros elementos, a determinação de uma contraprestação va2014, na preparação das suas demonstrações financeiras de forma que as informações relevantes ríavel aplicável ao preço do contrato. O valor da contraprestação recebida pela Companhia pela
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspon- construção da infraestrutura de concessão é reajustado anualmente com base no Índice Nacional
dem às utilizadas pela Administração na sua gestão. As demonstrações financeiras estão expres- de Preços ao Consumidor - IPCA dos últimos doze meses na data de reajuste. A Companhia efetua
sas em milhares de reais (R$), arredondadas ao milhar mais próximo, exceto quando indicado de o cálculo da constraprestação variável com base no IPCA realizado entre a data da última homolooutra maneira. 2.2. Base de elaboração: As demonstrações financeiras foram preparadas com gação da Receita Anual Permitida - RAP pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e a data
base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma. 2.3. Moeda funcional e de apresenta- base das demonstrações financeiras, e reconhece esse valor na medida em que é altamente prováção: As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), moeda funcional e de apre- vel que uma reversão significativa no valor das receitas acumuladas reconhecidas não irá ocorrer.
sentação da Companhia. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações Em 31 de dezembro de 2021 o valor dessa contraprestação variável é de R$ 267.485 mil, represenfinanceiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e tando um acréscimo na receita de remuneração do ativo de contrato da concessão em contrapartias IFRS exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a apli- da do saldo do ativo de contrato da concessão. (iii) Receita de operação e manutenção: seu recocação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os nhecimento tem início após o período de construção e entrada em operação da infraestrutura, à
resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisadas de medida que a obrigação de operar e manter a disponibilidade da infraestrutura é cumprida. A reforma contínua. Já as alterações nas estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que ceita é reconhecida ao longo do tempo mensurando o progresso em relação ao cumprimento total
estas estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As principais áreas dessa obrigação de desempenho, com base no método de insumos. Essa receita é mensurada
que envolvem estimativas e premissas são: (a) Ativo de concessão: a Companhia identificou a tendo como base os custos de operação e manutenção incorridos em relação aos custos totais esexistência de componente de financiamento significativo nos contratos de concessão. A determina- perados, acrescidos de uma margem de lucratividade estabelecida pela Administração da Compação da taxa de desconto do Ativo de concessão envolve julgamento significativo considerando os nhia. Eventuais ganhos ou perdas decorrentes de eficiência ou ineficiências na operação e manuriscos e prêmios específicos de cada contrato de concessão. (b) As margens de lucratividade refe- tenção são reconhecidos como custo quando incorridos. Embora a receita seja reconhecida ao
rentes à prestação de serviços de: (i) construção e de melhoria; e (ii) operação e manutenção, da longo do tempo, o ciclo da receita de operação e manutenção é mensal. (b) Reconhecimento e
infraestrutura de transmissão são determinadas com base nas características e complexidade de mensuração do Ativo de concessão: Conforme descrito acima o Ativo de concessão é reconhecido
cada contrato de concessão, incluindo a estimativa de recebimentos através da RAP do leilão em em contrapartida da receita de construção ou melhoria da infraestrutura de transmissão. Adiciorelação aos custos para a construção, de melhoria e de operação e manutenção da infraestrutura nalmente, os contratos de concessão estabelecem que a Companhia deve construir e efetuar mede transmissão. (c) Avaliação de instrumentos financeiros - são utilizadas técnicas de avaliação lhorias na infraestrutura de transmissão, sendo que e a contraprestação a ser paga pelo Poder
que incluem informações que não se baseiam em dados observáveis de mercado para estimar o Concedente por esse serviço de construção e melhoria será recebida pela Companhia ao longo do
valor justo de determinados tipos de instrumentos financeiros. A nota explicativa nº 30 oferece in- contrato de concessão. Como todos os 3 contratos de concessão detidos pelas subsidiárias da
formações detalhadas sobre as principais premissas utilizadas pela Companhia e suas controla- Companhia têm prazo de 30 anos (conforme descrito nas notas explicativas 1 (a), (b) e (c)), a
das na determinação do valor justo de seus instrumentos financeiros, bem como análise de sensi- Companhia identificou a existência de componente de financiamento significativo nos contratos de
bilidade dessas premissas. (d) Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos: são regis- concessão. O montante do Ativo de concessão é mensurado com base em uma modelagem finantrados ativos relacionados aos impostos diferidos decorrentes de prejuízos fiscais e diferenças ceira que desconta a valor presente os fluxos de recebimentos futuros provenientes da RAP, com
temporárias entre as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais. Os impostos diferidos base em uma taxa de juros que representa o componente financeiro embutido no fluxo de recebiativos são reconhecidos à medida que a Companhia espera gerar lucro tributável futuro suficiente mentos. Essa taxa considera os riscos e prêmios específicos de cada contrato de concessão.
com base em projeções e previsões elaboradas pela Administração. Essas projeções e previsões A receita de construção ou melhoria da infraestrutura de transmissão e a receita de remuneração
incluem diversas hipóteses relacionadas ao desempenho da Companhia e fatores que podem dife- do ativo de contrato da concessão estão sujeitas ao diferimento do Programa de Integração Social
rir dos resultados reais. Em conformidade com a atual legislação fiscal brasileira, não existe prazo - PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS cumulativos, registrapara a utilização de prejuízos fiscais. Contudo, os prejuízos fiscais acumulados podem ser compen- dos na conta “impostos diferidos” no passivo não circulante. 3.9. Redução ao valor recuperável
sados somente ao limite de 30% do lucro tributável anual (vide nota explicativa nº 26). 3. Princi- (“impairment”): a. Ativos financeiros e ativos de contrato: Um ativo de concessão não mensurapais políticas contábeis: 3.1. Caixa e equivalente de caixa: Incluem o caixa, os depósitos bancá- do pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se
rios e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável, que pode ocorrer após o
ou menos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão su- reconhecimento inicial desse ativo e que tenha um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projejeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 3.2. Instrumentos financeiros: A IFRS 9 (CPC tados. A Companhia avalia a evidência de perda de valor para recebíveis e títulos de investimentos
48) simplificou o modelo de mensuração atual para ativos financeiros e estabeleceu três catego- mantidos até o vencimento, tanto no nível individualizado, como no nível coletivo, para todos os
rias principais: (i) Custo amortizado; (ii) Valor justo por meio do resultado; (iii) Valor justo por meio títulos significativos. A redução do valor recuperável de um ativo de contrato é reconhecida como
do ORA - Outros Resultados Abrangentes, dependendo do modelo de negócios e as características segue: (iv) Custo amortizado: pela diferença entre o valor contábil e o valor presente dos fluxos
dos fluxos de caixa contratuais. No que diz respeito ao reconhecimento e mensuração de passivos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são
financeiros, não houve mudanças em relação aos critérios atuais. A classificação e mensuração reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão. Quando um evento subsequente
indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no redos ativos e passivos financeiros é conforme segue:
sultado. b. Ativos não financeiros: Os ativos não financeiros com vida útil indefinida são testados
Caixa, equivalentes de caixa
Custo amortizado
anualmente para a verificação se seus valores contábeis não superam os respectivos valores de
Títulos e valores mobiliários
Valor justo através do resultado
realização. Os demais ativos sujeitos à amortização são submetidos ao teste de “impairment”
Contas a receber - partes relacionadas
Custo amortizado
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indiquem que o valor contábil possa não
Contas a receber de clientes
Custo amortizado
ser recuperável. 3.10. Informações por segmento: A Companhia apresenta suas demonstrações
Fornecedores
Custo amortizado
financeiras considerando somente um segmento operacional, o de transmissão de energia elétrica
Financiamentos e debêntures
Custo amortizado
gerada, que representa integralmente a receita total da Companhia. É dessa forma que o Conselho
Contas a pagar - partes relacionadas
Custo amortizado
de Administração, os principais tomadores de decisão estratégica e operacional da Companhia
Debêntures
Custo amortizado
3.3. Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos: A provisão para imposto de avalia a “performance” dos empreendimentos e aloca os recursos necessários. 3.11. Normas e
renda é constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável interpretações novas e revisadas aplicáveis ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020:
anual excedente a R$240. A contribuição social foi calculada à alíquota de 9% sobre o lucro tribu- Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma série de novas normas ou alterações de
tável anual. O imposto de renda e a contribuição social diferidos foram calculados com base nas normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2021.
diferenças temporárias no reconhecimento de receitas e despesas para fins contábeis e fiscais, A Companhia não adotou essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras e não
sobre os prejuízos fiscais e a base negativa de contribuição social, quando for provável a realização planeja adotar estas normas de forma antecipada. IFRS 9/CPC 48, IAS 39/CPC 08; IFRS 7/CPC 40;
com lucros tributáveis futuros. O saldo dos impostos diferidos ativo é revisado no fim de cada IFRS 4/CPC 11; e IFRS 16/CPC 06 (R2): Adição de novos requisitos de divulgação sobre os efeitos
exercício e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para trazidos pela reforma da taxa de juros referenciais (LIBOR). Vigência a partir de 01 de janeiro de
permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que 2021. A administração não espera que esta nova norma ou modificação possa ter impacto signifise espera que seja recuperado. Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquo- cativo nas Demonstrações Contábeis. IAS 37/CPC 25: Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
tas aplicáveis no período no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, Contingentes. Especificação de quais custos uma empresa deve incluir ao avaliar se um contrato é
com base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente no fim de cada exercício, ou oneroso. Os custos diretamente relacionados ao cumprimento do contrato devem ser considerados
quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada. 3.4 Patrimônio líquido: Ações nas premissas de fluxo de caixa (Ex.: Custo de mão-de-obra, materiais e outros gastos ligados à
ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. 3.5. Demonstração do valor adicionado operação do contrato). Vigência a partir de 01 de janeiro de 2022. IAS 16/CPC 27: Ativo Imobi(DVA): A DVA tem por finalidade evidenciar a riqueza da Companhia e sua distribuição durante lizado. Permitir o reconhecimento de receita e custos dos valores relacionados com a venda de
determinado período, conforme requerido pela legislação societária brasileira, é apresentada como itens produzidos durante a fase de testes do ativo. Vigência a partir de 01 de janeiro de 2022. O
parte de suas demonstrações financeiras, pois não é uma demonstração prevista e nem obrigatória Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alteração nos

de gestão aos principais stakeholders. O licenciamento ambiental deste projeto é conduzido pelo
IBAMA, em Brasília, por meio do rito ordinário com EIA/RIMA. Este projeto possui interface com 5
órgãos intervenientes: Instituto do Patrimônio Histórico e Artísitico Nacional (IPHAN), Fundação
Cultural Palmares (FCP), Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais
(SEMA-MA). O projeto Argo I obteve a Licença de Instalação em 24 de janeiro de 2018. A gestão
ambiental de obras é gerenciada por equipe interna com o apoio de consultorias especializadas.
Ao todo, 26 programas socioambientais encontram-se em execução no âmbito do PBA (Plano Básico Ambiental), PBAQ (Plano Básico Ambiental Quilombola), PACM (Plano de Ação de Controle
da Malária) e Programa de Gestão do Patrimônio Cultural (Imaterial e Arqueológico). Gestão de
Pessoas: A Argo valoriza não apenas o desempenho financeiro e de seus negócios, mas também
valoriza seu capital humano. A Companhia possui uma cultura corporativa de excelência e seus
colaboradores seguem os mesmos princípios e valores na realização de suas atividades diárias,
alinhados à visão e missão do grupo. Queremos ser uma Companhia altamente admirada no setor,
e seis valores sustentam essa visão: • Postura Ética; • Eficiência; • Segurança; • Rentabilidade; • Espírito Empreendedor; • Entusiasmo. Assim, todas as estratégias de recursos humanos,
ações e investimentos realizados na área estão alinhadas a essa visão de excelência e visam o
desenvolvimento, a qualidade de vida, a motivação e consequentemente o sucesso da Companhia.
Número de Colaboradores: A Argo, em 31 de dezembro de 2021, tem seu quadro composto por 108
profissionais e 4 estagiários. A equipe de gestão é formada por profissionais experientes no setor
de energia e toda a equipe é formada por colaboradores e parceiros que têm o resultado, a ética e a
segurança no trabalho como valores fundamentais. Seleção e Atração de Talentos: Os processos
de Recrutamento e Seleção da Argo são conduzidos pelo RH da Companhia, que busca no mercado
as melhores soluções e candidatos para cada vaga, observando, especialmente, a igualdade de
tratamento e de oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Com essa prática a Companhia
propicia expectativa de crescimento profissional, retém seus talentos e valoriza seu capital humano. A Argo possui um programa de estágio para a formação para jovens talentos. O objetivo é
estruturar o processo de aperfeiçoamento profissional desses jovens e prover novos profissionais
em médio prazo. Treinamento e Desenvolvimento: A área de recursos humanos desenvolve ações
de treinamentos em diversas áreas de conhecimento, formações para liderança, além de processos
de coaching e mentoring, abrindo oportunidades para o aprimoramento de competências, habilidades e conhecimentos que contribuam para o alcance de objetivos da Companhia. A Argo também
avalia o desempenho da sua equipe por meio de uma Avaliação de Desempenho 360º baseada
em metas e competências da empresa. Após o processo de avaliação é realizado um Comitê de
Calibragem com a Diretoria para construção do 9Box da empresa, com objetivo de traçar planos
de retenção, desenvolvimento e recuperação dentro do time da Argo. Remuneração e Benefícios:
O pacote de remuneração e benefícios oferecido pela Argo Energia aos seus colaboradores é alinhado às melhores práticas do mercado. A Companhia também concede aos seus colaboradores
todos os benefícios previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas, além de benefícios adicionais
e subsídios sociais. Qualidade de Vida: A Argo, consciente da importância do desenvolvimento
integral do indivíduo, promove boas práticas no seu modelo de gestão e ações como: programa
de segurança do trabalho, palestras de saúde, prevenção de doenças e bem-estar, subsídio para
academia, disponibilização de frutas durante o expediente de trabalho, a fim de contribuir com
uma melhor qualidade de vida no trabalho e com o equilíbrio dos profissionais do grupo. Auditores
Independentes: m conformidade com a Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, a Companhia declara que que desde a contratação da KPMG Auditores Independentes foram prestados pela
mesma apenas serviços de auditoria externa.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para o exercício findo em 31/12/2021
(Em milhares de reais - R$)
Nota
explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do período
393.371
636.522
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período com o
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
23
193.155
362.174
Provisão para PIS e Cofins diferidos
17
38.885
77.917
Remuneração do ativo de contrato
8 (892.858) (587.141)
Receita de operação e manutenção
8
(85.126)
Receita de ativo de construção e eficiência
8
- (742.483)
Receitas de aplicações financeiras títulos e valores mobiliários
22
(24.902)
(4.519)
Depreciação e Amortização Intángivel
9
2.258
1.949
Juros sobre empréstimos, debêntures e amortizações
15 e 16
231.109
202.970
(144.108)
(37.839)
Caixa gerado pelas operações
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes
6
281
2.685
Ativo de contrato
8
550.233
423.169
Imposto a recuperar
(40.704)
9.098
Despesas pagas antecipadamente
7
(87)
175
Partes relacionadas
26
100
141
Outros créditos
34.599
(44.931)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
10
(2.425)
(45.178)
Encargos e obrigações trabalhistas
12
(1.632)
4.224
Obrigações tributárias
11
(87)
3.881
Obrigações regulatórias
13
1.334
3.473
Provisões
14
(4.457)
Partes relacionadas
26
(28)
28
Imposto de renda e contribuição social
23
4.257
Outros passivos
(602)
1.670
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas)
atividades operacionais
396.674
320.596
Imposto de renda e contribuição social pagos
(8.383)
(15.669)
Caixa líquido gerado das (aplicado nas)
atividades operacionais
388.290
304.927
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários
5 (143.830)
15.666
Aquisição de imobilizado e intangível
9
(1.078)
(3.616)
Fundos Vinculados - Caixa restrito
5.2
(4.938) (133.150)
Caixa liquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de investimento
(149.846) (121.100)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de empréstimos, financiamentos
16 e 15
(72.001)
(42.215)
Dividendos pagos
18 (146.905) (158.285)
Caixa liquido gerado pelas atividades de financiamento
(218.906) (200.500)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
19.538
(107)
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
19.946
408
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
408
515
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
19.538
(107)

Demonstrações do Valor Adicionado (Consumido) para o exercício findo em 31/12/2021
(Em milhares de reais - R$)
Receitas
31/12/2021 31/12/2020
Receitas relativas à construção de ativos próprios e ganho de eficiênia
744.241
Receitas relativas à operação e manutenção
85.126
80.861
Receitas relativas à remuneração do ativo da concessão
892.858
587.140
Parcela Variável e outras deduções
(4.055)
Outras Receitas
6.174
Insumos adquiridos de terceiros
Serviços de terceiros
(18.274)
(15.181)
Materias
(1.137)
Valor adicionado bruto
961.829 1.395.924
Depreciação e amortização
(2.232)
(1.950)
Valor adicionado líquido produzido pela companhia
959.597 1.393.974
Valor adicionado recebido em transferência
Outras despesas e receitas operacionais
187
Receitas financeiras
24.902
4.519
Valor adicionado total a distribuir
984.686 1.398.494
Distribuição do valor adicionado
984.686 1.398.494
Pessoal
33.276
43.202
Remuneração direta
27.289
37.538
Benefícios
3.933
3.979
FGTS
2.054
1.685 Provisão para P&D
3.881
2.4
Impostos, taxas e contribuições
296.708
514.080
Tributos federais
296.708
514.080
Remuneração de capitais de terceiros
261.331
204.690
N
m
Juros
261.331
204.690
m
m
Remuneração de capitais próprios
393.371
636.522
N
P
m
m
Lucro líquido do exercício
393.371
636.522
m
m
m
m
pronunciamentos vigentes correspondentes a todas as novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada
m
m
m
m
m
dessas IFRS não é permitida para entidades que divulgam as suas demonstrações financeiras de m
m
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
31/12/2021 31/12/2020
4. Caixa e equivalentes de caixa
m
Caixa e depósitos bancários
19.636
80 C m m
m
Títulos de renda fixa CDB (*)
310
328 C m
R
Total
19.946
408
(*) Referem-se a aplicações financeiras em títulos privados representadas, substancialmente, por O
Certificados de Depósito Bancário - CDBs e operações compromissadas de compra e revenda de
m
CDBs, as quais possuem liquidez imediata e rendimentos atrelados à variação do Certificado de C
Depósito Interbancário - CDI. O rendimento médio da carteira em 31 de dezembro de 2021 foi de C
20% do CDI (20% no exercício findo em 31 de dezembro de 2020). Todas as aplicações são de alta N
m
liquidez e prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um
baixo risco de mudança de valor.
31/12/2021 31/12/2020
5. Títulos e valores mobiliários: 5.1. Circulante
P
P
Tìtulos valores mobiliários (*)
377.465
208.733
m
m
m
Total
377.465
208.733
BND
(*) Aplicações financeiras que representam investimentos em títulos mobiliários, referenciado na
C
variação do CDI, com remuneração média de 106,2% do CDI em 31 de dezembro de 2021 (94% no
m
exercício findo em 31 de dezembro de 2020). A carteira do Fundo é composta exclusivamente por
títulos de renda fixa, distribuídos entre títulos públicos federais, operações compromissadas, cotas
C
m
de fundos e outros títulos de instituições financeiras.
31/12/2021 31/12/2020 C
5.2. Fundos Vinculados - Caixa Restrito
N
C
Conta Reserva(**)
138.088
133.150
m
m
m
m BND
m
Total
138.088
133.150
R
m
m
(**) Para fins de garantia da operação da 1ª emissão de debêntures e pagamento do financiamenm
m
m
m
to com o BNDES, a Companhia precisa manter recursos nas contas denominadas “conta reserva”, o
m
R
montante equivalente ao necessário para o pagamento de 3 (três) parcelas referentes ao financiam
%
m
m
mento BNDES e 1 (uma) parcela referente ao pagamento das debêntures. Em 31 de dezembro de 2021
m
m
m
a totalidade dos recursos estão aplicados no fundo de investimentos em cotas de fundos de investim
m
m
m
m
mentos títulos públicos renda fixa referenciado FI no Banco Bradesco. A composição da carteira está
m
m
m
m
dividida em títulos públicos federais, operações compromissadas e cotas de fundos de investimentos.
m
m
m
31/12/2021 31/12/2020
6. Contas a receber de clientes
Concessionárias e Permissionárias
48.167
48.448
Total
48.167
48.448
31/12/2021 31/12/2020
7. Despesas pagas antecipadamente
Seguros a apropriar (*)
383
281
mD
Outras despesas à apropriar
1
16
C
m
Total
384
297
Circulante
383
296 G
m •
Não circulante
1
1
m
•C
m
(*) Refere-se à apólices de seguro assumidas pela companhia conforme descrito na nota expli•C
cativa nº 25.
m
m
8. Ativo de contrato
m
m
m
31/12/2021 31/12/2020
Saldos Acumulados:
C
Cm
Receita de construção
3.253.975 3.253.975
m
m m
m
m
Remuneração de ativo de contrato
1.887.181 1.039.805
m
Recebimentos
(1.072.895) (443.262)
m
Cm
Receita de operação e manutenção
165.987
•
C
D
C D O C D
Ganho de eficiência (entrada em operação antecipada) (*)
742.483
742.483
G
C
D
m
Ajuste Oficio Circular 04/2020 - CVM (i)
(44.021)
m
m
D
m
C
R
m
Total
4.976.731 4.548.980
m
Cm
C D
m m
m
Circulante
591.598
137.283
m
D
m
m
Não circulante
4.385.133 4.411.697
m
m
m
m
m
(i) Refere-se aos impactos da adoção inicial do oficio circular 04/2020 - CVM.
m
m
Cm
m
m
Margens de Obrigações de Performance
m
Margem de O&M
D
Receita
85.126
80.861
(28.737)
(34.181)
Custos
m
m P
Margem (R$)
56.389
46.680
m
m
Margem Percebida (%)
66%
58%
m
A movimentação do saldo de ativo da concessão é como segue:
C
m
Saldo em 31/12/2019
3.706.639
Remuneração do ativo de concessão
587.141
Recebimento/Reclassificação para contas a receber
(443.262) C
Ganho de eficiência (entrada em operação antecipada) (*)
742.483 C
(44.021) N
Ajuste Oficio Circular 04/2020 - CVM
m
m
m
m
Saldo em 31/12/2020
4.548.980 Ú
m
C M
m
Remuneração do ativo de concessão
892.858 D
m
m
m
Receita de Operação e Manutenção
85.126
m
m
R
m
m
m
Recebimentos/Reclassificação para contas a receber
(550.233)
m
m
C
+
%
m
Saldo em 31/12/2021
4.976.731
Cm
m
m
(*) refere-se ao reconhecimento pela entrada antecipada da operação da controlada Argo I. O valor
N
m
foi mensurado considerando a antecipação da RAP adicional trazida a valor presente quando da
m
m
m
conclusão definitiva da construção e recebimento da TDL - Termo de Liberação Definitivo para m
m
operação integrada ao SIN sem pendencias emitido pela ONS - Operador do Sistemas Nacional.
Taxa media de
Depreciação
9. Imobilizado e intangível:
depreciação
Custo
acumulada
Líquido
9.1. Imobilizado:
Máquinas e Equipamentos
6,71% 15.674
(2.480)
13.194
mD
Veículos
13,16%
4.870
(1.318)
3.552
C
m
Móveis e utensílios
5,24%
1.058
(154)
904
Total
21.602
(3.952)
17.650
G
m •
A movimentação do imobilizado em 31 de dezembro de 2020 e 2021 é como segue:
m
m
•C
R
D
Saldos em
Saldos em
m
C
C
•C
31/12/2020
Adições Depreciação 31/12/2021
m
m
Máquinas e Equipamentos
14.034
270
(1.125)
13.179
m
m
m
m
Veículos
4.190
(569)
3.621
C
Cm
Móveis e utensílios
916
(66)
850
m
m m
m
Total
19.140
270
(1.760)
17.650
m
m
Saldos em
Saldos em
m
m
31/12/2019
Adições Depreciação 31/12/2020
Cm
•
C
D
C D O C D
Máquinas e Equipamentos
11.897
3.221
(1.084)
14.034
G
C
D
m
Veículos
4.669
144
(623)
4.190
m
m
D
m
C
R
m
m
Móveis e utensílios
827
157
(68)
916
m
Cm
C D
m m
m
Total
17.393
3.522
(1.775)
19.140
m
C
m
m
m
Amortização
9.2. Intangivel
m
m
m
D
m
Custo acumulada
Líquido
m
m
Softwares
1.559
(498)
1.061
m
m
m
m
m m
Total
1.559
(498)
1.061
C
m
m
m
Saldos em
Saldos em
m
P
CO
N
O
m
CO
N
%
31/12/2020
Adições Amortização 31/12/2021
m m
m
C
m
Softwares
751
808
(498)
1.061
C
C
R
C
Total
751
808
(498)
1.061
m
Cm
m
Saldos em
Saldos em
m
m m
31/12/2019
Adições Amortização 31/12/2020
m
m
m
m
Softwares
831
94
(174)
751
m
m
Total
831
94
(174)
751
31/12/2021 31/12/2020 C
10. Fornecedores
m
Materiais e serviços - ativo em construção
65
m
m
Outros
4.665
7.025
Total
4.665
7.090 C
m
31/12/2021 31/12/2020
11. Obrigações tributárias
m
m
Pis e Cofins
8.935
8.912
m
ICMS - diferencial de alíquota
8 C
C
ISS de terceiros
40
10
Outros tributos
(76)
56 N
P m
m
m
R
Total
8.899
8.986
R
m m
m
m
31/12/2021 31/12/2020
12. Encargos sociais e trabalhistas
m
m
m
m
m
Salários
408
m
Provisão de bônus
6.903
10.428
Décimo terceiro salário
(28)
%
%
Provisão de férias
2.068
1.530
m
m
Encargos trabalhistas
2.443
708
Total
11.414
13.046
D
m
31/12/2021 31/12/2020 R
13. Obrigações regulatórias
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continuação
5% do lucro líquido do exercício deverá ser utilizado para constituição de reserva legal, que não
pode exceder 20% do capital social. Em 31 de dezembro de 2021, a companhia destinou R$19.671
para constituição da reserva legal. (b) Reserva de lucros: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia destinou R$353.877 para constituição de reserva de retenção de lucros com o objetivo
de preservar os investimentos futuros para conclusão da linha de transmissão de acordo com o
orçamento de capital e planejamento estratégico da Companhia. Dividendos: Conforme o Estatuto Social, os acionistas têm direito a dividendo mínimo obrigatório de 1% do lucro líquido da
Companhia, ajustado nos termos do inciso I do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. Em
31 de dezembro de 2021, a Companhia destinou R$3.575 para dividendos mínimos obrigatórios,
classificados no passivo circulante. A Administração está propondo a seguinte distribuição de
dividendos:
31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício
393.371
636.522
Reserva legal - (5%)
(19.671)
(31.826)
Reserva de Incentivo Fiscal
(16.250)
(17.076)
Lucro líquido ajustado
357.453
587.620
Dividendos mínimos obrigatórios - 1%
(3.575)
(5.876)
Reservas de lucros
(353.877)
(535.299)
Dividendos adicionais propostos
(46.445)
Total
(52.321)
Dividendo por ação ordinária
0,105
0,105
19. Provisões para riscos: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não são partes em processos judiciais e administrativos de natureza tributária, cível, regulatória, ambiental e trabalhista
cujo prognóstico de perda seja provável. A Companhia é parte em processos judiciais com prognóstico de perda possível no montante de R$3.084.
31/12/2021 31/12/2020
20. Receita operacional líquida:
Receita de Construção
Receita de remuneração do ativo de concessão
892.858
587.141
Ganho por eficiência (entrada em operação antecipada)
742.244
Receita de operação e manutenção
85.126
82.616
Outras receitas
2.049
Receita bruta
980.033
1.412.240
(-) PIS e COFINS sobre ativo de concessão
(38.884)
(82.123)
(-) PIS e COFINS sobre faturamento
(51.229)
(48.420)
(-) Encargos regulatórios
(7.555)
(7.293)
Receita líquida
882.365
1.274.404
31/12/2021 31/12/2020
21. Custos e despesas por natureza:
Serviços de terceiros
(15.116)
(12.817)
Materiais
(756)
(1.137)
Pessoal
(33.277)
(43.202)
Arrendamentos e alugueis
(825)
(895)
Tributos
(110)
(191)
Depreciação e amortização
(2.258)
(1.950)
Outros
(1.551)
(1.469)
Total
(53.893)
(61.661)
Valores alocados a:
Custos dos bens construídos e serviços prestados
(28.737)
(537.631)
Despesas gerais e administrativas
(25.156)
(25.663)
31/12/2021 31/12/2020
22. Resultado financeiro:
Receitas financeiras:
Receitas de aplicações financeiras
24.898
4.463
Outras receitas financeiras
4
56
Total
24.902
4.519
Despesas financeiras:
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF
(10)
(34)
Juros e variações monetárias
(231.109)
(193.405)
Outras despesas financeiras
(30.222)
(11.285)
Total
(261.341)
(204.724)
Resultado financeiro líquido
(236.439)
(200.205)
23. Imposto de renda e contribuição social: a. Reconciliação da alíquota efetiva: A reconciliação da despesa de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL apresentada no resultado de 2021 é como segue:
2021
2020

Lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social
592.738 1.012.750
Alíquota nominal
34%
34%
Expectativa de IRPJ e CSLL de acordo com as alíquotas vigentes
(201.531) (344.335)
Efeito IN 1700 (b)
(223.398) (34.855)
Outras adições e exclusões permanentes
(28.038) (14.113)
Benefício fiscal
16.250
17.076
Constituição de IRPJ e CSLL diferidos
(193.155) (362.174)
Constituição de IRPJ e CSLL corrente
(5.695) (14.053)
Alíquota efetiva
34%
37%
a. Movimentação de imposto de renda e contribuição social diferidos
Ativo (a) Passivo (b)
Líquido
Saldos em 31 de dezembro 2019
67.230
(313.148) (245.918)
Contratos de concessão (b)
3.947
(380.893) (376.946)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
71.177
(694.041) (622.864)
Constituição de benefício fiscal sobre prejuízo Fiscal (a)
817.898
- (185.304)
Contratos de concessão (b)
- (1.003.201)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
889.075 (1.697.242) (808.168)
(a) Originam-se dos prejuízos fiscais. Esses ativos serão realizados ao longo do Contrato de Concessão e possuem expectativa de recuperação a partir de 2021. (b) Originam-se dos Contratos de
Concessão. Referem-se aos valores de imposto de renda e contribuição social sobre os resultados
da operação de construção da infraestrutura para prestação do serviço de transmissão de energia
elétrica e remuneração do ativo de contrato (CPC 47) reconhecidos por competência, que são oferecidos à tributação à medida do efetivo recebimento, conforme previsto nos artigos 168 e 169 da
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.700 de 14 de março de 2017. 24. Resultado
por ação: O resultado por ação básico e diluído é calculado por meio do resultado do exercício
atribuível aos acionistas controladores da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias
em circulação no respectivo exercício. Em conformidade com o pronunciamento técnico CPC 41
(IAS 33), a tabela a seguir reconcilia o resultado líquido aos montantes usados para calcular o
resultado básico e diluído por ação:
Resultado básico por ação
31/12/2021 31/12/2020
Numerador:
Lucro líquido do exercício
393.371
636.522
Denominador:
Média ponderada de número de ações ordinárias em circulação
499.811
499.811
Lucro líquido básico por ação ordinária (R$ por ação)
0.7870
1,2735
25. Seguros: Em 31 de dezembro de 2021, a cobertura de seguros é como segue:
Importância Segurada
Modalidade
Seguros - Riscos de engenharia (*)
100.000
Seguros - Responsabilidade civil
20.000
Total
120.000
(*) Esse contrato de seguro garante cobertura contra riscos de engenharia, tais como: i) obras
civis em construção e instalação, ii) manutenção ampla, iii) danos em consequência de erro de
projeto e risco fabricante e iv) coberturas adicionais.
26. Partes Relacionadas: O saldo do ativo com partes relacionadas no montante de R$520
(R$620 em 2020) representa despesas incorridas a serem reembolsadas pelas empresas do grupo. 27. Remuneração da administração: Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a remuneração
do pessoal-chave da Administração, que contempla a Diretoria Executiva e os Conselheiros, totalizou R$7.046 e R$10.929, respectivamente, sendo salários e benefícios variáveis. A remuneração
da Administração está registrada na rubrica “Despesas gerais e administrativas”. A abertura dos
saldos está apresentada a seguir:
31/12/2021 31/12/2020
Benefícios de curto prazo a empregados:
Salários e honorários
5.528
9.667
Encargos sociais
1.518
1.262
Total
7.046
10.929
31/12/2021
28. Instrumentos financeiros
Ativos financeiros:
Hierarquia do valor justo Valor Contabil Valor Justo
Valor justo por meio do resultado:
Títulos e valores mobiliários (a)
2
377.465 377.465
Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa (a)
1
19.946
19.946
Clientes
2
48.167
48.167
Contas a receber de clientes - partes relacionadas
2
620
620

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Argo Transmissão de Energia S.A. São Paulo
- SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Argo Transmissão de Energia S.A.
(Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 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 Argo Transmissão de
Energia S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principal
assunto de auditoria: Principal assunto de auditoria é aquele que, em nosso julgamento profissional, foi o mais significativo em nossa auditoria do exercício corrente. Esse assunto foi tratado
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 esse assunto. Mensuração da contraprestação variável aplicável ao preço dos
contratos de concessão: Veja a nota explicativa 3.8 (a) (ii) das demonstrações financeiras. Assunto: O balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 apresenta saldo de ativo de contrato de
concessão no montante de R$ 4.976.731 mil, reconhecido em contrapartida da receita de construção da infraestrutura de transmissão e da receita de remuneração do ativo de contrato da concessão. A modelagem financeira utilizada pela Companhia na mensuração do ativo de contrato de
concessão inclui entre outros elementos, a determinação de uma contraprestação varíavel aplicável ao preço do contrato. O valor da contraprestação recebida pela Companhia pela construção da
infraestrutura de concessão é reajustado anualmente com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - IPCA dos últimos doze meses na data de reajuste. A Companhia efetua o cálculo da
constraprestação variável com base no IPCA realizado entre a data da última homologação da

Receita Anual Permitida - RAP pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e a data base
das demonstrações financeiras, e reconhece esse valor na medida em que é altamente provável
que uma reversão significativa no valor das receitas acumuladas reconhecidas não irá ocorrer. Em
31 de dezembro de 2021 o valor dessa contraprestação variável é de R$ 267.485 mil, representando um acréscimo na receita de remuneração do ativo de contrato da concessão em contrapartida
do saldo do ativo de contrato da concessão. Devido à relevância do valor da contraprestação variável e ao grau de julgamento para a determinar se é altamente provável que uma reversão significativa no valor das receitas acumuladas reconhecidas não irá ocorrera mensuração da contraprestação variável reconhecida no exercício de 2021, foi considerada significativa para nossa
auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Os nossos procedimentos de auditoria
incluíram, dentre outros: (i) Revisão dos cálculos elaborados pela Companhia para mensuração
da contraprestação variável, incluindo avaliação sobre a adequação da modelagem financeira
adotada e precisão matemática do cálculo; (ii) Comparação do IPCA mensal utilizado pela Companhia no cálculo da contraprestação variável com os dados de inflação oficiais; (iii) Análise dos
fatores considerados pela Companhia para determinar se é altamente provável que uma reversão
significativa no valor das receitas acumuladas reconhecidas não irá ocorrer; e (iv) avaliação das
divulgações nas demonstrações financeiras. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima sumarizados, consideramos que a mensuração da contraprestação variável
variável aplicável ao preço do contrato de concessão, bem como as divulgações relacionadas, são
aceitáveis no contexto das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 tomadas em conjunto. Outros assuntos - Demonstração do valor adicionado: A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021,
elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, 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 são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outras informações que
acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração

28. Instrumentos financeiros
31/12/2021
Ativos financeiros:
Hierarquia do valor justo Valor Contabil Valor Justo
Passivos financeiros: Custo amortizado:
Fornecedores (b)
2
4.665
4.665
Financiamentos (b)
2
1.829.309 1.829.309
Debêntures (b)
2
606.994 673.052
31/12/2020
Ativos financeiros:
Hierarquia do valor justo Valor Contabil Valor Justo
Valor justo por meio do resultado:
Títulos e valores mobiliários (a)
2
208.733 208.733
Custo amortizado:
Caixa e equivalentes de caixa (a)
1
408
408
Clientes
2
48.448
48.448
Contas a receber de clientes
2
137.283 137.283
Contas a receber (partes relacionadas)
2
620
620
Passivos financeiros:
Custo amortizado:
Fornecedores (b)
2
7.090
7.090
Financiamentos (b)
2
1.699.592 1.699.592
Debêntures (b)
2
577.604 613.026
(*) Para maiores entendimentos, vide nota explicativa 3.13 b).
Hierarquia do valor justo: Os instrumentos financeiros contratados enquadram-se conforme
anteriormente apresentado, e de acordo com a definição de hierarquia do valor justo descrita
a seguir, conforme o pronunciamento técnico CPC 40 - Instrumentos Financeiros: Evidenciação.
• Nível 1 - avaliação com base em preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para
ativos e passivos idênticos na data das demonstrações financeiras. Um mercado é visto como
ativo se os preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a partir de uma bolsa
de mercadorias e valores, um corretor, um grupo de indústrias, um serviço de precificação ou
uma agência reguladora e aqueles preços representarem transações de mercado reais, as quais
ocorrem regularmente em bases puramente comerciais. • Nível 2 - utilizado para instrumentos
financeiros que não são negociados em mercados ativos (por exemplo, derivativos de balcão),
cuja avaliação é baseada em técnicas que, além dos preços cotados incluídos no nível 1, utilizam
outras informações adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo, direta (ou seja, como preços)
ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços). • Nível 3 - avaliação determinada em virtude de
informações, para os ativos ou passivos, que não são baseadas nos dados adotados pelo mercado
(ou seja, informações não observáveis). Técnicas de avaliação e informações utilizada para
determinação do valor justo: • Caixa e equivalentes de caixa: contas-correntes conforme posições dos extratos bancários e aplicações financeiras valorizadas pela taxa do CDI até a data das
demonstrações financeiras. • Títulos e valores mobiliários: aplicações financeiras mensuradas
pelo valor justo ou custo amortizado são valorizadas substancialmente pela taxa do CDI até a data
das demonstrações financeiras. • Fornecedores e outras obrigações: o valor justo aproxima-se
do seu valor contábil, uma vez que tem prazo de pagamento abaixo de 60 dias. • Financiamentos
e debêntures: são reconhecidos inicialmente pelo valor justo diminuídos de quaisquer custos de
transação atribuíveis. No caso das debêntures é mensurado com base na cotação de mercado do
próprio instrumento. Após o reconhecimento inicial, os financiamentos são medidos pelo custo
amortizado e juros trazidos a valor presente utilizando como taxa de desconto real o CDI na data
findo em 31 de dezembro de 2020. Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia a
expõe a diversos riscos financeiros: risco de crédito, risco de capital, risco de mercado e risco de
liquidez. Risco de crédito: Salvo pelas contas a receber e aplicações financeiras com bancos de
primeira linha, a Companhia não possui outros saldos a receber de terceiros contabilizados no
exercício. Por esse fato, esse risco é considerado baixo. A RAP de uma empresa de transmissão é
recebida das empresas que utilizam sua infraestrutura por meio de Tarifa de Uso do Sistema de
Transmissão - TUST. Essa tarifa resulta do rateio entre os usuários do Sistema Integrado de Transmissão SIM de alguns valores específicos, a RAP de todas as transmissoras, os serviços prestados
pelo ONS e os encargos regulatórios. O Poder Concedente delegou às geradoras, às distribuidoras,
aos consumidores livres, aos exportadores e aos importadores o pagamento mensal da RAP, que,
por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão, se constitui em direito contratual
incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro; desse modo, o risco de crédito é baixo.
Em 31 de dezembro de 2021, a exposição máxima do risco de crédito do contas a receber é de
R$48.167 (R$48.448 em 31 de dezembro de 2020). Risco de capital: A Companhia administra seu
capital para assegurar a continuidade de suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximizam o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da
otimização do saldo das dívidas e do patrimônio. Risco de mercado: A utilização de instrumentos

financeiros pela Companhia tem como objetivo proteger seus ativos e passivos, minimizando a
exposição a riscos de mercado, principalmente no que diz respeito às oscilações de taxas de juros,
índices de preços e moedas. A Companhia não pactuara 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, sistema de controle, limite
de posição e limites de créditos com os demais parceiros do mercado. A Companhia também
não pratica aplicações de caráter especulativo nem outros ativos de risco. O principal risco de
mercado ao qual a Companhia está relacionado às taxas de juros. A Companhia aplica substancialmente seus recursos em títulos de renda fixa, sendo a maior parte destes alocada em CDBs
e em títulos privados substancialmente lastreados em CDBs. Os saldos que apresentam risco de
taxas de juros são: (i) caixas e equivalentes; e (ii) títulos e valores mobiliários. Risco de liquidez:
A responsabilidade pelo gerenciamento do risco de liquidez é da Administração da Companhia,
que gerencia o risco de liquidez de acordo com as necessidades de captação e gestão de liquidez
de curto, médio e longo prazos, mantendo linhas de crédito de captação de acordo com suas
necessidades de caixa, combinando os perfis de vencimento de seus ativos e passivos financeiros.
A tabela a seguir analisa os passivos financeiros da Companhia, por faixa de vencimento, correspondentes ao período remanescente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do
vencimento. Em 31 de dezembro de 2021, os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa
não descontados contratados:
Próximos Entre 13 e 24 Entre 25 e 36 37 meses em
12 meses
meses
meses
diante
Fornecedores
4.665
Financiamentos
240.512
138.372
137.459
1.474.252
Debêntures
90.701
65.183
58.506
392.605
Total
335.878
203.555
195.965
1.866.857
Análise de sensibilidade: A Companhia realiza análise de sensibilidade dos principais riscos
aos quais seus instrumentos financeiros estão expostos, basicamente representados por variação
das taxas de juros. Para verificar a sensibilidade dos indexadores nos investimentos aos quais
a Companhia está exposta na data-base 31 de dezembro de 2021, foram definidos três cenários
diferentes: O cenário I (provável) considera o cenário esperado para os próximos 12 meses a
partir de 31 de dezembro de 2020, tendo como base as taxas de juros futuras observadas na
data-base das demonstrações financeiras, disponíveis no website da BM&F Bovespa (CDI), Boletim Focus (IPCA) e a manutenção da TJLP. Para os riscos de variação do CDI que é base para
atualização de parte substancial das aplicações financeiras, de acordo com taxas referenciais de
mercado projetadas para os próximos 12 meses é de 11,50% ao ano, para o IPCA, é de 5,16%
e a TJLP para remuneração da dívida, cuja posição em 31 de dezembro de 2021 é de 6,08% ao
ano. Os cenários II e III consideram os rendimentos auferidos caso haja uma depreciação de 25%
e 50%, respectivamente, na variável de risco considerada. O resumo dos diferentes cenários é
demonstrado abaixo:
Cenário
Instrumentos financeiros
Risco Nota
Total
I
II
III
Caixa e equivalentes
Redução do CDI 4
19.946 22.240 21.600 20.998
Títulos e valores mobiliários Redução do CDI 5 377.465 420.873 408.773 397.369
Total
397.411 443.113 430.374 418.367
Financiamentos
Aumento da TJLP 15 1.829.309 1.940.531 1.911.035 1.882.436
Debêntures
Aumento do IPCA 16 606.994 638.315 630.081 621.846
Total
2.436.303 2.578.846 2.541.116 2.504.282
29. Transações que não envolvendo caixa: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia realizou
a seguinte operação não envolvendo caixa, portanto, esta não está refletida na demonstração
dos fluxos de caixa:
31/12/2021 31/12/2020
Materiais e serviços - ativo em construção em contrapartida a Fornecedores
65
Provisões para custo de construção
22.924
27.381
Total
27.446
27.446
30. Eventos subsequentes: Em 19 de janeiro de 2022 foi aprovado através de uma Assembleia
Geral Extraordinária a distribuição de dividendos adicionais o montante de R$200.000 referente a
exercícios anteriores que deverá ser pago ainda no mês de janeiro de 2022.
Diretoria
Paulo Heli Alves Ferreira - Diretor de RI e Finanças
Thiago Borges Martins - Controller - CRC/RJ 116409/O

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
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
pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser
que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 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 manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também à administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável,
as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com a administração, determinamos aquele que foi considerado como mais significativo na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente e que, dessa maneira, constitui o principais assuntos de
auditoria. Descrevemos esse assunto 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.
São Paulo, 28 de janeiro de 2022
KPMG Auditores Independentes
Fabian Junqueira Sousa
CRC SP014428/O-6
Contador - CRC 1SP235639/O-0

B3 oferta novas modalidades de BDRs, ETFs e fundos
São oito novos tipos de fundos na nova listagem

D

esde esta segunda-feira, a B3 passou
a permitir a listagem de oito novos tipos de
fundos. A bolsa diz que essa
listagem expande as possibilidades de diversificação
para os investidores brasileiros, seja no mercado local
ou internacional. Entre as
novidades, estão os ETFs
de Moedas, BDRs de ETFs
de Renda Fixa e Fundos de
Investimento Multimercado de Renda Variável (FIM
RV).
A lista completa inclui

também BDR de ETF de
Moedas, ETF de Renda Fixa Internacional, Fundo de
Investimento Renda Fixa
(FI RF), Fundo de Investimento Multimercado Renda
Fixa (FIM RF) e Fundo de
Investimento Multimercado de Infraestrutura (FIM
INFRA).
“O mercado de ETFs
(Exchange Traded Funds,
ou Fundos de Índice) apresentou um crescimento exponencial ao longo de 2021,
chegando ao final do ano
com 66 tickers distribuídos

entre Renda Variável, Renda Fixa, Criptomoedas e
Commodities”, explica Luís
Kondic, diretor executivo
de Produtos Listados e Dados da B3.
A partir de agora, o mercado contará também com
os ETFs de Moedas, fundos
que buscam refletir a rentabilidade de índices de moedas cujas carteiras teóricas
são compostas majoritariamente por ativos ou derivativos de câmbio; e ETFs de
Renda Fixa Internacionais,
fundos que acompanham

índices de Renda Fixa no
mercado internacional.
BDRS
Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) de cotas
de ETF também terão o seu
portfólio ampliado. O produto, que já contava com a
categoria de Renda Variável,
agora terá as novas classes de
Moedas e Renda Fixa. Essa
inclusão garante ao investidor
local acesso fácil aos ETFs
internacionais com exposição a índices de Moedas e de

Renda Fixa, diversificando
ainda mais as possibilidades
de investimento e estratégias.
No portfólio de Fundos
de Investimento Listados,
a B3 passa a permitir lançamentos de quatro novas
classes: Renda Fixa, Multimercado de Renda Fixa,
Multimercado de Renda
Variável e Multimercado
de Infraestrutura. Estes
fundos, que contam com
uma gestão ativa de gestores qualificados para gerar
a melhor relação de risco-retorno, agora poderão ser

compostos por ativos de
renda fixa ou por uma carteira diversificada na classe
dos fundos multimercado,
sem investimento mínimo
em um único fator de risco.
“Com isso, abre-se a
oportunidade de expansão
do mercado de fundos no
Brasil. Essas novas opções
podem ampliar de forma
expressiva o leque de produtos disponível para o investidor, possibilitando um
maior número de estratégias
dentro do portfólio de cada
cliente”, afirma Kondic.

Emissões de valores mobiliários somam R$ 722.2 bilhões em 2021

N

o ano passado,
foi emitido um
total acumulado
de R$ 722.2 bilhões em valores mobiliários no Brasil.
Esse foi o maior montante
de emissões no mercado de
capitais em um único ano,
de acordo com os dados do
Boletim Econômico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgado nesta
segunda-feira.
O mercado de debêntures é um dos destaques,
respondendo por cerca de
35% de todo o valor emi-

tido no ano. A debênture é
um instrumento de dívida,
uma das formas de captação de recursos no mercado
de capitais, que as empresas
utilizam para financiar seus
projetos.
Em 2021, foram realizadas 2.639 ofertas com
esforços restritos (pelo
rito da Instrução CVM
476), totalizando R$
592.6 bilhões. Apenas no
quarto trimestre, emitiu-se R$ 233 bilhões em
valores mobiliários por
meio deste rito, versus

R$ 87 bilhões do mesmo
período de 2020.
“O mercado de dívida,
composto pelas debêntures,
notas promissórias, CRI,
CRA e FIDC, foi destaque
mais uma vez, com emissões que somaram R$ 422,6
bilhões, um crescimento de
98% em relação a 2020. Vale ainda destacar o número
de companhias abertas com
registro ativo, totalizando
765, um crescimento de
13% no ano, o maior da série histórica”, explica Bruno
Luna, Chefe da Assesso-

ria de Análise Econômica
e Gestão de Riscos (ASA/
CVM).
Segundo a CVM, o conjunto de regulados aumentou 16% em relação ao final
de 2020, somando 71.756
participantes. Praticamente
todas as categorias de regulados mostraram crescimento, com destaque para
os Agentes Autônomos de
Investimento (aumento de
30%), que somam 18.141
participantes registrados.
Outros exemplos de
regulados pela CVM são

fundos de investimento,
administradores de carteira, analistas, consultores,
corretoras, distribuidoras,
companhias abertas, agências de rating, etc.
Apetite ao risco
No que tange a riscos,
foi observada nova queda
no indicador de apetite
por risco e estabilidade
nos demais indicadores
no quarto trimestre de
2021, a despeito de picos
de alta em outros indi-

cadores ao longo do trimestre.
Com relação ao indicador de apetite por risco,
verificou-se que a subcomponente associada ao
spread soberano em dólar,
novamente direcionou a
queda do indicador para o
trimestre.
O Boletim Econômico
é divulgado trimestralmente pela ASA e substituiu os
antigos Boletins de Risco e
de Mercado, que foram divulgados mensalmente até a
data-base março/21.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (Em milhares de reais, exceto quando mencionado):
Comentário de Desempenho (Em milhares de reais, exceto quando mencionado): A Administração
os pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos
da Argo III Transmissão de Energia S.A. (“Companhia” ou “Argo III”), submete à apreciação de V.
Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
Sas. o seu Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais com o relatóDemonstração do Resultado do Período
rio dos Auditores Independentes referentes ao exercício de 2021. As Demonstrações Financeiras
31.12.2021 AV% 31.12.2020 AV%
Receita operacional líquida
83.586 100%
241.984 100%
Individuais da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Custo dos bens construídos e serviços prestados
(29.524) -35% (164.184) -68%
Brasil, baseadas na Lei das Sociedades por Ações, nos pronunciamentos, orientações e interpretaLucro bruto
54.062 65%
77.800 32%
ções emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e nas regulamentações da Comissão de
Gerais e administrativas
(3.545) -5%
(6.481) -3%
Valores Mobiliários. Mensagem da Administração: A Companhia iniciou suas atividades em 2017
EBITDA
49.840 60%
71.319 29%
e tem como missão desenvolver o setor elétrico, respeitando o interesse de todos os envolvidos,
Resultado financeiro
(79.705) -95%
(40.857) -17%
atuando de forma ética, eficiente e disciplinada. Ao apresentar os resultados do exercício findo em
Imposto de renda e contribuição social
955
1%
(8.968) -4%
31 de dezembro de 2021, demonstramos nossa intenção de ser uma Companhia arrojada e sempre
Lucro (prejuízo) do período
(28.233) -134%
21.494
9%
na busca do equilíbrio entre disciplina financeira, responsabilidade ambiental e progresso social,
Lucro (prejuízo) por ação - R$ (básico)
(0,2429)
0,1849
através de desenvolvimento econômico. A Companhia: A ARGO III é uma sociedade por ações de
Lucro bruto: O lucro bruto consolidado, em 31 de dezembro de 2021, apresentou R$ 54.062 (R$ 77.800
capital fechado. Tem por objeto a exploração de concessões de serviços públicos de transmisem 31 de dezembro de 2020) e é composto pela receita operacional líquida, sendo: receita de remunesão de energia, prestados mediante a implantação, operação e manutenção de instalações de
ração do ativo de contrato no valor de R$ 66.869 (R$ 52.932 em 31 de dezembro de 2020); receita de
transmissão e demais serviços complementares necessários à transmissão de energia elétrica.
Essa atividade é regulamentada pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, vinculada Governança Corporativa: A Argo adota diretrizes claras de governança corporativa baseadas em seu construção, no valor de R$ 17.606 (R$ 202.586 em 31 de dezembro de 2020); receita de operação e
ao MME - Ministério de Minas e Energia. A Argo Energia Empreendimentos e Participações detém compromisso com a ética empresarial e a transparência em todas as áreas de atuação, através do es- manutenção, no valor de R$ 20.722 (R$ 11.589 em 31 de dezembro de 2020); parcela variável e outras
100% do capital da Companhia. Em 7 de março de 2017, a Cobra Brasil Serviços, Comunicação tabelecimento de um conjunto de princípios e normas destinadas a assegurar um comportamento ético receitas, no valor de R$ -11.576 (não auferiu em 31 de dezembro de 2020); e pelo saldo constituído
e Energia S.A. (“Cobra Brasil”), ex-acionista da Companhia, foi declarada vencedora do Lote 32 e responsável pelo seu grupo de colaboradores. Estrutura de Governança: A estrutura de governança da no período de PIS e COFINS e encargos regulatórios no montante de R$ 10.035 (R$ 25.123 em 31 de
do Leilão Público ANEEL nº 05/2016, realizado na BM&FBOVESPA para a assinatura do contrato Argo Energia é composta por um Conselho de Administração e uma Diretoria Executiva, que funcionam dezembro de 2020), deduzida pelos custos de construção, operação e manutenção de R$ 29.524 (R$
de concessão de transmissão de energia elétrica referente à instalação de transmissão de rede em conformidade com o Estatuto Social, além das diretrizes estabelecidas no Código de Ética e Conduta 164.184 em 31 de dezembro de 2020). Despesas operacionais: As despesas gerais e administrativas
básica. A Cobra Brasil se sagrou vencedora do leilão de linhas de transmissão nº 05/2016, Lote e nas políticas de gestão. Conselho de Administração: O Conselho de Administração da Argo III é o órgão totalizaram R$ 3.345, (R$ 6.481 em 31 de dezembro de 2020). Resultado Financeiro: O resultado fi32, realizado em 24 de abril de 2017 pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, tendo da administração responsável pela determinação das diretrizes estratégicas da Companhia, observando nanceiro da Companhia totalizou despesas no montante de R$ 79.705 e (R$ 40.857 em 31 de dezembro
constituído a Guaporé para ser a legítima concessionária e titular da outorga para concessão e ex- a missão, a visão e os princípios corporativos. Seu funcionamento é regulamentado pelo Estatuto Social. de 2020); refere-se principalmente pelas despesas financeiras sobre empréstimos e financiamentos e
ploração de instalações de transmissão localizadas no estado de Rondônia, compostas pela linha Conforme o Estatuto Social, o Conselho será composto por até 6 (seis) membros e seus respectivos su- debêntures. Resultado do período: A Companhia apresentou prejuízo líquido de R$ 28.233 no período
de transmissão Samuel - Ariquemes, C4, 230 kV, com extensão de 145 km; linha de transmissão plentes. Sempre que necessário, o Conselho de Administração se reúne para discutir e avaliar aspectos de em 31 de dezembro de 2021 e (Lucro de R$ 21.494 em 31 de dezembro de 2020). Responsabilidade
Ariquemes - Ji-Paraná, C4, 230kV, com extensão de 165 km; Compensador Síncrono de Reativos econômicos, sociais e ambientais que tenham impactos sobre os negócios e a gestão da Argo Energia. Socioambiental: Meio Ambiente e Responsabilidade Social: A Companhia tem forte preocupação com
na SE 230 kV Ji-Paraná de (-90+150) Mvar; Compensador Síncrono de Reativos na SE 230 kV Ari- Diretoria Executiva: A Diretoria da Argo III é responsável pela execução do planejamento estratégico e relação aos impactos que suas atividades podem gerar à sociedade. Por isso, estamos sempre atentos
quemes de (-90+150) Mvar; Novo pátio de 69 kV na Subestação Coletora Porto Velho, 2 x (90+10) das diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração, conduzindo os negócios da companhia aos interesses públicos, buscando, em nossa atuação um comportamento respeitoso e uma atitude de
MVA; Novo pátio de 138 kV na Subestação Jaru, (3+1) 16,7 MVA. O Contrato de Concessão exige a de acordo com seus princípios e valores. Ética e Conduta: A Argo tem a sua atuação marcada pelos diálogo com a sociedade, especialmente com as comunidades do entorno de nossos projetos, buscando
entrada em operação comercial total em 11 de agosto de 2022. Atualmente, a Argo III encontra-se mais elevados padrões de ética e conduta - acreditamos que este é um princípio fundamental para a também prevenir possíveis situações de conflito e risco. A Argo cumpre a legislação vigente em todas
em operação parcial. A Companhia estima finalizar a construção total do empreendimento em julho perenidade de nossos negócios. A Companhia possui um código de ética que deve ser rigorosamente as suas atividades e preocupa-se com o desenvolvimento sustentável do seu negócio. As atividades
de 2022, e o investimento total previsto é de aproximadamente R$562.292. A RAP do contrato de cumprido por todos os seus colaboradores e fornecedores. Conduzimos treinamentos periódicos com da Argo incorporam o componente socioambiental nas fases de planejamento, construção e operação
concessão foi determinada em aproximadamente R$72.447 para todos os trechos (valor histórico), todos os nossos colaboradores e principais fornecedores, de maneira e difundir e implementar uma cul- dos projetos de transmissão de energia, buscando contribuir para o desenvolvimento do setor elétrico
e atualizada para R$81.234 (valor para o ciclo 2021-2022), que será acrescido de PIS e COFINS. A tura de excelência na aplicação das melhores práticas de ética e compliance. A Companhia disponibiliza e respeitando os interesses dos envolvidos. Todas as atividades da Argo são precedidas das licenças
RAP é corrigida anualmente pelo IPCA e será válida por todo o prazo de operação comercial da Argo os seguintes canais de denúncia para que seus colaboradores e público em geral possam manifestar ambientais aplicáveis. Exigimos o mesmo padrão para nossos fornecedores e prestadores de serviço.
III. Estrutura Organizacional: Conforme Fato Relevante de 25 de março de 2020, o Grupo Energia eventuais situações de não-conformidade com seus princípios éticos: • Por telefone: 0800 377 8038 - A estrutura de meio ambiente e responsabilidade social engloba as atividades de: (i) Mapeamento e
Bogotá S.A.E.S.P. e Red Electrica Brasil Holding LTDA passam a ser os novos acionistas da Argo, • Canal de Denúncia: www.canaldeetica.com.br/argoenergia - • Por e-mail: etica@argoenergia.com.br. Avaliação de Riscos e Impactos Socioambientais nas fases de: avaliação de novos negócios, pré-invesdetendo a totalidade das ações ordinárias da Companhia. Abaixo o organograma do Grupo Argo Desempenho Econômico-Financeiro: As informações financeiras anuais foram preparadas em confor- timento, estudos ambientais para o licenciamento ambiental, implantação das obras e O&M; (ii) Seleção
Energia em 31 de dezembro de 2021:
midade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições societárias, e contratação de fornecedores qualificados; (iii) Mapeamento e engajamento prévio de stakeholders,
Balanço Patrimonial em 31/12/2021 (Em milhares de reais - R$)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31/12/2021
(Em milhares de reais - R$)
Passivo e patrimônio líquido
Nota
Ativo
Nota
Explicativa 31/12/2021 31/12/2020 Circulante
explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Capital
Reservas
Lucros
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
344
413 Fornecedores
12
17.770
20.151
Nota
social
(prejuizos)
Títulos e valores mobiliários
5
96.795
49.158 Obrigações tributárias
13
1.366
1.413
explicativa Subscrito legal de lucro acumulados
Total
Contas a receber de clientes
6
4.238
7.507 Encargos sociais e trabalhistas
14
912
2.162 Saldos em 31 de dezembro de 2019
123.800
- 36.065
- 159.865
Despesas pagas antecipadamente
7
224
173 Obrigações regulatórias
15
443
220 Diminuição de capital
(7.550)
- (7.550)
Ativo de contrato
8
98.233
- Provisões
3.917
- Lucro líquido do exercício
21.494 21.494
Tributos a recuperar
9
1.350
679 Pis e cofins diferidos cp
17
9.080
- Constituição de reserva legal
- 1.075
(1.075)
Contas a receber - partes relacionadas
28
27 Dividendos a pagar
18.3
121 Dividendos mínimos obrigatórios
(79)
(79)
Outros créditos
2.681
3.514 Contas a pagar - partes relacionadas
336
472 Reserva de lucro
- 19.961
(20.340) (379)
Total do ativo circulante
203.893
60.619 Outros passivos
460
973 Saldos em 31 de dezembro de 2020
116.250 1.075 56.026
- 173.351
Não circulante
Total do passivo circulante
34.284
25.512 Prejuízo líquido do exercício
(28.233) (28.233)
Ativo de contrato
8
627.511
705.506 Não circulante
Reserva de lucro
- (28.357)
28.233 (124)
Imobilizado
10
6.294
4.153 Financiamentos
16
573.432
478.350 Saldos em 31 de dezembro de 2021
116.250 1.075 27.669
- 144.994
Intangível
11
50
- Imposto de renda e contribuição social diferidos
23.a
26.851
27.806
31/12/2021
31/12/2020
Total do ativo não circulante
633.855
709.659 Pis e cofins diferidos
17
58.188
65.259 14. Encargos sociais e trabalhistas
1
78
Total do ativo
837.749
770.278 Total do passivo não circulante
658.471
571.415 Salários
Provisão de bônus
418
1.664
Patrimônio líquido
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercício findo em 31/12/2021
Provisão de férias
273
371
Capital
social
18
116.250
116.250
(Em milhares de reais - R$, exceto se mencionado de outra forma)
220
49
Reserva de lucro
18
56.977
57.101 Encargos trabalhistas
1. Informações gerais: A Argo III Transmissão de Energia S.A. (“Argo III” ou “Companhia”) é uma Socie- Dividendos adicionais propostos
912
2.162
18
- Total
dade anônima de capital fechado, constituída 22 de maio de 2017, domiciliada à Rua Tabapuã, 841 - 5º Prejuízo acumulados
15.
Obrigações
regulatórias
31/12/2020
31/12/2020
18
(28.233)
andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP. Em 26 de novembro de 2018, a Argo Energia Empreendimentos e Total do patrimônio líquido
314
124
144.994
173.351 Provisão P&D
Participações S.A. assinou o Contrato de Compra e Venda de Ações com a Cobra Brasil Serviços, Comu- Total do passivo e patrimônio líquido
129
96
837.749
770.278 Encargos regulatórios a recolher (*)
nicação e Energia S.A. (“Cobra Brasil”), para a aquisição de 100% das ações da Guaporé Transmissora
Total
443
220
de Energia S.A., antiga denominação social da Argo III. A Companhia tem por objeto a exploração de custos de operação e manutenção incorridos em relação aos custos totais esperados, acrescidos de uma (*) Encargos setoriais definidos pela ANEEL e previstos em lei, destinados a constituição de RGR dos
concessões de serviços públicos de transmissão de energia, prestados mediante implantação, operação margem de lucratividade estabelecida pela Administração da Companhia. Eventuais ganhos ou perdas serviços públicos, taxa de fiscalização, conta de desenvolvimento energético e Programa de Incentivo às
e manutenção de instalações de transmissão e demais serviços complementares necessários à trans- decorrentes de eficiência ou ineficiências na operação e manutenção são reconhecidos como custo Fontes Alternativas de Energia Elétrica.
missão de energia elétrica. Essa atividade é regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica quando incorridos. Embora a receita seja reconhecida ao longo do tempo, o ciclo da receita de operação 16. Financiamentos
(ANEEL), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). A Companhia é uma controlada integral da e manutenção é mensal. (b) Reconhecimento e mensuração do Ativo de concessão: Conforme descriJuros
Juros
Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. 1.1. Concessão: Em 7 de março de 2017, a Cobra to acima o Ativo de concessão é reconhecido em contrapartida da receita de construção ou melhoria da
incorridos
Custo de incorridos
Brasil, ex-acionista da Companhia, foi declarada vencedora do Lote 32 do Leilão Público ANEEL nº infraestrutura de transmissão. Adicionalmente, os contratos de concessão estabelecem que a Compa- Instituição
Saldo em Capta- e despesas Saldo final Capta- Capta- e despesas Saldo final
05/2016, realizado na BM&FBOVESPA para a assinatura do contrato de concessão de transmissão de nhia deve construir e efetuar melhorias na infraestrutura de transmissão, sendo que e a contraprestação financeira
31/12/2019 ções amortizadas 31/12/2020 ções
ção apropriadas 31/12/2021
energia elétrica referente à instalação de transmissão de rede básica. No dia 10 de agosto de 2017, a a ser paga pelo Poder Concedente por esse serviço de construção e melhoria será recebida pela Compa- BNDES (a)
349.618 95.670
42.028 487.316 20.000
81.907 589.223
Argo III assinou com a União, por meio da ANEEL, o Contrato de Concessão nº 49/2017, que regula a nhia ao longo do contrato de concessão. O contrato de concessão detido pela Companhia tem prazo de (-) Custos a
Concessão de Serviço Público de Transmissão, pelo prazo de 30 anos, para a construção, operação e 30 anos (conforme descrito nas notas explicativas 1), a Companhia identificou a existência de compo- amortizar
(4.117) (5.066)
217
(8.966)
- (15.791)
manutenção das seguintes instalações de transmissão, localizadas no Estado de Minas Gerais. As ins- nente de financiamento significativo nos contratos de concessão. O montante do Ativo de concessão é
(6.825)
talações de transmissão que estão localizadas no estado de Rondônia, são compostas pela Linha de mensurado com base em uma modelagem financeira que desconta a valor presente os fluxos de recebi- Total
345.501 90.604
42.245 478.350 20.000 (6.825)
81.907 573.432
Transmissão Samuel - Ariquemes, C4,230 kV, com extensão de 145 km; Linha de Transmissão Arique- mentos futuros provenientes da RAP, com base em uma taxa de juros que representa o componente fi- Classificados como:
mes - Ji-Parana, C4, 230 kV, com extensão de 165 km; Compensador Sincrono de Reativos na SE 230 kV nanceiro embutido no fluxo de recebimentos. Essa taxa considera os riscos e prêmios específicos de Não circulante
345.501
478.350
573.432
Ji-Parana de (-90+150) Mvar; Compensador Sincrono de Reativos na SE 230 kV Ariquemes de (-90+150) cada contrato de concessão. A receita de construção ou melhoria da infraestrutura de transmissão e a (a) Em 3 de junho de 2019, Argo III firmou contrato de financiamento junto ao BNDES no montante
Mvar; Novo pátio de fc9 kV na Subestação Coletora Porto Velho, 2x (90+10) MVA; Novo pátio de 138 kV receita de remuneração do ativo de contrato da concessão estão sujeitas ao diferimento do Programa de total de R$465.000, destinado às obras civis, aquisição de máquinas e equipamentos e aos demais
na Subestação Jaru, (3+1) 16,7 MVA; conexões de unidades de transformação, entradas de linha, inter- Integração Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS cumula- gastos necessários para a implantação das instalações de transmissão que fazem parte do escoligações de barramentos, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias as
po de seus projetos. Durante o ano de 2020, o total captado é de R$95.670 (R$343.200 em 31 de
funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. tivos, registrados na conta “impostos diferidos” no passivo não circulante. 3.7. Redução ao valor recu- dezembro de 2019). O financiamento será remunerado de IPCA adicionado de 5,30% de juros. Esse
O Contrato de Concessão exige a entrada em operação comercial total em 11 de agosto de 2022. Atual- perável (“impairment”): a. Ativos financeiros e ativos de contrato: Um ativo de contrato não mensu- financiamento será pago em 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais e sucessivas e à amorrado
pelo
valor
justo
por
meio
do
resultado
é
avaliado
a
cada
data
de
apresentação
para
apurar
se
há
mente, a Argo III encontra-se em operação parcial. A Companhia estima finalizar a construção total do
tização iniciará em 15 de março de 2023, com liquidação final prevista para 15 de fevereiro de 2043.
empreendimento em julho de 2022, e o investimento total previsto é de aproximadamente R$562.292. A evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável, que pode ocorrer após o reco- Vencimento das parcelas a longo prazo: Em 31 de dezembro de 2021, os vencimentos a longo prazo
RAP do contrato de concessão foi determinada em aproximadamente R$72.447 para todos os trechos nhecimento inicial desse ativo e que tenha um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados. A têm a seguinte composição:
(valor histórico), e atualizada para R$ 85.825 (valor para o ciclo 2021-2022), que será acrescido de PIS Companhia avalia a evidência de perda de valor para recebíveis e títulos de investimentos mantidos até Período
31/12/2021
e COFINS. A RAP é corrigida anualmente pelo IPCA e será válida por todo o prazo de operação comercial o vencimento, tanto no nível individualizado, como no nível coletivo, para todos os títulos significativos. 2023
20.353
da Argo III. De acordo com o Ofício Circular CVM nº 02/2020, de 10 de março de 2020, a Companhia vem A redução do valor recuperável de um ativo de contrato é reconhecida como segue: • Custo amortizado: 2024
25.763
acompanhando atentamente os impactos do COVID-19 em seus negócios onde avalia constantemente pela diferença entre o valor contábil e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, desconta- 2025
25.570
os possíveis riscos de inadimplência, entretanto considera que as ações que o Governo vem estruturan- dos à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em 2026
25.368
do de suporte ao Setor de Energia Elétrica se mostraram eficientes para conter estes riscos. A Compa- uma conta de provisão. Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição 2027 em diante
492.169
nhia implementou ações para garantir o fluxo normal de seus negócios e atividades, como: ampliação na perda de valor é revertida e registrada no resultado. b. Ativos não financeiros: Os ativos não finan- (-) Custo de transação
(15.791)
do trabalho remoto para as áreas de administrativas, postergação dos pagamentos de impostos, restri- ceiros com vida útil indefinida são testados anualmente para a verificação se seus valores contábeis Total
573.432
ções de viagens, disponibilização de canal para orientação médica via telefone. Até o momento a Com- não superam os respectivos valores de realização. Os demais ativos sujeitos à amortização são subme- Garantias: Fianças bancárias e garantias usuais de projeto, tais como: • Penhor da totalidade das
panhia não identificou impacto relevante aos negócios que pudessem requerer alguma mensuração tidos ao teste de “impairment” sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indiquem que o ações de emissão da Argo III; • Cessão fiduciária de recebíveis e direitos emergentes do contrato de
nestas informações financeiras. 2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financei- valor contábil possa não ser recuperável. 3.8 Normas e interpretações novas e revisadas aplicáveis ao concessão. Cláusulas restritivas: A Companhia possui cláusulas restritivas contratuais atreladas ao firas: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas exercício findo em 31 de dezembro de 2021: Novas normas e interpretações ainda não efetivas: Uma nanciamento do projeto, as quais podem, em caso de não conformidade, levar ao vencimento antecipado
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório série de novas normas ou alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios iniciados da dívida. Essas cláusulas estão relacionadas a índices financeiros, tais como: cobertura do serviço da
financeiro “IFRS - International Financial Reporting Standards”, emitidas pelo “IASB - International em ou após 1º de janeiro de 2022. A Companhia não adotou essas alterações na preparação destas de- dívida, endividamento, liquidez e de obrigações operacionais. A Companhia possui a seguinte cláusula:
Accounting Standards Board”. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluí- monstrações financeiras e não planeja adotar estas normas de forma antecipada. IFRS 9/CPC 48, IAS • Índice de Cobertura do Serviço da Dívida - ICSD. O ICSD é calculado a partir da divisão da geração
das na legislação societária brasileira e as orientações e interpretações dos pronunciamentos técnicos 39/CPC 08; IFRS 7/CPC 40; IFRS 4/CPC 11; e IFRS 16/CPC 06 (R2): Adição de novos requisitos de divul- de caixa da atividade pelo serviço da dívida, com base em informações registradas nas demonstrações
emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovados pelo CFC - Conselho Federal de gação sobre os efeitos trazidos pela reforma da taxa de juros referenciais (IBOR). Vigência a partir de 01 contábeis regulatórias auditadas, com base em períodos de verificação a cada 12 meses. A Companhia
Contabilidade que foram aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A emissão das de- de janeiro de 2021. A administração não espera que esta nova norma ou modificação possa ter impacto deve atingir o ICSD de no mínimo 1,3 (um inteiro e três décimos). De acordo com o contrato de finanmonstrações financeira foi aprovada em 28 de janeiro de 2022. Após a emissão, somente os acionistas significativo nas Demonstrações Contábeis. IAS 37/CPC 25: Provisões, Passivos Contingentes e Ativos ciamento, as cláusulas restritivas financeiras são exigíveis a partir da amortização do principal que se
têm o poder de alterar as demonstrações financeiras. Adicionalmente, a Administração considerou as Contingentes: Especificação de quais custos uma empresa deve incluir ao avaliar se um contrato é dará em 15 de março de 2023. 17. PIS e COFINS Diferidos: O diferimento do PIS e da COFINS é relativo
orientações emanadas da Orientação OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação oneroso. Os custos diretamente relacionados ao cumprimento do contrato devem ser considerados nas à 9,25% das receitas de implementação da infraestrutura e remuneração do ativo da concessão, condas suas demonstrações financeiras de forma que as informações relevantes próprias das demonstraforme previsto na Lei nº 12.973/14 e pela interpretação técnica ICPC 01 (IFRIC 12). A liquidação desta
ções financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Adminis- premissas de fluxo de caixa (Ex.: Custo de mão-de-obra, materiais e outros gastos ligados à operação do obrigação diferida ocorrerá à medida que a Companhia receber as contraprestações determinadas no
tração na sua gestão. As demonstrações financeiras estão expressas em milhares de reais (R$), arre- contrato). Vigência a partir de 01 de janeiro de 2022. IAS 16/CPC 27: Ativo Imobilizado. Permitir o reco- contrato de concessão mencionado na nota explicativa nº 1. A movimentação para os exercícios findos
dondadas ao milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra maneira. 2.2. Base de elaboração: nhecimento de receita e custos dos valores relacionados com a venda de itens produzidos durante a fase em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 está demonstrada a seguir:
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto se indicado de de testes do ativo. Vigência a partir de 01 de janeiro de 2022. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis Saldos em 31 de dezembro de 2019
44.333
outra forma. 2.3. Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações financeiras são apresentadas ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes Constituição
25.276
em reais (R$), moeda funcional e de apresentação da Companhia. 2.4. Uso de estimativas e julgamen- a todas as novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas IFRS não é permitida para entidades que Amortização
(4.350)
tos: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no divulgam as suas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Saldos em 31 de dezembro de 2020
65.259
Brasil e as IFRS exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a 3.9 Ofício-circular CVM SEP nº 04/2020: A Comissão de Valores Mobiliários - CVM, através do Ofício Constituição
9. 717
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os Circular nº 04/2020 de 1º de dezembro de 2020, forneceu orientação quanto a aspectos relevantes do Amortização
(7.708)
resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revisadas de forma CPC 47 e do CPC 48 (equivalentes às IFRS 15 e IFRS 9, respectivamente) para as companhias transmis- Saldos em 31 de dezembro de 2021
67.268
contínua. Já as alterações nas estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que estas esti- soras de energia elétrica principalmente relacionados a: (i) determinação e atribuição de margem de 18. Patrimônio Líquido: Em 31 de dezembro de 2021, o capital subscrito é de R$116.250, totalmente
mativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As principais áreas que envolvem implementação da infraestrutura ao longo do período das obras; (ii) aplicação de taxa implícita de integralizado, sendo representado por 116.250 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem
estimativas e premissas são: (a) Ativo de concessão: a Companhia identificou a existência de compo- desconto os ativos dos contratos de concessão; (iii) orientação quanto a classificação dos ativos da Lei valor nominal. A composição do capital social subscrito da Companhia é conforme segue:
nente de financiamento significativo nos contratos de concessão. A determinação da taxa de desconto 12.783 - SE como Ativo de contrato; e (iv) segregação em rubrica especifica na Demonstração de Resul31/12/2021
31/12/2020
do Ativo de concessão envolve julgamento significativo considerando os riscos e prêmios específicos de tado da receita de remuneração dos ativos da concessão.
Ações
Ações
cada contrato de concessão. (b) As margens de lucratividade referentes à prestação de serviços de: (i) 4. Caixa e equivalência de caixa
31/12/2021 31/12/2020 Acionistas
ordinárias
% ordinárias
%
construção e de melhoria; e (ii) operação e manutenção, da infraestrutura de transmissão são determi- Caixa e depósitos bancários
101
101 Argo Energia Empreendimentos e Participações S. A
116.250
100 116.250
100
nadas com base nas características e complexidade de cada contrato de concessão, incluindo a estima- Títulos de renda fixa CDB (*)
243
312 Total
116.250
100 116.250
100
tiva de recebimentos através da RAP do leilão em relação aos custos para a construção, de melhoria e Total
344
413 18.1. Reserva Legal: De acordo com o previsto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76, 5% do lucro líquide operação e manutenção da infraestrutura de transmissão. (c) Avaliação de instrumentos financeiros (*) Referem-se a aplicações financeiras em títulos privados representadas, substancialmente, por Cer- do do exercício deverá ser utilizado para constituição de reserva legal, que não pode exceder 20%
- são utilizadas técnicas de avaliação que incluem informações que não se baseiam em dados observá- tificados de Depósito Bancário - CDBs e operações compromissadas de compra e revenda de CDBs, do capital social. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não realizou a constituição da reserva
veis de mercado para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos financeiros. A nota as quais possuem liquidez imediata e rendimentos atrelados à variação do Certificado de Depósito legal por ter apurado prejuízo no período. 18.2. Reserva de lucros: Em 31 de dezembro de 2021, a
explicativa nº 24 oferece informações detalhadas sobre as principais premissas utilizadas pela Compa- Interbancário - CDI. O rendimento médio da carteira em 31 de dezembro de 2021 foi de 20% do CDI e Companhia não realizou a constituição da reserva de retenção de lucros por ter apurado prejuízo no
nhia na determinação do valor justo de seus instrumentos financeiros, bem como análise de sensibili- 20% em 2019, e todas as aplicações são de alta liquidez e prontamente conversíveis em um montante exercicio. 18.3. Dividendos: Conforme o Estatuto Social, os acionistas têm direito a dividendo mínidade dessas premissas. (d) Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos: são registrados conhecido de caixa e estão sujeitas a um baixo risco de mudança de valor
mo obrigatório de 1% do lucro líquido da Companhia, ajustado nos termos do inciso I do artigo 202
ativos relacionados aos impostos diferidos decorrentes de prejuízos fiscais e de diferenças temporárias 5. Títulos e valores mobiliários
31/12/2021 31/12/2020 da Lei das Sociedades por Ações. A Companhia não realizou a destinação dos dividendos mínimos
entre as bases contábeis de ativos e passivos e as bases fiscais. Os impostos diferidos ativos são reco- Títulos e valores mobiliários (*)
96.795
49.158 obrigatórios por ter apurado prejuízo no período. 19. Provisões para riscos: Em 31 de dezembro de
nhecidos à medida que a Companhia espera gerar lucro tributável futuro suficiente com base em proje- Total
96.795
49.158 2021 e 2020, a Companhia não é parte em processos judiciais e administrativos de natureza tribuções e previsões elaboradas pela Administração. Essas projeções e previsões incluem diversas hipóteses (*) Aplicações financeiras realizadas em CDB de instituições financeiras e em Fundos Santander e Itaú tária, cível, regulatória, ambiental e trabalhista cujo prognóstico de perda seja possível ou provável.
relacionadas ao desempenho da Companhia e fatores que podem diferir dos resultados reais. Em con- Referenciados DI (referenciado na variação do CDI) com remuneração média de 106,2% do CDI no perío- 20. Receita operacional líquida
31/12/2021 31/12/2020
formidade com a atual legislação fiscal brasileira, não existe prazo para a utilização de prejuízos fiscais. do findo em 31 de dezembro de 2021 (94% no exercício findo em 31 de dezembro de 2020). A carteira do Receita de construção
17.606
202.586
Contudo, os prejuízos fiscais acumulados podem ser compensados somente ao limite de 30% do lucro Fundo é composta exclusivamente por títulos de renda fixa, distribuídos entre títulos públicos federais, Receita de remuneração do ativo de contrato
66.869
52.932
tributável anual (vide nota explicativa nº 23). 3. Principais políticas contábeis: 3.1. Caixa e equivalenReceita
de
operação
e
manutenção
20.722
11.589
te de caixa: Incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liqui- operações compromissadas, cotas de fundos e outros títulos de instituições financeiras.
Parcela
Variável
e
outras
deduções
(5.938)
31/12/2021 31/12/2020
dez com vencimentos originais de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em um 6. Contas a receber de clientes
Outras
Receitas
(5.638)
4.238
7.507
montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 3.2. Concessionárias e Permissionárias
Receita
bruta
93.621
267.107
4.238
7.507
Instrumentos financeiros: A IFRS 9 (CPC 48) simplificou o modelo de mensuração atual para ativos fi- Total
(-)
PIS
e
COFINS
sobre
ativo
de
concessão
(2.009)
(20.926)
31/12/2021 31/12/2020
nanceiros e estabeleceu três categorias principais: (i) Custo amortizado; (ii) Valor justo por meio do re- 7. Despesas pagas antecipadamente
(7.045)
(3.782)
224
173 (-) PIS e COFINS sobre faturamento
sultado; (iii) Valor por meio do OCI - Outros Resultados Abrangentes, dependendo do modelo de negócios Seguros a apropriar
(981)
(415)
224
173 (-) Encargos regulatórios
e as características dos fluxos de caixa contratuais. No que diz respeito ao reconhecimento e mensura- Total
Receita
líquida
83.586
241.984
224
173
ção de passivos financeiros, não houve mudanças em relação aos critérios atuais. A classificação e Circulante
21. Custos e despesas por natureza
31/12/2021 31/12/2020
8. Ativo de contrato
31/12/2021 31/12/2020 Serviços de terceiros
mensuração dos ativos e passivos financeiros é conforme segue:
(4.027)
(1.877)
676.898
659.526 Materiais
Caixa, equivalentes de caixa
Custo amortizado Receita de construção
(324)
(297)
148.286
81.417 Pessoal
Títulos e valores mobiliários
Valor justo através do resultado Remuneração do ativo de contrato
(7.839)
(12.042)
32.312
11.589 Arrendamentos e aluguéis
Contas a receber - partes relacionadas
Custo amortizado Receita de operação e manutenção
(240)
(151)
(131.752)
(47.026) Tributos
Fornecedores
Custo amortizado Recebimentos
(99)
(20)
725.744
705.506 Depreciação e amortização
Financiamentos
Custo amortizado Total
(13)
98.233
Contas a pagar - partes relacionadas
Custo amortizado Circulante
Outros
(429)
(549)
627.511
705.506 Custos de Construção
3.3. Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos: A provisão para imposto de renda Não circulante
(20.099) (155.729)
31/12/2021 31/12/2020 Total
é constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual exceden- Margens de Obrigações de Performance
(33.069) (170.665)
Margem
de
Construção
te a R$240. A contribuição social foi calculada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável anual. O imposCustos dos bens construídos e serviços prestados
(29.524) (164.184)
17.606
202.586 Despesas gerais e administrativas
to de renda e a contribuição social diferidos foram calculados com base nas diferenças temporárias no Receita
(3.545)
(6.481)
(20.099) (155.729) 22. Resultado Financeiro
reconhecimento de receitas e despesas para fins contábeis e fiscais, sobre os prejuízos fiscais e a base Custos
31/12/2021 31/12/2020
(2.493)
46.857 Receitas financeiras:
negativa de contribuição social, quando for provável a realização com lucros tributáveis futuros. O saldo Margem (R$)
(14%)
23% Receitas de aplicações financeiras
dos impostos diferidos ativo é revisado no fim de cada exercício e, quando não for mais provável que Margem Percebida (%)
3.291
1.910
lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, Margem de O&M
Outras receitas financeiras
1
Receita
20.722
11.589
o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado. Impostos diferidos ativos
Total
3.291
1.911
(9.425)
(8.455) Despesas financeiras:
e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no qual se espera que o passivo seja Custos
11.297
3.134 Imposto sobre Operações Financeiras - IOF
liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente no Margem (R$)
(1)
(1)
55%
27% Juros e variações monetárias
fim de cada exercício, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada. 3.4. Patri- Margem Percebida (%)
(81.907)
(42.028)
A
movimentação
do
saldo
de
ativo
da
concessão
é
como
segue:
mônio líquido: Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. 3.5. Demonstração dos
Outras despesas financeiras
(1.089)
(739)
479.280 Total
fluxos de caixa: Elaborada pelo método indireto e apresentadas de acordo com a deliberação da CVM - Saldo em 31/12/2019 (reapresentado)
(82.996)
(42.768)
202.586 Resultado financeiro líquido
Comissão de Valores Mobiliários nº 641, de 07 de outubro de 2010, que aprovou o pronunciamento téc- Receita de construção
(79.705)
(40.857)
59.077 23. Imposto de renda e contribuição social: 23.1. Reconciliação da alíquota efetiva: A reconciliação
nico CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. O saldo comparativo da rubrica de títulos e valo- Remuneração do ativo de concessão
(35.437) da despesa de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido res mobiliários na demonstração de fluxo de caixa de 31 de dezembro de 2020 foi reclassificado de ati- Recebimentos - RAP parcial (líquido de O&M)
705.506 CSLL apresentada no resultado de 2021 é como segue:
vidade operacional para atividade de investimento. 3.6. Reconhecimento e mensuração de receita e Saldo em 31/12/2020
Receita
de
construção
17.606
do Ativo de concessão: A Companhia possui contrato de concessão de transmissão de energia elétrica
2021
2020
66.869 Prejuízo/Lucro operacional antes do imposto de renda e da
firmado com o Poder Concedente, que incluem obrigações de desempenho relacionadas à construção e Remuneração do ativo de concessão
Recebimentos
RAP
parcial
(líquido
de
O&M)
(64.237)
melhoria da infraestrutura de transmissão de energia elétrica e à operação e manutenção dessa infraescontribuição social
(29.188)
30.462
725.744 Alíquota nominal
trutura. Os contratos de concessão estabelecem que mesmo após o cumprimento da obrigação de de- Saldo em 31/12/2021
34%
34%
sempenho de construção ou melhoria da infraestrutura de transmissão, as subsidiárias da Companhia 9. Tributos a recuperar: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 os tributos a recuperar da Companhia, Expectativa de IRPJ e CSLL de acordo com as alíquotas vigentes
9.924
(10.357)
ainda devem cumprir com a obrigação de desempenho de operação e manutenção com o objetivo de em sua maioria, são advindos de retenções na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras e Outras adições e exclusões permanentes
(8.969)
1.389
manter a disponibilidade da rede de transmissão de acordo com as exigências da ANEEL. Uma vez que faturamento (autarquia). O detalhamento do montante encontra-se logo abaixo:
Constituição de IRPJ e CSLL diferidos
955
(8.968)
31/12/2021 31/12/2020 Alíquota efetiva
o direito incondicional à contraprestação da receita de construção ou melhoria da infraestrutura depen3%
29%
695
434 a. Movimentação de imposto de renda e contribuição social diferidos
de do cumprimento da obrigação de desempenho de operação e manutenção, a receita é reconhecida em Tributos retidos - aplicações financeiras
619
209
contrapartida de um ativo de contrato de acordo com o CPC 47 (IFRS 15). Esse ativo de contrato passa Tributos retidos - autarquia
Passivo
Líquido
36
36 Saldos em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado
ser classificado como Contas a Receber (ativo financeiro), a medida que a Companhia passe a ter direi- Outros tributos a recuperar
(18.838)
(18.838)
1.350
679 Constituição de benefício fiscal sobre prejuízo Fiscal (a)
to incondicional à caixa. Após a entrada em operação da infraestrutura de transmissão a Companhia Total
10.165
10.165
será paga e remunerada através da Receita Anual permitida (RAP), cujos valores são determinados no 10. Imobilizado: A movimentação do imobilizado no exercício de 2021 ocorreu da seguinte forma:
Contratos de Concessão (b)
(19.133)
(19.133)
Saldos em
Saldos em Saldos em 31 de dezembro de 2020
contrato de concessão e recebidos mensalmente pela Companhia pela disponibilização da infraestrutu(27.806)
(27.806)
31/12/2020
Adições Depreciação 31/12/2021 Constituição de benefício fiscal sobre prejuízo Fiscal (a)
ra de transmissão de energia. A RAP inclui a remuneração pela construção e melhoria da infraestrutura,
222.407
2.437
1.202
(10)
3.629 Contratos de Concessão (b)
operação e manutenção e também um componente de remuneração financeira pelo prazo do contrato. Máquinas e Equipamentos
(221.452)
955
1.619
946
2.565 Saldos em 31 de dezembro de 2021
Entretanto, os contratos de concessão definem somente o valor total da RAP, isto é, não estabelecem o Veículos
(26.851)
(26.851)
97
5
(2)
100 (a) Originam-se dos prejuízos fiscais. Esses ativos serão realizados ao longo do Contrato de Concessão
valor da RAP por obrigação de desempenho. (a) Reconhecimento e mensuração de receita: As receitas Móveis e utensílios
4.153
2.153
(12)
6.294 e possuem expectativa de recuperação a partir de 2023. (b) Originam-se dos Contratos de Concessão.
provenientes da prestação de serviços são reconhecidas e mensuradas com base no CPC 47 (IFRS 15). Total
Especificamente, a norma introduz um modelo de 5 passos para o reconhecimento da receita: • Passo A movimentação do imobilizado no exercício de 2020 ocorreu da seguinte forma:
Referem-se aos valores de imposto de renda e contribuição social sobre os resultados da operação de
Saldos em
Saldos em construção da infraestrutura para prestação do serviço de transmissão de energia elétrica e remunera1: Identificar o(s) contrato(s) com o cliente. • Passo 2: Identificar as obrigações de desempenho defini31/12/2019
Adições Depreciação 31/12/2020 ção do ativo de contrato (CPC 47/IFRS15) reconhecidos por competência, que são oferecidos à tributação
das no contrato. • Passo 3: Determinar o preço da transação. • Passo 4: Alocar o preço da transação às
2.437
2.437 à medida do efetivo recebimento, conforme previsto nos artigos 168 e 169 da Instrução Normativa da
obrigações de desempenho previstas no contrato. • Passo 5: Reconhecer a receita quando (ou conforme) Máquinas e Equipamentos
1.619
1.619 Receita Federal do Brasil nº 1.700 de 14 de março de 2017.
a entidade atende cada obrigação de desempenho. A companhia reconhece receita conforme descrito Veículos
97
97 24. Instrumentos financeiros
abaixo: (i) Receita de construção: a obrigação de desempenho referente a construção da infraestrutura Móveis e utensílios
31/12/2021
Total
4.153
4.153
é satisfeita ao longo do período de construção. A receita é reconhecida ao longo do tempo mensurando o
Hierarquia do
Valor
Saldos em
Saldos em
progresso em relação ao cumprimento total dessa obrigação de desempenho, com base no método de 11. Intangível
valor justo
contábil
Valor justo
31/12/2020 Adições 31/12/2021 Ativos financeiros:
insumos. Essa receita é mensurada tendo como base os custos de construção incorridos em relação aos
50
50 Valor justo por meio do resultado:
custos totais esperados, acrescidos de uma margem de lucratividade estabelecida pela Administração Softwares
50
50 Títulos e valores mobiliários (a)
da Companhia. Eventuais ganhos ou perdas decorrentes de eficiência ou ineficiências na construção Total
2
96.795
96.795
31/12/2021
31/12/2020 Custo amortizado:
são reconhecidos como custo de construção quando incorridos. Eventuais ganhos decorrentes de entra- 12. Fornecedores
17.451
17.620 Contas a receber de clientes
da em operação antecipada são reconhecidos ao final do período de construção. (ii) Receita de remune- Materiais e serviços - ativo de concessão
2
4.238
4.238
319
2.531 Contas a receber - partes relacionadas
ração do Ativo de concessão: refere-se a juros reconhecidos com base no método linear que são mensu- Outros
2
28
27
17.770
20.151 Passivos financeiros:
rados com base em uma taxa de remuneração sobre o saldo do ativo de contrato, que reflete uma tran- Total
2
17.770
17.770
sação de financiamento da construção da infraestrutura entre a Companhia e o Poder Concedente. A 13. Obrigações tributárias
31/12/2021
31/12/2020 Fornecedores (b)
2
573.432
573.432
taxa de remuneração do ativo de contrato é de 9,67% ao ano. (iii) Receita de operação e manutenção: Pis e COFINS
1.248
1.252 Financiamentos (b)
2
336
336
seu reconhecimento tem início após o período de construção e entrada em operação da infraestrutura, à ICMS - diferencial de alíquota
9
91 Contas a pagar (partes relacionadas)
medida que a obrigação de operar e manter a disponibilidade da infraestrutura é cumprida. A receita é ISS de terceiros
56
47 Hierarquia do valor justo: Os instrumentos financeiros contratados enquadram-se conforme anterior53
23 mente apresentado, e de acordo com a definição de hierarquia do valor justo descrita a seguir, conforme
reconhecida ao longo do tempo mensurando o progresso em relação ao cumprimento total dessa obriga- Outros tributos
1.366
1.413 o pronunciamento técnico CPC 40 - Instrumentos Financeiros: Evidenciação. • Nível 1 - avaliação com
ção de desempenho, com base no método de insumos. Essa receita é mensurada tendo como base os Total
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m m
m
m
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incluindo comunidades e órgãos licenciadores e regulatórios; (iv) Incorporação das restrições, desafios
e impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos projetos; (vi) Implantação responsável de programas socioambientais; (vii) Relatórios periódicos de gestão aos principais stakeholders. O licenciamento
ambiental deste projeto é conduzido pelo IBAMA, em Brasília, por meio do rito ordinário com EIA/RIMA.
Este projeto possui interface com 5 órgãos intervenientes: Instituto do Patrimônio Histórico e Artísitico
Nacional (IPHAN), Fundação Cultural Palmares (FCP), Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais (SEMA-MA). Gestão de Pessoas: A Argo valoriza não apenas o desempenho financeiro e de seus negócios, mas também valoriza seu capital humano. A Companhia possui uma cultura
corporativa de excelência e seus colaboradores seguem os mesmos princípios e valores na realização de
suas atividades diárias, alinhados à visão e missão do grupo. Queremos ser uma Companhia altamente
admirada no setor, e seis valores sustentam essa visão: • Postura Ética; • Eficiência; • Segurança; •
Rentabilidade; • Espírito Empreendedor; • Entusiasmo. Assim, todas as estratégias de recursos humanos, ações e investimentos realizados na área estão alinhadas a essa visão de excelência e visam
o desenvolvimento, a qualidade de vida, a motivação e consequentemente o sucesso da Companhia. A
equipe de gestão é formada por profissionais experientes no setor de energia e toda a equipe é formada
por colaboradores e parceiros que têm o resultado, a ética e a segurança no trabalho como valores
fundamentais. Seleção e Atração de Talentos: Os processos de Recrutamento e Seleção da Argo são
conduzidos pelo RH da Companhia, que busca no mercado as melhores soluções e candidatos para
cada vaga, observando, especialmente, a igualdade de tratamento e de oportunidades de crescimento
e desenvolvimento. Com essa prática a Companhia propicia expectativa de crescimento profissional,
retém seus talentos e valoriza seu capital humano. A Argo possui um programa de estágio para a formação para jovens talentos. O objetivo é estruturar o processo de aperfeiçoamento profissional desses
jovens e prover novos profissionais em médio prazo. Treinamento e Desenvolvimento: A área de recursos humanos desenvolve ações de treinamentos em diversas áreas de conhecimento, formações para
liderança, além de processos de coaching e mentoring, abrindo oportunidades para o aprimoramento de
competências, habilidades e conhecimentos que contribuam para o alcance de objetivos da Companhia.
A Argo também avalia o desempenho da sua equipe por meio de uma Avaliação de Desempenho 360º
baseada em metas e competências da empresa. Após o processo de avaliação é realizado um Comitê
de Calibragem com a Diretoria para construção do 9Box da empresa, com objetivo de traçar planos de
retenção, desenvolvimento e recuperação dentro do time da Argo. Remuneração e Benefícios: O pacote
de remuneração e benefícios oferecido pela Argo Energia aos seus colaboradores é alinhado às melhores
práticas do mercado. A Companhia também concede aos seus colaboradores todos os benefícios previstos na Consolidação das Leis Trabalhistas, além de benefícios adicionais e subsídios sociais. Qualidade
de Vida: A Argo, consciente da importância do desenvolvimento integral do indivíduo, promove boas
práticas no seu modelo de gestão e ações como: programa de segurança do trabalho, palestras de
saúde, prevenção de doenças e bem-estar, subsídio para academia, disponibilização de frutas durante
o expediente de trabalho, a fim de contribuir com uma melhor qualidade de vida no trabalho e com o
equilíbrio dos profissionais do grupo. Auditores Independentes: Em conformidade com a Instrução CVM
nº 381, de 14 de janeiro de 2003, a Companhia declara que que desde a contratação da KPMG Auditores
Independentes foram prestados pela mesma apenas serviços de auditoria externa.
Demonstrações do Resultado para o exercício findo em 31/12/2021
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
Nota
explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida
20
83.586
241.984
Custo de operação e manutenção
21
(9.425)
Custo de construção
21
(20.099) (164.184)
Lucro (prejuízo) bruto
54.062
77.800
Despesas operacionais
Gerais e administrativas
21
(3.545)
(6.481)
Outras despesas e receitas operacionais
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro
50.517
71.319
Resultado financeiro
Receitas financeiras
22
3.291
1.911
Despesas financeiras
22
(82.996)
(42.768)
(79.705)
(40.857)
Lucro (prejuízo) operacional antes do imposto de renda
e contribuição social
(29.188)
30.462
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
23 A)
Diferido
23 A)
955
(8.968)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
(28.233)
21.494
Lucro (prejuízo) por ação - R$ (básico e diluído)
(0,2429)
0,1849
Demonstrações do Resultado Abrangente para o exercício findo em 31/12/2021
(Em milhares de reais - R$)
31/12/2021
31/12/20
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
(28.233)
21.494
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
(28.233)
21.494
Demonstração dos Fluxos de Caixa para o exercício findo em 31/12/2021
(Em milhares de reais - R$)
Nota
explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) líquido do período
(28.233)
21.494
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido do período
com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
23
(955)
8.968
Provisão para pis e cofins diferidos
17
2.009
20.926
Remuneração de construção
20
(17.606)
Remuneração do ativo de contrato
20
(66.869)
(59.077)
Receita de operação e manutenção
20
(20.722)
Receitas de aplicações financeiras - títulos e valores
mobiliários
5 e 22
(3.291)
(1.911)
Depreciação e amortização intángivel
10 e 11
12
Juros sobre empréstimos e amortizações
16
81.907
42.245
Provisões
3.917
Remuneração de partes relacionadas
Caixa gerado pelas operaç
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Petrobras inicia testes no Gaslub
Obras do antigo Comperj foram paralisadas após denúncias de corrupção

A

direção da Petrobras afirmou que
o Polo GasLub,
em Itaboraí, no Estado do
Rio de Janeiro, começará
a receber, ainda este ano,
gás natural do pré-sal, etapa importante para a entrada em operação da Unidade de Processamento
de Gás natural (UPGN).
“É um marco simbólico,
pois representa a retomada e o saneamento do antigo Comperj (Complexo
Petroquímico do Estado
do Rio ,de Janeiro), cujas
obras e promessas iniciaram-se em 2006 e representaram prejuízo de R$
28,3 bilhões para a sociedade brasileira”, argumentou
a estatal em nota.
Com o início dos testes, o
Polo GasLub passou a receber gás natural não processado (gás rico), proveniente do
Terminal de Cabiúnas. Quando a UPGN estiver em operação, além do gás do pré-sal
da Bacia de Santos, receberá
gás também dos demais ativos que utilizam o Sistema
Integrado de Escoamento
(SIE), via Projeto Integrado
Rota 3 (PIR3).
Valor agregado
“Mais que um conjun-

to de instalações e de unidades de processamento,
estamos tratando de um
projeto multipropósito de
grande valor estratégico para o Brasil, que contribuirá
para uma maior segurança
energética nacional”, afirmou o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna.
“O gás natural que chega a
Itaboraí nos faz vislumbrar
um cenário promissor para
a atração de petroquímicas,
siderúrgicas, usinas de fertilizantes, fábricas de vidro
e cerâmica, entre diversas
outras indústrias, que conformarão o ora sonhado
Complexo Industrial do
GasLub”.
A entrada de gás natural no Polo GasLub ocorre
através do gasoduto Guapimirim-Comperj I (Gaserj)
e viabiliza o início das operações dos sistemas de utilidades, principalmente da
Unidade de Geração e Distribuição de Vapor. Esses
sistemas garantirão o fornecimento das instalações
e equipamentos necessários
para a entrada em operação
da UPGN, prevista para
2022.
Além das unidades que
estão entrando em fase de
testes, já estão funcionando
a estação de tratamento de

água, as subestações responsáveis pela distribuição
da energia elétrica para o
empreendimento, o Centro Integrado de Controle
(CIC), os sistemas de utilidades auxiliares e o flare
(equipamento que realiza a
queima de gases residuais).
A UPGN integra o escopo do Projeto Rota 3, que
envolve também o gasoduto (composto por trechos
submarino e terrestre) e a
infraestrutura para operação e controle e os sistemas
de utilidades (vapor, água,
ar-comprimido, força e outros). O projeto terá capacidade para escoar e processar 21 milhões de metros
cúbicos por dia de gás natural provenientes do polo
pré-sal da Bacia de Santos.
Juntos, o Rota 3 e as Rotas 1
(UPGN Caraguatatuba/SP)
e 2 (Terminal Cabiúnas/
RJ) - as duas últimas já em
operação - disponibilizarão
capacidade total para escoar
44 milhões de metros cúbicos de gás por dia.
Segurança energética
Para o ministro Bento
Albuquerque, o Polo GasLub Itaboraí “trará maior
a segurança energética para
o Brasil, à medida que au-

mentará a capacidade de escoamento de gás do pré-sal
brasileiro,
possibilitando
futuras reduções da nossa
dependência externa de gás
natural liquefeito”.
O governador do Rio
de Janeiro, Cláudio Castro destacou a importância do GasLub para o estado. “Gerar energia é a
nossa vocação natural. O
Rio de Janeiro é responsável por 63% da produção
de gás natural do país, e a
parceria com a Petrobras
no GasLub permitirá a
implantação de um polo industrial atraente em
Itaboraí, incentivando o

desenvolvimento de uma
cadeia produtiva de materiais e equipamentos do
setor. Seguimos trabalhando para consolidar o estado como principal ‘hub’
energético do Brasil e garantir uma economia mais
sustentável, com geração
de emprego e renda para a
população fluminense”.
De acordo com o Plano
Estratégico 2022-2026 da
Petrobras, está em avaliação
a integração dos ativos da
Polo GasLub Itaboraí, com
a refinaria Duque de Caxias
(Reduc), para produção de
óleos lubrificantes básicos
e combustíveis, com inves-

timento previsto de US$ 1,5
bilhão. Também está em estudos a construção de uma
usina termelétrica no Polo
GasLub.
Participaram do início
dos testes operacionais do
Polo, nesta segunda-feira, o
presidente da República, Jair
Bolsonaro, e o presidente
da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, acompanhados
do governador do Rio de
Janeiro, Cláudio Castro; do
ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque;
e do prefeito de Itaboraí,
Marcelo Delaroli, dentre
outras autoridades.

Desaceleração econômica é a principal preocupação na AL
Segundo estudo, segurança cibernética incomoda

O

s últimos dois
anos demonstraram-se incrivelmente voláteis, e a pandemia mundial de Covid-19
teve um efeito dominó em
outros tipos de riscos, como
uma consciência maior na
reputação das empresas e
na parte cibernética. A análise é da Aon plc (NYSE:
AON), empresa mundial de
consultoria e soluções, que
divulgou nesta segunda-feira os resultados da Global
Risk Management Survey –
GRSM 2021), que reúne, a
cada dois anos, informação
de milhares de líderes corporativos para identificar os
principais riscos e desafios
enfrentados por suas organizações.
Nesta edição, foram entrevistados mais de 2.300
gestores de 60 países, em
16 indústrias, tanto no setor
público como privado. O
risco que teve maior ênfase
e prioridade foi o relacionado à segurança cibernética, que encabeçou a lista
globalmente, como risco
atual e futuro, a colocação
mais alta desde o início da
pesquisa. Cyber também foi
citado na lista dos 10 principais riscos em cada região,
indústria e tipo de respon-

dente. Na América Latina,
a desaceleração econômica
foi o risco que puxou a lista.
Os 10 principais riscos
refletem, por sua vez, o panorama atual da Covid-19 e
seu impacto nas empresas.
Em um contexto de condições desafiadoras do mercado, está sendo testada a
capacidade das empresas de
gerenciar a volatilidade e tomar melhores decisões. As
organizações estão mudando seu foco de avaliações de
riscos baseados em eventos
para aqueles baseados em
impactos. Por exemplo, a
interrupção do negócio já
foi considerada um risco
linear, mas a pandemia de
Covid-19 demonstrou como pode afetar múltiplas
indústrias e empresas de
maneira simultânea e global.
Volatilidade
“O mundo está cada vez
mais volátil, a importância
de uma tomada de decisões
mais assertiva nunca foi tão
grande” comenta José Luis
Plana, Head de Commercial
Risk da Aon para América
Latina. “Os riscos de cauda longa não são eventos
isolados. Estão interliga-

dos de forma inata, como
vimos com a pandemia de
Covid-19, que mudou fundamentalmente a maneira
como o mundo funciona,
revelando novos riscos e reorganizando as prioridades
na alta direção. A preocupação por gerenciar esses
riscos imediatos pode comprometer a capacidade das
empresas para investir nos
riscos de amanhã”, completa.
Agravados pela pandemia
de Covid-19, e a interligação
entre os tipos de risco, os 10
principais riscos da América Latina segundo a Pesquisa Global de Gerenciamento de Riscos 2021 da Aon
são: Desaceleração econômica / Recuperação lenta
da economia; Interrupção
do negócio; Risco do preço
das matérias-primas/Escassez de materiais; Risco de
pandemias/Crises de saúde;
Risco de fluxo de caixa/liquidez; Modificações legislativas/regulatórias; Risco
político; Flutuação do tipo
de câmbio; Ciberataques /
Violação de dados; e Aumento da concorrência.
“Historicamente, as decisões de transferência e
tratamento de risco são
motivadas por eventos de

perda do passado, ou seja,
olhamos no retrovisor para agir no presente e prever
o futuro. Entendemos que
essa postura pode, e deve,
evoluir para a gestão proativa das ameaças iminentes,
como as cadeias de suprimentos complexas e riscos
climáticos; a experiência
histórica ajuda, mas não é
suficiente para tomarmos as
melhores decisões em um
ambiente tão volátil como o
atual” disse Maurício Masferrer, Head de Commercial
Risk na Aon Brasil.
Conjunto de risco
Vários dos principais
riscos identificados na pesquisa deste ano destacam
as quatro áreas-chaves de
necessidade dos clientes ão
identificadas, em particular
as necessidades não atendidas em forma de riscos
de cauda longa que já não
pode ser vista. Há um crescente entendimento da necessidade de abordar essas
‘incógnitas conhecidas’. “À
medida que enfrentamos
eventos sem precedentes, o
desafio será como desenvolver melhor as soluções para
nos prepararmos de maneira adequada para gerenciá-

-los”, ressalta o estudo.
O estudo também destaca os10 principais riscos
por indústria e região, assim
como a prontidão para o
risco, as perdas associadas e
as ações de mitigação para
cada um desses riscos identificados. O relatório inclui,
ainda, os 10 principais riscos previstos nos próximos
três anos e a análise da Aon
sobre os riscos subestimados. Alguns dos achados
para a América Latina incluem:
- Os entrevistados identificaram os três principais
riscos atuais para a América
Latina: desaceleração econômica, interrupção dos
negócios e risco do preço
das commodities.
- Como outras partes do
mundo, a América Latina
ainda está lutando contra
o impacto da pandemia, o
que explica porque a interrupção dos negócios é uma
preocupação tão importante, e também é vulnerável
a riscos decorrentes de exposições sem danos, como
a pandemia e a inquietação
social. A região está alinhada com outras em sua preocupação crescente com
ataques cibernéticos e violações de dados, que devem

saltar do nono para o quarto lugar em três anos.
- É esperado que o risco
político suba do sétimo lugar atual para o segundo em
três anos.
- As empresas da região
estão subestimando o risco
das mudanças climáticas.
Esse risco deve estar entre os dez primeiros, dada
a combinação de políticas
ineficientes de preservação
ambiental na América Latina, o número crescente de
eventos extremos globalmente, grandes evidências
de degradação ambiental,
incluindo desmatamento
e escassez de água doce,
entre outros fatores. A degradação ambiental terá um
grande impacto na atividade econômica, no ambiente
de negócios e no cenário de
risco da região, e as empresas devem se preparar para
as consequências potenciais
agora, incluindo esse risco
no topo de seus registros.
Realizada a cada dois
anos desde 2007, a Global
Risk Management Survey
da Aon fornece dados e
informações para melhorar
tomada de decisões em relação ao risco em um ambiente empresarial cada vez
mais volátil e complexo.

