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Maior parte 
dos valores 
esquecidos é de 
menos de R$ 1

Quem já conseguiu saber quan-
to tinha em valores esquecidos 
nos bancos ficou decepcionado. 
Dados divulgados nesta segunda-
-feira pelo Banco Central expli-
cam por que: montantes de até R$ 
10 concentram 69,7% do total es-
quecido nas instituições financei-
ras por pessoas físicas; valores a 
receber de até R$ 1 representaram 
42,8% das liberações.

O volume refere-se ao total de 
consultas da primeira fase do Pro-
grama Valores a Receber. Dos R$ 
3,9 bilhões inicialmente previstos 
pelo BC, foram liberados R$ 3,28 
bilhões a 27,3 milhões de pesso-
as físicas. Os cerca de R$ 620 mi-
lhões restantes estão destinados a 
empresas.

Como há casos em que um 
mesmo CPF tem mais de um va-
lor a receber, foram realizadas 
32,4 milhões de transações. Des-
se total, as transações de até R$ 1 
representaram 13,8 milhões das 
liberações. Os valores entre R$ 1 
e R$ 10 corresponderam a 8,7 mi-
lhões de casos.

Nas faixas mais altas, houve 36 
mil liberações de valores entre R$ 
10.000,01 e R$ 100 mil (apenas 
0,11% dos casos). Apenas 1.318 
transferências resultaram em libe-
ração de valores acima de R$ 100 
mil (apenas 0,00004% do total).

As pessoas nascidas entre 1968 
e 1983 ou empresas abertas nesse 
período já podem pedir o saque 
de recursos. O processo deve ser 
feito no site Valores a Receber, 
criado pelo Banco Central para a 
consulta e o agendamento da reti-
rada de saldos residuais.ALTERAÇÃO DA LEI 

DE RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL
Plano pode ser apresentado pelos 
credores. Por Camila Somadossi 
(foto), Ligia Cardoso e Lizah 
Ribeiro, página 4

Congresso do 
Peru admite 
pedido para 
impeachment

O Congresso do Peru admitiu 
o pedido de impeachment feito 
por parlamentares da oposição de 
direita para destituir o presidente 
Pedro Castillo por incapacidade 
moral permanente. Com 76 votos 
a favor, 41 contra e 1 abstenção, 
o plenário aprovou a admissão da 
moção 2148, informa a agência 
de notícias Sputnik. O pedido foi 
apresentado em 8 de março pelas 
bancadas de direita Fuerza Popu-
lar, Renovación Popular e Avanza 
País.

Castillo terá que responder às 
supostas acusações de infração 
constitucional em 28 de março. 
O presidente pode se apresen-
tar ao Congresso com o advo-
gado ou enviá-lo sozinho. O 
líder de esquerda foi eleito em 
junho do ano passado, 50,125% 
dos votos, e tomou posse em 28 
de julho.

Não é a primeira vez que a di-
reita tenta derrubar o presidente. 
Em dezembro de 2021, a primeira 
tentativa não obteve os 52 votos 
necessários para o processo ser 
debatido pelos congressistas.

Na segunda votação, são neces-
sários 87 votos (em um Congresso 
de 130 deputados) para que a exo-
neração seja efetiva, assumindo a 
vice-presidente Dina Boluarte.

Como vem se tornando usual, 
especialmente na América Latina, 
Castillo é acusado de uma série de 
supostos crimes de corrupção ou 
contravenções.

Os fundos que comandam 
as ações da Petrobras
GQG, Baillie Gifford e Goldman Sachs lideram

A Petrobras conta com 729.041 
investidores, sendo que 2.693 são 
institucionais, 6.665, pessoas ju-
rídicas, e 719.683, pessoas físicas. 
Filipe Ferreira, diretor da Comdi-
nheiro, destaca que 36,75% das 
ações da petroleira estão na mão 
da União seja por meio de deten-
ção direta ou via BNDES.

Mais de 45% das ações (45,18%, 
para ser preciso, posição em feve-
reiro de 2022) estão em mãos de 
investidores estrangeiros. Dados 

do fim do ano passado mostram 
que as maiores posições em ADRs 
PBR dos fundos norte-america-
nos estavam em poder do GQG 
Partners (com US$ 2 bilhões, cer-
ca de R$ 10,2 bilhões), Baillie Gi-
fford & Co (US$ 1,1 bilhão, cerca 
de R$ 5,6 bilhões) e Goldman Sa-
chs (US$ 840 milhões, ou R$ 4,2 
bilhões).

O Banco Clássico liderava o 
ranking das posições dos fundos 
brasileiros, com R$ 2,79 bilhões. 

Na sequência estavam o Opportu-
nity (R$ 2 bilhões), Caixa Econô-
mica Federal (R$ 1,2 bilhão) e BB 
Gestão de Recursos (R$ 1,1 bilhão).

Ano passado o lucro líquido da 
Petrobras atingiu a marca de R$ 
106,6 bilhões, aumento de 1.400% 
em relação aos R$ 7,11 bilhões de 
2020. A companhia anunciou a 
distribuição de R$ 100,1 bilhões 
em dividendos.

Leia mais na matéria especial do 
Monitor Mercantil. Páginas 6 e 16

Desigualdade entre trabalhadores cai 
com redução dos rendimentos

Estudo do Instituto de Pesqui-
sa Econômica Aplicada (Ipea), 
divulgado nesta segunda-feira, 
mostra que, após um pico ob-
servado no terceiro trimestre de 
2020 causado pela saída de tra-
balhadores menos qualificados 
do mercado de trabalho no início 
da pandemia, a desigualdade de 
renda medida pelo índice de Gini 
tem recuado, alcançando o valor 
de 0,490 no quarto trimestre de 
2021 (contra 0,507 no terceiro tri-
mestre de 2020). A redução tem 
ocorrido na desigualdade entre 
os trabalhadores do setor privado 
sem carteira.

A queda não significa necessa-
riamente boa notícia. Houve dete-
rioração dos rendimentos habitu-
ais médios, com queda de 10,7% 
quando se compara o quarto tri-
mestre de 2021 com o mesmo pe-
ríodo de 2020. Isso parece indicar 
que está havendo um nivelamen-

to por baixo, com a desigualdade 
caindo porque a maioria passou a 
receber menos.

O levantamento mostra que o 
rendimento habitual médio foi se 
reduzindo à medida que os tra-
balhadores informais e por conta 
própria foram retornando ao mer-
cado de trabalho. A renda habitual 
média saiu de um pico de R$ 2.857, 
no trimestre móvel encerrado em 
julho de 2020, para R$ 2.447, no 
último trimestre de 2021.

A renda efetiva apresentou con-
secutivas quedas a partir do tri-
mestre móvel iniciado em abril de 
2020, e os últimos resultados mos-
tram que, no último trimestre de 
2021, a renda efetiva caiu 8,5%, se 
aproximando ainda mais da queda 
da renda habitual.

A proporção de domicílios sem 
renda do trabalho que, no primeiro 
trimestre de 2020, era de 22,35%, 
teve seu ápice no terceiro trimestre 

do mesmo ano (28,04%). Essa re-
lação apresentou uma estabilidade 
entre o quarto trimestre de 2020 e 
o primeiro trimestre de 2021, re-
forçando como havia sido lenta a 
recuperação do nível de ocupação 
aos patamares anteriores a pan-
demia e, no segundo trimestre de 
2021, caiu para 24,5%. Os dados 
do quarto trimestre (22,2%) reve-
lam que essa relação já se aproxi-
ma dos patamares de 2019, que 
era cerca de 21,5%.

O estudo mostra também que 
foram os domicílios de renda mais 
baixa que apresentaram maior 
crescimento na renda domiciliar 
habitual ao longo do ano de 2020, 
o que reflete a maior proporção 
de trabalhadores informais nes-
sas faixas de renda, enquanto que 
foram os domicílios de renda al-
ta que sofreram a maior redução 
proporcional na renda domiciliar 
do trabalho ao longo de 2021.

Marcelo Camargo/ABr



Monitor
Mercantil

Empresa jornalística fundada em 1912
monitormercantil.com.br

twitter.com/sigaomonitor
redacao@monitormercantil.com.br

publicidade@monitor.inf.br
monitor.interpress@hipernetelecom.com.br

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira

Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro

Monitor Mercantil S/A
Rua Marcílio Dias, 26 - Centro - CEP 20221-280
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel: +55 21 3849-6444

Monitor Editora e Gráfica Ltda.
Av. São Gabriel, 149/902 - Itaim - CEP 01435-001
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: + 55 11 3165-6192

As matérias assinadas são de responsabilidade 
dos autores e não refletem necessariamente a 

opinião deste jornal.

Assinatura
Mensal: R$ 180,00

Plano anual: 12 x R$ 40,00
Carga tributária aproximada de 14%

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

Filiado à

Em 2022, o FNDCT  
contará com cerca  

de R$ 9 bilhões
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Um homem planta 
pequena semente, e 
ela se torna frondosa 

árvore
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Quem vai pagar a conta? O que a Ciência brasileira pode 
esperar para os próximos anos?

Grão de mostarda e tempos melhores 

Por Wanderley de Souza

Há uma tradição no Brasil 
de considerar que o ano se 
inicia depois do Carnaval. 

Logo, é este o momento adequado 
para fazermos algumas considerações 
sobre o que a comunidade científica 
pode esperar para os próximos anos, 
sobretudo no que se refere ao Go-
verno Federal. Neste contexto, é im-
portante considerarmos o que deverá 
ocorrer com o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico (FNDCT), hoje a principal fon-
te de recursos, e o Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq), ambos vinculados 
ao Ministério de Ciência, Tecnologia e 
Inovações (MCTI).

Inicialmente, cabe registrar que o Sis-
tema de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(C,T&I) vem, ao longo de vários anos, 
sofrendo com uma redução significativa 
de recursos para todas as agências fede-
rais, incluindo a Capes que é vinculada 
ao Ministério da Educação. Podemos 
mesmo afirmar que este sistema teria 
colapsado não fosse o aporte crescen-
te de recursos por parte dos governos 
estaduais através de suas fundações de 
amparo à pesquisa, o que será objeto de 
um próximo artigo.

No âmbito federal, o ano de 2021 
foi marcado por dois fatos relevantes. 
O primeiro, e mais importante, foi a 
entrada em vigor da LC 177/2021 que 
proíbe o contingenciamento dos re-
cursos do FNDCT. A lei deveria ter ti-
do efeito no exercício do mesmo ano, 
mas, por uma interpretação sutil do 
Ministério da Economia, que tradicio-
nalmente vem se colocando contra a 
Ciência, só passou a valer realmente a 
partir de 2022.

A segunda, o fato de que o conjun-
to de fontes que abastecem o FNDCT 
atingiram um valor recorde, de R$ 10,2 
bilhões, embora tenham sido utilizados 
menos de R$ 2 bilhões. É fundamental 
que a comunidade acadêmica procure 
recuperar os R$ 8 bilhões não utiliza-
dos, e para tal torna-se necessário acio-
nar o Supremo Tribunal Federal.

Em 2022, o FNDCT contará com 
cerca de R$ 9 bilhões, ainda que a Lei 
Orçamentária tenha aprovado apenas 
R$ 8,4 bilhões. Estes deveriam ter si-
do divididos pelo conselho diretor do 
fndct entre o componente reembolsá-
vel, via crédito e operado diretamente 
pela Finep, e o componente não reem-
bolsável, que se destina diretamente ao 
fomento da pesquisa básica e aplicada 
nas instituições acadêmicas e nas em-
presas de base tecnológica.

Mais uma vez, o Ministério da Eco-
nomia impôs, sem base legal para tal, 
uma divisão de metade para cada uma 
dessas modalidades de apoio. Todos 
sabem que os R$ 4,2 bilhões destina-
dos às operações de crédito não se-

rão utilizados. É fundamental que o 
conselho diretor do fndct interfira no 
processo logo no início do segundo 
semestre, baseando-se em projeções 
nas operações de crédito que devem 
ser solicitadas à finep, e transfira o que 
não vai ser utilizado para o componen-
te não reembolsável do FNDCT.

Em relação aos R$ 4,2 bilhões não 
reembolsáveis, boa parte deverá ser 
utilizada para cobrir compromissos 
assumidos em 2021 e que não foram 
honrados por imposição do Ministério 
da Economia. Terão que ser imple-
mentados agora com o orçamento de 
2022. Na área da infraestrutura, cerca 
de R$ 660 milhões serão necessários 
par esse fim.

Esses compromissos são importan-
tes para o Sistema de C,T&I, onde des-
tacamos ainda recursos da ordem de 
R$ 600 milhões para o CNPq poder 
apoiar os Institutos Nacionais de Ci-
ência e Tecnologia, seu tradicional edi-
tal universal, que tem grande impacto 
em todo o país, e outros programas.

Cabe destacar que esses programas 
deveriam ser cobertos com recursos 
orçamentários próprios do CNPq e 
não oriundos do FNDCT. Haverá 
espaço ainda para o retorno gradual 
da pujança do Fundo Setorial de In-
fraestrutura, com apoio da ordem de 
R$ 250 milhões (R$ 100 milhões pre-
vistos em 2021 e com edital já lança-
do e mais R$150 milhões aprovados 
para 2022) para a obtenção de novos 
equipamentos, via o Proinfra, e R$ 
150 milhões para a continuidade dos 
Centros Nacionais de Equipamentos 
Multiusuários, componente relevante 
da infraestrutura científica nacional, e 
R$ 40 milhões para um programa de 
eficiência energética.

Boa parte dos recursos do FNDCT 
(R$ 800 milhões) estão sendo alocados 
para os contratos de gestão do MCTI 
com as organizações sociais a ele vin-
culadas e que sempre foram mantidos 
com recursos orçamentários do pró-
prio MCTI. É preciso que no futuro 
esses desvios, justificáveis no momen-
to para evitar o pior, sejam corrigidos 
com a recuperação do orçamento pró-
prio do CNPq e do MCTI.

O FNDCT deve ser utilizado para 
novas iniciativas que são necessárias 
para o crescimento da atividade de 
C,T& I no país. Esperamos que esta 
recuperação ocorra a partir de um no-
vo governo efetivamente comprome-
tido com o desenvolvimento do país.

Wanderley de Souza é professor titular da UFRJ, 
membro da Academia Brasileira de Ciências e da 

Academia Nacional de Medicina.

Por Ranulfo Vidigal

A guerra Rússia/Otan-
-Ucrânia gerou um 
bloqueio econômico 

à economia russa acarretando 
preços crescentes de energia, 
globalmente. Por outro lado, 
essa conjuntura belicista vai 
produzir queima de capital 
produtivo, estagflação (soma 
de recessão com inflação), au-
mento nos dos alimentos (no-
tadamente trigo, milho e car-
nes), fertilizantes e gás natural.

Os preços das commodities 
explodiram, e a Europa vai 
viver momentos difíceis, em 
termos econômicos e humani-
tários. Dados divulgados por 
jornais da Alemanha revelam 
que a alta da anergia já gerou 
perdas para seus consumido-
res de € 30 bilhões na maior 
economia europeia – líder da 
União Europeia junto com a 
França.

No Brasil, a alta generalizada 
nos preços dos combustíveis 
e alimentos machuca mais os 
mais pobres, conforme revela 
a Pesquisa de Orçamento Fa-
miliar do IBGE. A mais recen-
te (2017-2018) mostra o peso 
dos itens básicos: R$ 71 em 

cada R$ 100 da despesa média 
mensal de uma família brasilei-
ra se concentra em gastos com 
habitação (aluguel, luz, água), 
de R$ 36, com transporte, R$ 
18, e com alimentação, R$ 17. 
Preocupante!

Nesse contexto de conflito 
distributivo, ganha corpo na 
sociedade brasileira o ritmo de 
greves por reposição salarial 
(inicialmente no setor públi-
co). Mantida essa onda de ca-
restia generalizada, um futuro 
governo progressista terá que 
mudar a política salarial, talvez 
até para uma escala móvel de 
reposição das rendas do tra-
balho e aposentadorias, como 
forma de minimizar a perda 
acelerada de poder de compra 
das famílias brasileiras.

O exemplo da energia é 
gritante. Não estamos pa-
gando preços estratosféri-
cos no diesel, gás, gasolina e 
etanol por causa dos preços 
internacionais do petróleo. 
O PPI, Preço de Paridade In-
ternacional, no qual suposta-
mente se baseia a formação, 
na porta das refinarias, dos 
preços dos combustíveis, não 
passa de uma aritmética tos-
ca, enganadora.

A Petrobras opera com cus-
tos principalmente internos. 
Ou seja, opera com grande 
parte de insumos nacionais, 
mão de obra brasileira e um 
pessoal de alta qualificação 
técnica e muito eficiente, co-
mo demonstrou a descoberta 
da camada pré-sal, de baixíssi-
mo custo de extração.

Do extraordinário lucro de 
R$ 106,6 bilhões do ano passa-
do, mais de R$ 100 bilhões se 
transformaram em dividendos 
– coisa fora de propósito pa-
ra uma empresa de economia 
mista, com alta responsabili-
dade social em meio a miséria 
extrema e alta desigualdade de 
renda e oportunidades que vi-
ceja em nossa sociedade.

O custo dessa farsa tem si-
do a aceleração dos preços dos 
combustíveis, com impacto di-
reto na inflação e no custo de 
vida, seguido de juros altos, es-
tagnação econômica e falência 
dos pequenos negócios. Neste 
quadro, pioram as condições 
de sobrevivência de milhões 
de brasileiros desempregados 
e subempregados. O ano de 
2022 começa quente!

Ranulfo Vidigal é economista.

Por Paiva Netto

Atravessamos um mo-
mento de transfor-
mação no mundo, 

radical e turbulento sob mui-
tos aspectos, o que exige de 
nós capacidade superior no 
enfrentamento de obstáculos 
de todos os matizes. Não me 
refiro a uma correria neurótica 
– porque há gente que corre, 
corre, corre sem chegar a pon-
to algum. Falo aqui de uma 
preparação sistemática e co-
rajosa em prol de tempos me-
lhores, sempre desejados, mas 
até agora não devidamente 
conseguidos pela humanidade. 
O que lhe anda talvez faltando 
é perspicácia e perseverança 
no tocante a certos ensina-
mentos básicos que Jesus, o 
Profeta Divino, farta e espe-
rançosamente, nos transmite.

Bom exemplo encontra-
mos na Parábola do Grão de 
Mostarda, em que um homem 
planta pequena semente e, 
apesar de miúda, ela desabro-
cha, cresce e se torna frondosa 
árvore, de modo que as aves, 
dela se aproximando, for-

mam morada nos seus ramos 
(Evangelho de Jesus, segundo 
Mateus, 13:31 e 32). 

O semeador teve, digamos, 
uma visão profética, porque 
possuía conhecimento acerca 
do extraordinário valor conti-
do na sementinha e seu conse-
quente futuro. É essa uma das 
lições que Jesus, nessa parábo-
la, nos quer transmitir. O con-
trário seria deixar o diminuto 
grão largado no caminho, e 
lá abandoná-lo sem germinar. 
Assim, quando não temos ci-
ência da força que traz a Pa-
lavra Divina, arriscamo-nos a 
chutar a semente e desprezar 
a grande fortuna que Deus 
nos oferece, prejudicando o 
porvir. Ora, o que hoje apren-
demos senão que aquele que 
possui informação e comuni-
cação é dono do mundo?

Vê-se logo que o chutador 
de semente anda desinforma-

do. Imaginemos o que ocorre 
com quem desconhece Evan-
gelho e Apocalipse, de prefe-
rência em Espírito e Verdade, 
à luz do Novo Mandamento 
de Cristo Rei – “Amai-vos 
como Eu vos amei. Somente 
assim podereis ser reconhe-
cidos como meus discípulos” 
(Evangelho de Jesus, segun-
do João, 13:34 e 35). Quantas 
oportunidades se perdem nes-
se mundo! Não considerar e 
viver o Santo Evangelho e o 
Apocalipse Redentor de Nos-
so Senhor Jesus Cristo é andar 
mal avisado.

Todos os empreendimen-
tos espirituais e humanos, dos 
modestos aos mais destacados, 
foram antes pequeninos, assim 
como um novo ano que se ini-
cia. A origem pode ter sido um 
diálogo familiar, uma reunião 
de trabalho, uma intuição... E, 
se a ideia nova é cultivada se-
gundo os princípios humanitá-
rios evangélicos e apocalípticos, 
os benefícios para a coletivida-
de hão de ser incontáveis.

José de Paiva Netto 
 é jornalista, radialista e escritor.
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Trabalho informal ameaça 
futuro da previdência

A crise gerada pela pandemia agravou os problemas 
nas previdências oficiais dos países latino-america-

nos. Segundo levantamento da Euler Hermes, empresa 
global de seguro de crédito, a pandemia foi um golpe du-
plo: por um lado, disparada das taxas de desemprego e as 
reduções de salário diminuíram a contribuição; por outro 
lado, alguns governos permitiram que os poupadores 
usufruíssem de seus fundos de aposentadoria de forma 
emergencial, o que encolheu os valores futuros.

Segundo dados do estudo, o calcanhar de Aquiles da 
América Latina são a baixa cobertura previdenciária e a 
alta taxa de trabalho informal. A cobertura previdenciária 
em toda a região varia entre 26% (Peru) e 69,5% (Uru-
guai). Na maioria das economias da Europa Ocidental, 
essa proporção é próxima a 90%.

“A América Latina terá grandes desafios nas próximas 
décadas: lidar com a desigualdade previdenciária, com 
a prevalência de pobreza na velhice e maior proporção 
de idosos que dependem da aposentadoria. Além disso, 
a expectativa de vida diminuiu apenas temporariamente, 
devido ao Covid-19, mas certamente retomará sua tendên-
cia ascendente nos próximos anos. No Brasil, por exem-
plo, a expectativa é que o número de pessoas com mais de 
65 anos quase triplique para 36,2% até 2050. Isto, combi-
nado com o declínio das taxas de natalidade, levará a um 
rápido aumento das taxas de dependência na velhice”, diz 
a Euler.

Solidariedade

O Prêmio Yedda Maria Teixeira, criado pelo professor 
Bayard Boiteux, chega a sua sétima edição neste domingo 
(21), às 17h, por meio de cerimônia virtual. A Associa-
ção dos Embaixadores de Turismo do RJ resolveu hom-
enagear Dona Yedda – empresária dedicada à hotelaria – 
pois a considera símbolo da mudança. Boiteux acrescenta: 
“Ela demonstrava solidariedade com todas as pessoas. 
Talvez seja esse o grande motivo da premiação que, hoje, 
realizamos.”

Dez categorias ganharam destaque, entre elas Case 
de Retomada, com o Hotel Fairmont Rio; Cultura, com 
a bailarina Deborah Colker; e Saúde, com a Fiocruz. A 
apresentação será de Viviane Fernandes. Ao final, a can-
tora Beth Guilher fará um show. A premiação conta com 
o apoio da Sérgio Castro Imóveis. Link: youtube.com/
watch?v=pWnHLLoj2rU

Fake news

Interessante artigo em site português (abrilabril.pt/
internacional/mentiras-andam-mais-depressa-que-os-mis-
seis) mostra como a grande mídia ocidental propaga fake 
news sem qualquer checagem, desde que elas atendam a 
seus interesses. Não só no conflito na Ucrânia.

Rápidas

A Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE) 
realizará nestas terça e quarta-feira a 7ª edição do Fórum 
de Desenvolvimento, em Brasília. O evento será transmit-
ido online e tem inscrições gratuitas em forumdodesen-
volvimento.com.br *** Nesta terça-feira, às 13h, o advo-
gado João Marcos Siqueira, sócio de Bosisio Advogados, 
vai mediar debate sobre as modalidades empresariais de 
clubes de futebol. O evento terá as participações de Fran-
cisco Manssur, Marco Del Fabro (Suíça) e Dominique 
Abrokwa (Alemanha) e será transmitido pelo canal do 
Instituto Brasileiro de Direito Desportivo no YouTube.

FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

AA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 42.461.863/0001-06 - NIRE 33.3.0003106-5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da A.A. Participações S.A. convocados 
a se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser 
realizada no dia 31 de março de 2022, às 10:00 horas, na sede social da 
Companhia, situada na Av. Brigadeiro Lima e Silva, nº 1.204, sala 605, 
parte, 25 de Agosto, Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, para 
deliberar sobre (i) a alteração do endereço da sede da Companhia; e (ii) o 
aumento do capital social em R$ 265.148,00 (duzentos e sessenta e cinco 
mil e cento e quarenta e oito reais), com a consequente reforma do Artigo 
5º do Estatuto Social. Duque de Caxias, 09 de março de 2022. Salvador 
Liporace - Diretor Administrativo e Financeiro.  Márcio Alexandre Salvador 
da Silva - Diretor Superintendente.

BANCO MODAL S.A.
CNPJ/ME nº 30.723.886/0001-62  –  NIRE 333.0000581-1 

Companhia Aberta de Capital Autorizado
AVISO AOS ACIONISTAS 

JORNAL DE PUBLICAÇÃO LEGAL
O BANCO MODAL S.A. (“Modal”) (B3: MODL11), comunica que, 
em atendimento ao Ofício Circular/Anual-2022-CVM/SEP, deixa de 
publicar suas informações no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 
mantendo-as no jornal Monitor Mercantil (RJ), em razão da entrada em 
vigor da Lei nº 13.818/19, em 1º de janeiro de 2022, que desobriga que as 
publicações legais sejam realizadas nos órgãos oficiais.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2022
Bruno José Albuquerque de Castro 
Diretor de Relações com Investidores

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
DA COOPERATIVA ALIANÇA - COOPERATIVA DE CONSUMO DE 

BANCÁRIOS E EX-BANCÁRIOS DO RIO DE JANEIRO
CNPJ 26.425.224/0001-39 / NIRE 33400055284

O Diretor Presidente da COOPERATIVA ALIANÇA - COOPERATIVA DE 
CONSUMO DE BANCÁRIOS E EX-BANCÁRIOS DO RIO DE JANEIRO, 
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Cooperados As-
sociados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada 
em nossa sede no dia 26 de Março de 2022, em primeira convocação 
às 08h00min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos 
Cooperados Associados, em segunda às 09h00min com metade mais 01 
(um) do número total de Cooperados Associados e em terceira e última às 
10h00min convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados 
Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia 
Geral Ordinária: Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2021;
Relatório de Gestão; Balanço Patrimonial; Demonstração das Sobras ou 
Perdas Apuradas no Exercício Social do Ano de 2021; Destinação das 
Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social do Ano de 2021; Eleição 
dos Membros do Conselho Fiscal; Rio de Janeiro/RJ, 15 de Março 2022.

PAULO CÉSAR MARTINS DE ALVARENGA
DIRETOR PRESIDENTE

Conflito EUA-Otan-Rússia-Ucrânia coloca  
saúde financeira da indústria em risco

O eventual prolon-
gamento da guer-
ra entre Rússia e 

Ucrânia pode afetar a saú-
de financeira da indústria 
brasileira, informou nesta 
segunda-feira a Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI). Segundo a entida-
de, o setor já está sendo 
afetado pelo encarecimen-
to das commodities (bens 
primários com cotação in-
ternacional). Em relatório, 
a instituição diz que a alta 
internacional dos preços 
de matérias-primas agríco-
las, minerais e energéticas 
aumenta a pressão sobre 
a inflação, já afetada pela 
pandemia de covid-19. Pa-
ra a CNI, a alta da inflação 
poderá resultar em aumen-
tos adicionais nos juros, no 
Brasil e no exterior, com 
impacto negativo sobre a 
economia brasileira.

De acordo com o ge-
rente executivo de Eco-
nomia da CNI, Mário Sér-
gio Telles, os efeitos do 
conflito sobre a indústria 
e a economia brasileira 
dependem da duração do 

conflito. Para Telles, uma 
guerra longa pode in-
fluenciar as exportações 
do Brasil como um todo, 
ao fazer a economia glo-
bal desacelerar. No caso 
brasileiro, a elevação do 
preço dos minérios e dos 
produtos agrícolas deve 
ter efeitos mais imediatos 
sobre a inflação. No ca-
so do petróleo, a alta não 
afeta apenas os preços 
dos combustíveis, mas 
também produtos petro-
químicos, como plásticos 
e embalagens.

Por causa do baixo cres-
cimento da economia bra-
sileira, destaca o relatório 
da CNI, a indústria não 
deve conseguir repassar 
integralmente ao consu-
midor o custo da alta das 
matérias-primas em um 
primeiro momento. Se-
gundo a entidade, isso 
compromete a saúde fi-
nanceira da indústria e re-
duz a margem de lucros de 
empresas ainda afetadas 
pela pandemia, aumentan-
do o risco de falências e de 
inadimplência.

Cadeias globais

Outro impacto sobre a 
indústria será a escassez de 
componentes para fabrica-
ção de chips e semicondu-
tores. Isso porque Rússia e 
Ucrânia são grandes pro-
dutores globais de metais 
usados nesses produtos. O 
conflito deverá agravar o 
descompasso nas cadeias 
mundiais de produção, com 
aumento nos preços do fre-
te e repercussões no longo 
prazo porque a estabiliza-
ção do fluxo de insumos só 
ocorre à medida que forne-
cedores recuperam o ritmo 
de produção e de distribui-
ção.

De 23 de fevereiro a 8 de 
março, ressaltou a CNI, os 
preços no mercado futuro 
de diversas commodities 
dispararam. A cotação in-
ternacional do trigo subiu 
45,3%. O preço do barril 
de petróleo saltou 34,3%. 
Também ficaram mais ca-
ros o paládio (+21,7%); 
o milho (+10,3%); o açú-
car (+4,9%) e o alumínio 
(+4,2%).

Comércio externo

Em relação ao comércio 
externo, a CNI avalia que o 
fluxo de mercadorias entre 
Brasil e Ucrânia é peque-
no. Para a confederação, 
as principais dificuldades 
deverão ser observadas 
nas trocas comerciais en-
tre Brasil e Rússia. No ano 
passado, o Brasil comprou 
US$ 5,7 bilhões em produ-
tos russos, principalmente 
fertilizantes, óleos leves de 
petróleo, carvão mineral e 
itens de metalurgia.

Em 2021, o Brasil im-
portou US$ 5,7 bilhões 
da Rússia. Apesar de o 
montante ser equivalente 
a 2,6% das importações 
brasileiras totais, o país foi 
a sexta maior origem das 
mercadorias compradas 
pelo Brasil. 

Quanto às exportações, 
a Rússia foi o 36º maior 
parceiro comercial do Bra-
sil, com US$ 1,59 bilhão 
em produtos embarcados 
(0,6% das vendas externas 
totais).

Superávit comercial chega a US$ 7,53 bi no ano

Dados da Secex até 
a segunda semana 
de março mostram 

corrente de comércio de 
US$ 101,16 bilhões, em alta 
de 24,5%, com US$ 54,35 
bilhões em exportações e 
US$ 46,81 bilhões em im-
portações A balança co-
mercial brasileira atingiu su-
perávit de US$ 7,53 bilhões 
no acumulado do ano, até a 
segunda semana de março, 

com alta de 18,4% pela mé-
dia diária, sobre o período 
de janeiro a março de 2021.

Já a corrente de comér-
cio (soma das exportações e 
importações) chegou a US$ 
101,16 bilhões, com cresci-
mento de 24,5%. As exporta-
ções em 2022 já somam US$ 
54,35 bilhões, com aumento 
de 24,1%, enquanto as im-
portações subiram 25,1% e 
totalizam US$ 46,81 bilhões. 

Os dados foram divulgados 
nesta segunda-feira (14/3) 
pela Secretaria de Comércio 
Exterior (Secex) do Ministé-
rio da Economia.

No acumulado do mês, 
as exportações cresceram 
38,2% e somaram US$ 11,70 
bilhões, enquanto as impor-
tações subiram 30,3% e to-
talizaram US$ 8,10 bilhões. 
O resultado foi um superá-
vit de US$ 3,60 bilhões, em 

alta de 60,2%, com corrente 
de comércio de US$ 19,80 
bilhões, subindo 34,9%.

Apenas na segunda se-
mana de março, as expor-
tações somaram US$ 7,13 
bilhões, enquanto as impor-
tações foram de US$ 5,13 
bilhões. Assim, a balança 
comercial registrou o supe-
rávit de US$ 2,00 bilhões e a 
corrente de comércio alcan-
çou US$ 12,26 bilhões.

Confiança do empresário da industria volta a cair

O Índice de Confiança 
do Empresário In-
dustrial (ICEI) caiu 

0,4 ponto em março deste ano 
na comparação com feverei-
ro, informou nesta segunda-
feira a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). A queda 
ocorre após o índice ficar pra-
ticamente estável em janeiro. 
Com o recuo, ele passou de 
55,8 pontos em fevereiro para 
55,4 pontos no mês seguinte.

O ICEI é a média de dois 
componentes: índice de 
Condições Atuais e o índice 

de Expectativas, que busca 
avaliar o cenário do empre-
sariado nos próximos seis 
meses. O índice varia de 0 a 
100 pontos. Valores acima de 
50 pontos indicam confiança 
do setor de indústria, e quan-
to mais acima de 50 pontos, 
maior e mais disseminada é a 
confiança do empresariado. 
Quanto mais próximo de ze-
ro, menor a confiança.

Confiança

Segundo a CNI, o resul-

tado para março demonstra 
leve recuo da confiança em 
relação a fevereiro. “Apesar 
da queda, a indústria se-
gue confiante em março de 
2022, pois segue acima da 
linha divisória dos 50 pon-
tos, que separa a confiança 
da falta de confiança”, es-
clarece a entidade.

A CNI informou, ainda, 
que o principal fator para a 
manutenção da percepção 
de confiança ficou com o 
Índice de Expectativas que 
caiu 0,6 ponto em março, 

indo para 58,6 pontos. O 
percentual, de acordo com 
a confederação, indica, para 
os próximos seis meses, ex-
pectativas um pouco mais 
fracas e menos dissemina-
das que em fevereiro.

Já o Índice de Condições 
Atuais caiu 0,2 ponto por 
conta de uma piora na per-
cepção das condições atuais 
das próprias empresas por 
parte dos empresários, re-
cuando de 50,6 pontos para 
49,7 pontos, o que fica abai-
xo da linha de 50 pontos.



A alteração da Lei de 
Recuperação Judicial

Por Camila Somadossi, 
       Ligia Cardoso e  
       Lizah Ribeiro

Promulgado em 24 de dezembro de 2020, com vetos 
pontuais, a Lei 14.112/20 trouxe uma série de atu-

alizações e alterações relevantes para a Lei 11.101/2005, 
inclusive quanto ao Plano de Recuperação Judicial. Isso 
porque, antes da alteração da Lei, o Plano de Recuperação 
Judicial somente poderia ser apresentado pelo devedor, no 
prazo de 60 dias a contar do deferimento do processamen-
to da recuperação judicial, abrindo-se prazo para os cre-
dores apresentarem suas objeções que seriam deliberadas 
em Assembleia Geral de Credores. Na AGC, por sua vez, 
o plano é discutido e votado, podendo gerar dois resulta-
dos: a concessão da recuperação judicial ou a decretação 
da falência.

Atualmente, com a alteração da Lei, admite-se a possi-
bilidade de apresentação do Plano de Recuperação Judicial 
pelos credores. Esse plano alternativo poderá ser apresen-
tado quando:

(i) o plano do devedor não é apresentado para delibera-
ção em assembleia dentro do prazo de suspensão das ações 
e

(ii) o plano é rejeitado pela coletividade de credores e, 
nesse caso, os credores podem deliberar, no mesmo ato, 
por oferecerem um novo plano, no prazo de 30 dias.

A apresentação do Plano Alternativo pelos credores, em 
qualquer hipótese, dentro do prazo de 30 dias contados do 
fim do prazo suspensivo, dará início a um novo stayperiod de 
180 dias, conforme previsão do artigo 6º, §§ 4º e 4º-A da 
lei 11.101/05.

Além dos requisitos do plano de recuperação judicial 
apresentado pelo devedor, como:

(i) a discriminação pormenorizada dos meios de recupe-
ração a ser empregados, e seu resumo;

(ii) demonstração de viabilidade econômica; e
(iii) laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens 

e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente 
habilitado ou empresa especializada, para que o plano al-
ternativo dos credores seja submetido a deliberação, deverá 
somar outros requisitos como:

(i) o plano original do devedor não tenha se obtido votos 
suficientes para a aprovação por cramdown;

(ii) não imputar obrigações novas que até então não te-
nham sido previstas em contratos, em leis ou aos sócios da 
empresa recuperanda;

(iii) renúncia expressa às garantias pessoais prestadas por 
pessoas naturais em relação aos créditos novados e que 
sejam de titularidade dos credores presentes à Assembleia 
Geral de Credores ou daqueles que votarem favoravelmen-
te ao plano apresentado, não permitidas ressalvas de votos; 
e

(iv) não ser mais prejudicial do que seria se a falência 
fosse decretada.

Ainda, para que seja colocado em votação pela assem-
bleia, é necessária a adesão de parte dos credores (25% 
dos créditos totais sujeitos à RJ, ou de 35% dos créditos 
presentes à AGC que rejeitou o plano anterior) e, caso o 
plano proposto pelos credores e submetido à assembleia 
geral também vier a ser rejeitado, a recuperação judicial se-
rá convolada em falência.

Camila Somadossi é advogada especialista em Recuperação Judicial e sócia do 
escritório Finocchio & Ustra Advogados.

Ligia Cardoso Valente é advogada especialista em Recuperação Judicial do 
escritório Finocchio & Ustra Advogados.

Lizah Ellen Geld Ribeiro é trainee da área de Recuperação Judicial do escritório 
Finocchio & Ustra Advogados.
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Terça-feira, 15 de março de 2022

Águas de Araçoiaba S.A.
CNPJ nº 11.347.020/0001-50 - NIRE 35.3.0037410-0

Ata da Assembleia Extraordinária realizada em 20 de janeiro de 2022
1. Hora, Data e Local: Às 12h do dia 20/01/2022, na sede social da Águas de Araçoiaba S.A. 
(“Companhia”), na Rua Professor Toledo n° 960, Centro, na Cidade de Araçoiaba da Serra, Estado de 
São Paulo, CEP 18190-000. 2. Convocação e Presença: Editais de convocação publicados no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo (“DOSP”), nos dias 12, 13 e 14/01/2022 nas páginas 4, 9 e 3, 
respectivamente e no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 12, 13 e 14/01/2022, todas na página 3 de 
cada dia. 3. Mesa: Presidente: Ivan Mininel da Silva; Secretário: Carlos Werner Benzecry. 4. Ordem do 
Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações 
por acionistas representando 99,99% do capital social votante da Companhia: 4.1. Aprovar o aumento 
do capital social da Companhia em R$ 4.514.450,00, passando o capital social de R$ 36.015.000,00 
para R$ 40.529.450,00, com a criação de 4.514.450 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, no valor de R$ 1,00 cada uma, no total de R$ 4.514.450,00, para integralização em bens, 
moedas e/ou direitos. 4.2. Tendo em vista a renúncia dos demais acionistas, Saneamento Ambiental 
Águas do Brasil S.A., subscreve as 4.514.450 novas ações, no total valor de R$ 4.514.450,00 a 
integralizar até o final do exercício corrente. 4.3. Em razão do aumento do capital social acima aprovado, 
o caput do artigo 5º, do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital 
social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, é R$ 40.529.450,00 divido em 
40.529.450 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal’’.  5. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos 
acionistas presentes. 6. Assinaturas: Ivan Mininel da Silva, Presidente. Carlos Werner Benzecry; 
Secretário. Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e Jayme 
Filgueiras de Aguiar), Acionista presente. Confere com a original lavrada em livro próprio. Araçoiaba da 
Serra, 20 de janeiro de 2022. Ivan Mininel da Silva - Presidente Carlos Werner Benzecry - Secretário. 
JUCESP nº 98.328/22-0 em 17/02/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. 

Usuários de trem temem por 
preço de passagem passar de R$ 7

O governo do esta-
do negocia com 
a concessionária 

SuperVia para que o rea-
juste da tarifa de trem fique 
abaixo dos R$ 7, valor refe-
rente ao reajuste anual com 
base no Índice Geral de 
Preços - Mercado (IGP-M), 
como previsto no contrato 
de concessão. A informa-
ção foi dada pela represen-
tante da Secretaria Estadual 
de Transporte (Setrans), 
Raquel de Souza Lima, na 
primeira oitiva da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj) que investiga 
as interrupções e atrasos 
nos serviços de trens, reali-
zada nesta segunda-feira.

Presidente da CPI, a de-
putada Lucinha (PSDB) 
falou sobre o impacto do 
serviço ofertado pela con-
cessionária no cotidiano do 
povo fluminense: “As irre-
gularidades do sistema de 
trens vêm afetando a vida 
dos usuários. Conversando 
com eles constatamos que 
muitas vezes um terço do 
que recebem é gasto em 
passagens. Além disso, o 

trabalho informal é a rea-
lidade de grande parte da 
população”. Lucinha tam-
bém informou que a CPI 
irá solicitar à Agência Regu-
ladora de Serviços Públicos 
Concedidos de Transportes 
Aquaviários, Ferroviários, 
Metroviários e de Rodo-
vias do Estado (Agetransp) 
um detalhamento de todas 
as multas já aplicadas pela 
agência à SuperVia.

Em sua participação, a 
superintendente de Planeja-
mento e Monitoramento de 
Concessões de Transportes 
Públicos da Setrans, Raquel 
Lima, explicou a questão do 
contrato. “É um contrato 
de concessão assinado em 
1998, com 11 aditivos, que 
teve sua prorrogação ante-
cipada até 2048. Inicialmen-
te, eram 25 anos de conces-
são, que foram prorrogados 
antecipadamente para mais 
25 anos, com a contrapar-
tida de R$ 1,2 bilhão de 
investimento a serem fei-
tos pela concessionária. O 
IGP-M chegou a cerca de 
25%, descolando da realida-
de econômica, e há atuação 
do governo nesse cenário, 
com tratativas junto à con-

cessionária, considerando 
um valor compatível com 
a realidade atual, além de 
melhorias no sistema. Em 
2021, a tarifa deveria ter 
sido ajustada para R$ 5,90, 
mas permaneceu R$ 5,00. 
As mesmas tratativas se-
guem em andamento”, de-
clarou.

O deputado Waldeck 
Carneiro (PT) questionou o 
fato de o contrato ter sido 
prorrogado antes da me-
tade de seu cumprimento: 
“Com apenas 12 anos de 
contrato já houve a reno-
vação antecipada por mais 
25 anos. Me parece um 
procedimento temerário, 
já que o governo não tinha 
condições de avaliá-lo por 
completo. Além disso, a Su-
perVia, depois, entrou em 
recuperação judicial”.

Representando os usu-
ários de trem, a diarista 
Cátia Cleide Cardoso re-
portou que o fim de linhas 
expressas, com menos pa-
radas, prejudicou muito o 
serviço. “O tempo de via-
gem nos deixa esgotados, 
é uma situação insustentá-
vel. Pego o trem na esta-
ção Tancredo Neves (em 

Santa Cruz, na Zona Oes-
te da capital) às 5h15, e le-
vo 2h30 até a Central do 
Brasil. Quando tínhamos 
a linha expressa levava no 
máximo 1h15. Retiraram a 
linha expressa na pande-
mia, mas nós continuamos 
trabalhando. Sou usuária 
há mais de dez anos, e 
não tínhamos do que nos 
queixar, mas há dois ou 
três anos o serviço piorou 
muito”, relatou.

O gerente da Câmara de 
Política Econômica e Ta-
rifária da Agetransp, Feli-
ppe Ramos, explicou que 
o equilíbrio econômico-
-financeiro do contrato é 
revisado a cada cinco anos, 
e reajustado anualmente pa-
ra manter o valor nominal 
da tarifa. Felippe também 
informou que a agência 
emitiu uma Nota Técni-
ca em novembro de 2021, 
após desenvolver um índi-
ce de reajuste do valor real 
da tarifa próprio do sistema 
ferroviário, como alternati-
va ao IGP-M. Segundo ele, 
a revisão do equilíbrio eco-
nômico-financeiro prevista 
para o ano de 2020 está em 
curso na Agetransp.

Importação de máquinas industriais 
movimentou US$ 1,6 bilhão em 2021

Um dos setores que 
mais movimenta o 
Brasil no comér-

cio exterior, a importação 
de máquinas industriais teve 
um ano positivo em 2021. 
Segundo dados levantados 
pela Logcomex, startup que 
oferece Big Data e automa-
ção para o comércio exte-
rior, foram importados US$ 
1.691.213.852,47 entre ja-
neiro e novembro de 2021. 
Em comparativo com 2020 
(US$ 1.343.627.540,75) esse 
número foi 24% maior.

“A importação de máqui-
nas e equipamentos industriais 
é muito importante para o 

Brasil”, explica Helmuth Ho-
fstatter, CEO da Logcomex. 
“Assim, conseguimos trazer 
tecnologias que alimentam 
nossa cadeia produtiva e não 
temos produção local. Isso 
ajuda a alavancar a indústria 
nacional”, completa.

O principal mês de 
importação do setor foi 
em novembro, com com 
US$174.293.883,47, segui-
do por setembro, com US$ 
174.072.660,99. “Esse cres-
cimento foi muito afetado 
pela escassez de produtos, o 
que deixou tudo mais caro”, 
explica Helmuth.

Além disso, o principal 

fornecedor do produto foi a 
China, com mais de US$ 635 
milhões. Na sequência, vem 
Estados Unidos, Alemanha, 
Reino Unido e Itália.

Outro aspecto importan-
te destacado pelo executivo 
é a importação de máquinas 
usadas, que é possível, mas é 
uma exceção. Todo processo 
de importação de máquinas 
precisa da aprovação da Sub-
secretaria de Operações de 
Comércio Exterior (Suext). 
Para o equipamento poder 
ser importado, é necessário 
que não haja nenhum outro 
similar sendo produzido pe-
la indústria nacional. O ór-

gão abre consulta e, durante 
trinta dias, poderá haver ma-
nifestação de alguma empre-
sa em fornecer o produto 
nacional.

Caso não ocorra, a Licen-
ça de Importação é aprova-
da e o embarque autoriza-
do. Chegando ao Brasil, o 
produto entra em canal ver-
melho e é verificada a ido-
neidade do material.

Para facilitar o processo de 
importação pelas indústrias, 
a Logcomex criou um guia 
prático de como importar 
máquinas industriais, trazen-
do dicas e estatísticas, que es-
tá disponível gratuitamente.

Supermercados lideraram geração  
de empregos na pandemia

Os supermercados 
foram os maio-
res geradores de 

empregos no Brasil desde a 
pandemia, com 156.120 no-
vos postos de trabalho no 
biênio 2020-2021. E entre 
os estados, a maior parti-
cipação do setor na oferta 
de novas vagas ocorreu no 
Rio de Janeiro, com 41% 
do total, respondendo por 
2 de cada 5 empregos aber-
tos em território fluminen-
se nos últimos dois anos. 
Os números são do estudo 
“Mapa dos Empregos no 
Setor de Supermercados”, 
realizado pela Associa-
ção de Supermercados do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Asserj) em parceria com a 

consultoria Future Tank.
“O setor de supermerca-

dos teve um papel social e 
econômico fundamental na 
pandemia, não só pela sua 
função de abastecimento da 
população, mas também por 
ter sido um dos pilares em 
termos de geração de em-
prego e de renda no Brasil, 
principalmente no Estado do 
Rio”, destaca o presidente da 
Asserj, Fábio Queiróz.

O estudo foi realizado 
com base em dados oficiais, 
obtidos no Novo Caged, que 
é a geração das estatísticas do 
emprego formal por meio 
de informações captadas dos 
sistemas eSocial, Sistema do 
Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Ca-

ged) e Empregador Web.
No Brasil, a geração de 

postos de trabalho pelos 
supermercados totalizou 
57.214 novas vagas, em 
2020, e 98.906, em 2021. 
O setor foi responsável por 
6,1% do total de novos pos-
tos de trabalho no período 
2020/2021.

Nesses dois anos de pan-
demia, o setor foi o maior 
gerador de empregos em 
oito estados brasileiros, 
ranking liderado pelo Esta-
do do Rio de Janeiro, onde 
os 11.120 postos de traba-
lho gerados pelos super-
mercados representaram 
41% do total. Foram 2.483 
novas vagas em 2020 e 
8.637 em 2021.

Os supermercados fica-
ram entre os 10 setores mais 
geradores de postos de tra-
balho em 57 dos 92 muni-
cípios fluminenses, nos úl-
timos dois anos. Lideraram 
as contratações nas regiões 
Metropolitana e Serrana e 
em sete municípios, como 
São Gonçalo, Nova Iguaçu 
e São João de Meriti.

“O setor de supermerca-
dos continuará contribuindo 
para o desenvolvimento eco-
nômico e social. Prova disto é 
a realização, pela Asserj e Ba-
se Promoções, da Super Rio 
Expofood, de 21 a 23 deste 
mês, no Riocentro, que está 
gerando cerca de 8 mil em-
pregos diretos e indiretos”, 
acrescenta Fábio Queiroz.
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COMARCA DA CAPITAL-RJ.
JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA SÉTIMA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1º., 2º. LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE e 
INTIMAÇÃO à ADRIANA MACHADO CUNHA, com o prazo de 
05 (cinco) dias, extraído dos autos da Ação Sumária (Processo 
nº 0313819-98.2015.8.19.0001) proposta por CONDOMÍNIO 
DO EDIFÍCIO NOSSA SENHORA DO PILAR contra ADRIANA 
MACHADO CUNHA, na forma abaixo: O DR. LEONARDO DE 
CASTRO GOMES, Juiz de Direito da Vara acima, Faz Saber 
por este edital aos interessados, que nos dias 24.03.2022 e 
31.03.2022, às 12:30 horas, no escritório da Leiloeira Pública 
FABÍOLA PORTO PORTELLA, situado na Avenida Nilo Peçanha, 
nº 12, Grupo 810, Castelo, Rio de Janeiro, RJ, e simultaneamente 
através do site de leilões online: www.portellaleiloes.com.br, será 
apregoado e vendido o Apartamento 1205, do edifício situado na 
Praça João Pessoa, nº 09, Centro, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliação: 
R$ 314.819,92 (trezentos e quatorze mil, oitocentos e dezenove 
reais e noventa e dois centavos).- O edital na íntegra está afixado 
no Átrio do Fórum, nos autos acima, no site www.portellaleiloes.
com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio de Janeiro 
www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

OM BRANDS LICENCIAMENTOS LTDA.
CNPJ Nº 04.757.968/0001-18 – NIRE: 33.2.0682444-8

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2020
Data/Hora e Local - aos vinte de agosto de 2020, às 11:00 horas, na sede 
social da Sociedade, na Rua General Rabelo, nº 43 - casa, Gávea, na cidade do  
Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.451-010. Convocação e Presença - Dispensada a 
publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 1.072, § 2º 
da Lei 10.406/2002, em face da presença de sócios representando a totalidade 
do capital. Presentes: OSKAR FOSSATI METSAVAHT, brasileiro, casado pelo 
regime da comunhão parcial de bens, médico e empresário, portador da Carteira 
de Identidade n.º 524.510-5, expedida pelo CRM/RJ, CPF n.º 376.809.270-49, 
e MARIA DA NAZARÉ DE ALMEIDA BRAGA METSAVAHT brasileira, casada 
pelo regime da comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Carteira 
de Identidade n.º 07.251.414-4, expedida pelo IFP/RJ e CPF n.º 913.899.927-
72, ambos residentes e domiciliados à Rua Francisco Otaviano, n.º 171/ap. 
301, Arpoador, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.080-046. Composição da Mesa - 
Presidente: OSKAR FOSSATI METSAVAHT e MARIA DA NAZARÉ DE ALMEIDA 
BRAGA METSAVAHT. Ordem do Dia - Consoante à cláusula 3ª do contrato 
social, os sócios resolvem reduzir o capital social no valor de R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais), nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, 
considerando que o valor atribuído ao capital social se tornou excessivo em 
relação ao objeto da Sociedade, de modo que, o capital social que atualmente é de 
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), passará a ser de R$ 6.000.000,00 (seis 
milhões de reais). Dessa forma, declara ainda que, conforme disposto no artigo 
1.084 do Código Civil, que a redução do capital social será realizada restituindo-
se parte do valor das quotas aos sócios. Após exame e discussão da matéria, 
os sócios por unanimidade e sem reservas ou quaisquer restrições, aprovam a 
redução do capital social da sociedade. Encerramento e Aprovação da Ata - 
Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a 
presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios presentes. 
OSKAR FOSSATI METSAVAHT - Presidente; MARIA DA NAZARÉ DE ALMEIDA 
BRAGA METSAVAHT - Secretária. 

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2020. 
OSKAR FOSSATI METSAVAHT

MARIA DA NAZARÉ DE ALMEIDA BRAGA METSAVAHT.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDI-
NÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA ALIMENCOOP - 

COOPERATIVA DE CONSUMO DESTINADAS A ALIMENTOS 
CNPJ 26.635.933/0001-49 / NIRE 33400055390 

O Diretor Presidente da SOCIEDADE COOPERATIVA ALIMENCOOP - COO-
PERATIVA DE CONSUMO DESTINADAS A ALIMENTOS, no uso de suas atri-
buições estatutárias, convoca todos os Cooperados Associados para partici-
parem das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem realizadas 
em nossa sede, porém, não havendo a condição do acontecimento na própria 
sede devido ao CORONAVIRUS (COVID-19), será feita por meios online, no 
dia 26 de março de 2022, em primeira convocação às 9h00min com a presença 
de 2/3 (dois terços) do número total de Cooperados Associados, em segunda 
às 10h00min com metade mais 01 (um)do número total de Cooperados As-
sociados e em terceira e última às 11h00min Convocação com a presença 
mínima de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes 
ordens do dia: Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária: Extraordiná-
ria: 1. Entrada e Saída de Cooperados. Ordinária: 1. Prestação de Contas 
do Exercício Social do Ano de 2021; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patri-
monial; 4. Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social 
do Ano de 2021; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício 
Social do Ano de 2021; 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal. 

Rio de Janeiro/RJ, 15 de Março de 2022. 
ANGELA MARIA NEVES PEREIRA 

DIRETORA PRESIDENTE

JUÍZO DE DIREITO DA 
1ª VARA CÍVEL REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA

EDITAL de 1º e 2º Leilão Eletrônico e Intimação, extraídos dos 
autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECISÃO 
DE CONTRATO, movida por WILTON SILVA COSTA e OUTRA 

em face de RIO MARINA RESORT IMOBILIÁRIO LTDA, 
processo nº 0445269-67.2015.8.19.0001, na forma abaixo:

O Dr. ARTHUR EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz da 
Vara acima, FAZ SABER por este Edital com prazo de 5 dias, a 
todos os interessados especialmente a RIO MARINA RESORT 
IMOBILIÁRIO LTDA, que em 21/3/22, às 11:00 hs., no site do 
leiloeiro, www.marioricart.lel.br, o Leiloeiro MARIO MILTON B. 
RICART, venderá de forma eletrônica (on line) conforme art. 879 
inciso II do CPC, não havendo licitantes no dia 23/3/22, no mesmo 
local e hora, a quem mais oferecer, na forma do art. 891 § único 
do NCPC, os imóveis registrados no 1º RGI de Mangaratiba - RJ, 
matrículas nº 367 e 371, Apto 106 e Apto 110, do Edifício Cascais, 
bloco 1, do condomínio Rio Marina Resort Residencial, situado no 
lote q da quadra B, do loteamento Marina Porto de Itacuruçá - RJ, 
avaliados as fls. 684 e 685 em 9/5/21, por R$ 380.000,00 cada apto. 
Condições Gerais da Alienação: constam no Edital na íntegra, no 
site do leiloeiro e nos autos.  Pagamentos: à vista conf. art. 892 
do CPC, 3% ao leiloeiro e custas de 1%, ocorrendo arrematação, 
adjudicação ou remição. Para conhecimento de todos foi expedido 
este, outro na integra estará afixado no local de costume e na sede 
do juízo e nos autos, ficando o executado ciente da Hasta Pública, 
se este não for encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, suprindo 
assim a exigência contida no Art. 889 inciso I do NCPC. Dado 
e passado nesta cidade, em 8/2/22. Eu, Bianca Orosco Bullaty, 
Chefe de Serventia, o fiz digitar e subscrevo. (ass) Dr. ARTHUR 
EDUARDO MAGALHÃES FERREIRA, Juiz de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDI-
NÁRIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA PETROPOLITANA 

SANTA FÉ - COOPERATIVA DE CONSUMO
CNPJ 28.754.529/0001-10 / NIRE 33400055977

O Diretor Presidente da SOCIEDADE COOPERATIVA PETROPOLITANA 
SANTA FÉ - COOPERATIVA DE CONSUMO, no uso de suas atribuições esta-
tutárias, convoca todos os Cooperados Associados para participarem das As-
sembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem realizadas em nossa 
sede, porém, não havendo a condição do acontecimento na própria sede de-
vido ao CORONAVÍRUS (COVID-19), será feita por meios online, no dia 26 de 
março de 2022, em primeira convocação às 09h00min com a presença de 2/3 
(dois terços) do número total de Cooperados Associados, em segunda às 
10h00min com metade mais 01 (um)do número total de Cooperados Associa-
dos e em terceira e última às 11h00min Convocação com a presença mínima 
de 10 (dez) Cooperados Associados para deliberar sobre as seguintes ordens 
do dia: Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária: Extraordinária: 1. En-
trada e Saída/Renúncia de Cooperados. Ordinária: 1. Prestação de Contas 
do Exercício Social do Ano de 2021; 2. Relatório de Gestão; 3. Balanço Patri-
monial; 4. Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social 
do ano de 2021; 5. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício 
Social do ano de 2021; 6. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 7. Eleição/
Substituição de Diretores. Petrópolis/RJ, 15 de Março de 2022.

DIRETOR PRESIDENTE
ALEXANDRE DA ROCHA PIRES

CONDOMÍNIO ROSELIEN I
RUA ADRIANO 300 - BL 1 A 20

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente edital, ficam convocados os senhores condôminos do 
CONJUNTO HABITACIONAL ROSELIEN I, em número de 320 ( trezentos e 
vinte), para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no dia 25 de Março 
de 2022 às 19:30 horas, em primeira convocação, com o quorum regimental, 
ou às 20:00 hs, em segunda e última convocação, com a presença mínima de 
10 condôminos, que não sejam componentes do Conselho de Administração 
ou Conselho Consultivo no salão do Centro Comunitário, na Rua Adriano, 
S/N para deliberarem sobre os seguintes assuntos constantes da ORDEM 
DO DIA: 1 - Leitura da Ata anterior; 2- Prestação de contas; 3 - Eleição de 
Síndico-Geral, Conselho de Administração e Conselho Consultivo para o 
período de 1o de Abril de 2022 à 31 de Março de 2023 / Ratificação dos 
atos praticados; a- poderá candidatar-se qualquer condômino proprietário 
residente no Conjunto; b- as chapas deverão ser entregues à Administração 
até às 17 horas do dia 7 de Março de 2022, impreterivelmente; 4 - Previsão 
Orçamentária; 5 - Assuntos gerais. Lembramos aos Senhores Condôminos 
que, somente poderão participar das deliberações, bem como votar ou 
ser votado os proprietários que estiverem em dia com suas obrigações 
condominiais, devendo os procuradores exibirem seus documentos de 
representações, com todas as formalidades legais; SERÁ OBRIGATÓRIO 
O USO DE MASCARA; RECOMENDA-SE QUE CADA CONDÔMINO 
LEVE SUA CANETA; O CONDOMÍNIO DISPONIBILIZARÁ ALCOOL GEL.

Rio de Janeiro, 17 de Fevereiro de 2022. Sindico Geral.

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASIL-ALEMANHA DO RJ
CNPJ 33.752.767/0001-26 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os associados da CÂMARA DE COMÉRCIO E IN-
DÚSTRIA BRASIL-ALEMANHA DO RIO DE JANEIRO para a Assem-
bleia Geral Ordinária a ser realizada no edifício sede da FIRJAN, Av. 
Graça Aranha, 1 - 13º andar - Centro – RJ, no dia 25 de março de 2022, 
às 14h, em primeira convocação e, no mesmo dia, às 14:15h, em segun-
da convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Apre-
sentação do Relatório de Atividades da Diretoria sobre o exercício 2021; 
2. Aprovação das Demonstrações Financeiras 2021; 3. Eleição para os 
cargos de Vice Presidente, Diretoria e Conselho; 4. Assuntos Gerais

Roberto Cortes - Presidente

Cresce expectativa de  
redução  dos juros no mundo 
Inflação continua distanciando cada vez mais planos de crescimento 

O mercado financei-
ro elevou as pers-
pectivas para a in-

flação em 2022. O Relatório 
Focus, do Banco Central, 
divulgado nesta segunda-
feira apresentou uma varia-
ção acima de 6% resultado 
do maior aperto monetário 
e do mega aumento anun-
ciado na semana passada 
pela Petrobras.

A pesquisa Focus mos-
trou que os especialistas 
consultados aumentaram a 
projeção para a alta do IP-
CA este ano a 6,45%, con-
tra 5,65%, anteriormente, 
e muito acima do teto da 
meta, de 5,0%. Em relação 
a taxa de juros, as intensas 
pressões inflacionárias le-
varam as projeções para 
12,75% este ano. A pesquisa 
anterior apontava expectati-
va de uma taxa de 12,25% 
em 2022.

O Brasil enfrentará sig-
nificativos desafios econô-
micos, fiscais e políticos em 
2022. A acentuada deterio-
ração dos fundamentos ma-
croeconômicos se soma à 
piora do ambiente externo 
e à turbulenta eleição pre-
sidencial e parlamentar de 
outubro. As empresas pre-
cisarão gerenciar custos, ca-
pital de giro e investimentos 
para preservar rentabilidade 
e fluxos de caixa diante da 
menor renda disponível. 
Preços das commodities 
permanecerão positivos aos 
exportadores. O alerta foi 
dado pela Fitch Ratings em 
relatório divulgado na últi-
ma sexta-feira (12). 

E a semana começa em 

ritmo de expectativa com 
decisões importantes que 
ocorrerão dentro e fora do 
país. “Em semana de deci-
são do Comitê de Política 
Econômica do Banco Cen-
tral (Copom), que segundo 
o consenso médio de mer-
cado deve elevar a Selic de 
10,75% para 12,00%, uma 
alta de 1,25%, os investido-
res seguem monitorando os 
desdobramentos do confli-
to entre Rússia e Ucrânia, 
na iminência de um poten-
cial acordo, e como o retar-
damento dele afeta o preço 
das commodities, em espe-
cial o petróleo”, reportou 
Idean Alves, sócio e chefe 
da mesa de operações da 
Ação Brasil Investimentos, 
escritório credenciado da 
XP Investimentos

Ele traduz a alta do dó-
lar como meio a aversão 
a risco global, por conta 
da possibilidade de novas 
sanções da União Euro-
peia ao petróleo russo, o 
que pode elevar ainda mais 
o preço das commodities, 
e puxar a alta da inflação. 
“Em meio a busca por se-
gurança, temos os países 
elevando os juros, o que 
auxilia na migração de ca-
pital dos mercados emer-
gentes para as economias 
mais seguras, com um prê-
mio de risco mínimo, en-
quanto o mercado busca 
por novos pontos de re-
ferência, tanto nos juros, 
câmbio e equities”.

Pandemia

Alves destaca que segue 

também no radar o aumen-
to do número de casos de 
covid na China, que vem 
adotando de forma draco-
niana a política do “covid 
zero”, implantando restri-
ções extremas na menor 
possibilidade do avanço de 
casos, o que pode impac-
tar novamente a cadeia de 
produção do lado da oferta, 
bem como colaborar para 
desaceleração da economia 
chinesa e global, com ba-
se nisso, o Morgan Stanley 
cortou projeções para PIB 
da China de 2022 com a no-
va onda de casos de Covid 
no país, houve um corte de 
0,2 ponto nas expectativas, 
de alta de 5,3% para avanço 
de 5,1%.

Na opinião do analista, 
além da potencial alta de 
juros por parte do Copom, 
devemos ter o FED (Banco 
Central dos EUA) aumen-
tando os juros em 0,25% 
nos EUA, e indicando no-
vas altas ainda para 2022. 
“O tom mais duro dos ban-
cos centrais vem de encon-
tro com o efeito inflacioná-
rio que vem se alastrando 
pelo mundo, e se mostran-
do ainda mais incerto à me-
dida que o conflito entre a 
Rússia e a Ucrânia se pro-
longa”, explica.

Conceito

Inflação é o nome dado 
ao aumento dos preços de 
produtos e serviços. Ela é 
calculada pelos índices de 
preços, comumente cha-
mados de índices de infla-
ção. No Brasil, O Instituto 

Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) pro-
duz dois dos mais impor-
tantes índices de preços: 
o IPCA (Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo), 
considerado o oficial pelo 
governo federal, e o INPC 
(Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor).

Redução dos juros

Para ele, a expectativa 
de redução dos juros mun-
do afora ainda no final de 
2022 está cada vez mais 
ficando no retrovisor en-
quanto a inflação avança. 
Dado que toda política de 
ajuste de juros tem seus 
reflexos efetivos normal-
mente após 6 meses da 
mudança de taxas, o que 
significa que no cenário 
atual os bancos centrais 
vão ter que continuar ace-
lerando as altas até que 
um cenário de estabilidade 
econômica se apresente, e 
uma nova política de “me-
nos juros” rumo ao cresci-
mento possa ser adotada. 

“As palavras de ordem 
são: cautela, liquidez, di-
versificação, e segurança, 
pois como diria Warren 
Buffett no encontro anual 
da Berkshire Hathaway em 
2020: ‘não se pode contar 
com a bondade dos ami-
gos para se ter liquidez em 
momentos difíceis’. Então, 
ouvindo o ‘bom velhinho’, 
mantenha um caixa robus-
to, proteja capital e tenha 
visão de longo prazo para 
ter sucesso nos investimen-
tos”, elencou.

Selic: alta e mudança 
de regra ajudarão a 
popularizar o FIDC

A Comissão de Va-
lores Mobiliários 
CVM) poderá, ain-

da neste semestre, promo-
ver alteração de normas 
do Fundo de Investimen-
to em Direitos Creditórios 
(FIDC), possibilitando ao 
investidor comum aplicar 
recursos em cotas (atual-
mente, isso só pode ser 
feito por investidores qua-
lificados, aqueles com pelo 
menos R 1 milhão investi-
dos).

Os FIDCs são fundos 
de investimento que se ba-
seiam na aquisição de di-
reitos creditórios. Créditos 
originados de transações 
realizadas nos segmentos 
financeiro, comercial, in-
dustrial, imobiliário, de hi-
potecas, de arrendamento 
mercantil e de prestação 
de serviços podem entrar 
na composição do fundo, 
como duplicatas, cheques, 
CCB, contratos…

 “O cenário a curto prazo 
leva a crer que haverá uma 
enorme corrida de investi-
dores em direção ao FIDC 
neste ano”, afirma José Ro-
berto Meirelles, mestre em 

direito pela University Colle-
ge London e coordenador da 
área de Mercado de Capitais 
do escritório Silveiro Advo-
gados.

Segundo ele, outro fator 
positivo para os FIDCs é a 
tendência de aumento da ta-
xa Selic. “As cotas dos FIDCs 
geralmente são atreladas ao 
CDI. O Copom aumentou a 
taxa de juros de 9,25% para 
10,75% ao ano em fevereiro 
e indicou que deve continu-
ar a elevar esse índice para 
conter a inflação a médio 
prazo”, afirma o especialista. 
Projeção recente do Boletim 
Focus, que reúne previsões 
do mercado para indicadores 
econômicos do país, aponta 
para uma Selic de 12,25% ao 
final de 2022.

Meirelles lembra, ain-
da, que o desempenho do 
FIDC já vinha sendo posi-
tivo antes dessas novidades. 
Em 2021 houve aumen-
to de 50% na emissão de 
FIDCs no país em relação 
ao ano anterior, alcançando 
valor de R 92 bilhões, se-
gundo relatório da Uqbar, 
consultoria de dados so-
bre o mercado financeiro. 

Dólar a R$ 5,12 fecha no 
maior valor em duas semanas

Em um dia de tur-
bulência nos mer-
cados doméstico e 

externo, o dólar ultrapassou 
R$ 5,10 e fechou no maior 
valor em duas semanas. A 
bolsa de valores teve forte 
queda e encerrou no menor 
nível desde o fim de janeiro.

O dólar comercial fechou 
esta segunda-feira vendido 
a R$ 5,12, com alta de R$ 
0,066 (+1,3%). A cotação 
iniciou o dia em baixa, caiu 

para R$ 5,03 por volta das 
10h, mas subiu logo após a 
abertura do mercado norte-
americano. Na máxima do 
dia, por volta das 15h30, 
chegou a R$ 5,14.

A moeda norte-america-
na fechou no maior valor 
desde 25 de fevereiro, quan-
do tinha sido vendida a R$ 
5,15. Apesar da alta de hoje, 
a divisa acumula queda de 
0,7% em março. Em 2022, 
o recuo chega a 8,18% 
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AVISO AOS ACIONISTAS
A Produtores Energéticos de Manso S/A - PROMAN comunica que estão 
a disposição dos senhores acionistas os documentos discriminados no 
Art. 133, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, referente ao encerramento do 
exercício de 2021, podendo os mesmos ser obtidos na Rua Jardim Botâ-
nico, nº 674, sala 316, Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.461-
000, bem como, encontram-se disponibilizados nos portais da Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM e desta Companhia (www.promanmt.com.
br). Rio de Janeiro, 14 de março de 2022. Nanci Turibio Guimarães - Di-
retora  Financeira e de Relações com Investidores.

PRODUTORES 
ENERGÉTICOS 
DE MANSO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.291.077/0001-93 
NIRE 33.3.0027784-6
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
REGISTRO CVM Nº 01923-2

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/ME nº 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8

Ata da Reunião do Conselho de Administração Iniciada em 02 de Fevereiro de 
2022, Suspensa e Retomada em 24 de Fevereiro de 2022. 1. Data, Hora e Local 
da Reunião: Reunião realizada remotamente por meio eletrônico, nos termos do art. 
27, §2º, do Estatuto Social da OceanPact Serviços Marítimos S.A (“Companhia”), 
no dia 02 de fevereiro do ano de 2022, às 18:00 horas, suspensa e retomada em 
24 de fevereiro de 2022, às 18:00 horas. 2. Convocação e Presença: Dispensada 
a convocação nos termos da Cláusula 7.5 do Regimento Interno do Conselho de 
Administração e nos termos do §4º da Cláusula 26 do Estatuto Social da Companhia, 
diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia. Previamente à instalação da reunião, o Sr. Luis Antonio Gomes Araujo 
comunicou aos demais membros do Conselho de Administração que, por ser o único 
destinatário do programa a ser deliberado, não participaria da referida deliberação, 
tendo então se retirado da reunião. 3. Mesa: Em virtude da ausência do Sr. Luis 
Antonio Gomes Araujo, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Carlos Gustavo 
Perret Simas, que convidou o Sr. Thiago Borges Paes de Lima para secretariá-
lo. 4. Ordem do Dia: Tomar conhecimento, examinar, discutir e deliberar sobre 
(i) o 2º Programa de Concessão de Ações Restritas da Companhia, bem como a 
indicação de Beneficiário e a respectiva celebração de Contrato de Concessão de 
Ações Restritas e (ii) em decorrência da aprovação do 2º Programa, a alteração 
da Política de Remuneração da Companhia. 5. Deliberação: Instalada a presente 
reunião, os membros do Conselho de Administração examinaram e discutiram as 
matérias da ordem do dia e, por unanimidade de votos, decidiram: (i) aprovar o 2º 
Programa de Concessão de Ações Restritas da Companhia, na forma do plano 
de concessão de ações restritas aprovado em Assembleia Geral Extraordinária 
realizada no dia 7 de dezembro de 2020, e a celebração do respectivo Contrato 
de Concessão de Ações Restritas com o Beneficiário, conforme instrumentos 
apresentados aos Conselheiros, que ficarão arquivados na sede da Companhia. 
Em seguida à deliberação do primeiro item da ordem do dia, os Conselheiros 
decidiram suspender a reunião, a qual foi posteriormente retomada no dia 24 de 
fevereiro de 2022, quando, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os 
Conselheiros decidiram: (ii) em decorrência da aprovação do 2º Programa, aprovar 
(a) a alteração do item 3.4 da Política de Remuneração da Companhia, nos termos 
apresentados aos conselheiros, de modo a prever expressamente que os membros 
do Conselho de Administração poderão fazer jus à remuneração fixa mensal e 
baseada ou referenciada em ações, bem como (b) a consolidação da Política de 
Remuneração, conforme instrumento apresentados aos conselheiros, que ficará 
arquivado na sede da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, com relação à qual, após 
lida e achada conforme, todos os presentes manifestaram a sua concordância nos 
termos da Cláusula 7.6 do Regimento Interno do Conselho de Administração, o 
que certifica o Secretário ora signatário. Conselheiros presentes: Flavio Nogueira 
Pinheiro de Andrade, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade, Carlos Gustavo Perret 
Simas e Luis Claudio Rapparini Soares. Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022. 
Thiago Borges Paes de Lima - Secretário. Jucerja nº 4799248, em 09/03/2022. 
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

ENEL TRADING BRASIL S.A.
CNPJ/ME nº 30.248.458/0001-25

NIRE 33.3.0032685-5
Ata da Assembleia Geral Extraordinária

 realizada em 10 de agosto de 2021 lavrada na forma de sumário
1. Data, hora e local: Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 10h00 
horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Niterói, Estado do 
Rio de Janeiro, na Praça Leoni Ramos, nº 1, 7º andar, bloco 2, CEP 24210-205. 
2. Edital de Convocação: Dispensada a publicação dos editais de convocação, 
nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), diante da presença do 
acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se 
verifica pela assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 
3. Presenças: Presente o único acionista representando a totalidade do capital 
social votante da Companhia, conforme verificado no Livro de Presença de 
Acionistas. 4. Mesa: Presidente: Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque; 
e Secretária:  Maria Eduarda Fischer Alcure. 5. Ordem do Dia: Alteração do 
endereço de filial da Companhia. 6. Deliberações tomadas pela unanimidade 
dos acionistas presentes: 6.1. Quanto ao item único da Ordem do Dia, foi 
aprovada a alteração do endereço de filial da Companhia, inscrita no CNPJ/ME 
sob o nº 30.248.458/0002-06 e NIRE nº 3592006024, localizada na Rua Funchal, 
nº 411, conjunto 64, parte, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04551-060 para a 
Avenida das Nações Unidas, 14401, 23º Andar, conjunto 232, Torre B1, Aroeira, 
Vila Gertrudes, CEP 04794-000, São Paulo, SP, com a consequente regularização 
junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Secretaria de Receita Federal 
(CNPJ/ME) e demais inscrições fiscais e administrativas necessárias, com efeitos 
a partir de 27/09/2021. 7. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos 
e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à impressão desta ata, a qual 
após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada 
pelo presidente da mesa, Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque, pela 
secretária ad hoc, Maria Eduarda Fischer Alcure, e pela acionista presente: Enel 
Brasil S.A., neste ato representada por seu Diretor Jurídico, Antonio Basilio Pires 
de Carvalho e Albuquerque. Confere com a original lavrada em livro próprio. Niterói, 
10 de agosto de 2021. Maria Eduarda Fischer Alcure - Secretária. JUCERJA em 
27/09/21 sob o nº 4498462. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

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 21 DE FEVEREIRO DE 2022. 1. Local Hora e Data: Realizada 
na sede da Monteiro Aranha S.A. (“Companhia”), com a participação dos 
membros do Conselho de Administração por meio de videoconferência, 
nos termos do art. 23, §1º, do Regimento Interno do Conselho de Admi-
nistração (“Regimento Interno”), às 15:00 horas do dia 21 de fevereiro de 
2022. 2. Convocação e Presença: A reunião foi convocada na forma dos 
artigos 16 e seguintes do Regimento Interno do Conselho de Administra-
ção, estando presentes os seguintes membros: Sergio Alberto Monteiro de 
Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Arnon Affon-
so de Farias Mello Neto, Octávio Francisco Monteiro de Carvalho Domit, 
Roberto Duque Estrada de Sousa e Tulio Capeline Landin. 3. Mesa: Os 
trabalhos foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho 
e secretariados pela Sra. Fernanda Martins Celestino. 4. Ordem do Dia: 
Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia 
para tratar das seguintes ordens do dia: (i) deliberar sobre o 2º Aditamento 
à Cédula de Crédito Bancário nº 800024994, no valor de R$50.000.000,00 
(cinquenta milhões de reais), celebrada junto ao Banco XP S.A. (“CCB”), 
com alteração de taxa, prazo de vencimento e garantia; e (ii) autorizar a 
Diretoria da Companhia a praticar todos os instrumentos necessários e/ou 
pertinentes à implementação da deliberação acima, bem como ratificar os 
atos já praticados com essa finalidade. 5. Deliberações: Iniciada a reunião, 
após o exame e a discussão das matérias, os membros do Conselho de Ad-
ministração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (i) a 
alteração de taxas, prazo de vencimento e garantia da CCB, nos termos da 
minuta do 2º Aditamento à CCB, que fica arquivada na sede da Companhia. 
a. Consignar que, nos termos da minuta arquivada na sede da Companhia, 
a CCB passa a contemplar uma taxa de 100% do CDI, com extensão do 
prazo por 30 (trinta) dias, com vencimento em 21 de março de 2022. (ii) Au-
torizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos e celebrar todos 
os instrumentos necessários e/ou pertinentes à implementação da delibe-
ração acima, bem como ratificar os atos já praticados com essa finalidade. 
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, 21 de fevereiro de 2022. Sergio 
Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente. Fernanda Martins Celestino - 
Secretária. Arquivado na JUCERJA em 10/03/2022 sob o nº 00004801437.

AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 14.105.758/0001-07 / NIRE 33.3.0029883-5

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária a ser reali-
zada em 28/03/2022. Ficam os senhores acionistas da AUSTRAL PAR-
TICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na 
Av. Bartolomeu Mitre, nº 336, sala 401, Leblon, RJ/RJ, CEP 22.431-002, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Econo-
mia (“CNPJ/ME”) sob o nº 14.105.758/0001-07, com seus atos constitutivos 
devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Ja-
neiro (“JUCERJA”) sob o NIRE 33.3.0029883-5 (“Companhia”),convocados 
para reunirem-se em assembleia geral extraordinária (“Assembleia Geral”), 
a ser realizada, em 1ª convocação, no dia 28/03/2022, às 09:00 horas, de 
forma digital, por meio do link do aplicativo de video conferência Microsoft 
Teams, a ser disponibilizado pela Companhia, conforme autorizado pela Lei 
nº 14.030 de 28/07/2020 e regulamentado pela Instrução Normativa nº 81 
do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, datada 
de 10/06/2020 (“IN DREI nº81/2020”), para deliberar a respeito da seguinte 
ordem do dia: (i) o exame, a discussão e a aprovação do 3º (terceiro) Pla-
no de Opção de Compra de Ações da Companhia, que conferirá direitos 
de aquisição ou integralização sobre ações ordinárias e/ou preferenciais 
(caso existam no momento da entrega de cada ação), todas nominativas 
e sem valor nominal de emissão da Companhia equivalentes a 7% (sete 
por cento) do total do capital social da Companhia em bases totalmente 
diluídas, no contexto de oportunos aumentos autorizados no capital social 
da Companhia ou transferência de ações mantidas em tesouraria, e de seus 
respectivos anexos; e (ii) a autorização para os administradores da Com-
panhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações 
tomadas na Assembleia Geral. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para 
participar da Assembleia Geral, os acionistas ou seus representantes de-
verão apresentar à Companhia, aos cuidados da Sra. Daniella Matos (Ju-
rídico) – dmatos@australholding.com previamente à data de realização da 
Assembleia Geral: (a) documento de identidade; (b) atos societários que 
comprovem a representação legal; e (c) instrumento de outorga de poderes 
de representação, conforme aplicável. O representante do acionista pessoa 
jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, devi-
damente registrados no órgão competente: (a) contrato ou estatuto social; 
e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à As-
sembleia Geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar pro-
curação para que terceiro represente acionista pessoa jurídica. No tocante 
aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia 
Geral caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto 
no regulamento do fundo. Nesse caso, o representante da administradora 
ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima menciona-
dos relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia 
simples do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão com-
petente. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes 
de representação deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos 
termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no art. 
654, § 1º da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), a procuração deverá conter 
indicação do lugar onde foi passada, qualificação completa do outorgante e 
do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos 
poderes conferidos. Conforme estabelecido na IN DREI nº 81/2020, os do-
cumentos mencionados acima deverão ser apresentados pelos acionistas à 
Companhia até, no máximo, 30 (trinta) minutos antes do horário da abertu-
ra dos trabalhos. As pessoas naturais e jurídicas acionistas da Companhia 
somente poderão ser representadas na Assembleia Geral por procurador 
que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, consoante 
previsto no art. 126, § 1º da Lei das S.A. Nos termos da legislação aplicável, 
os documentos e informações relativos às matérias a seremdeliberadas na 
Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas na sede social 
da Companhia. Rio de Janeiro,11/03/2022.

Bruno Augusto Sacchi Zaremba
Presidente do Conselho de Administração

A Empresa LIMPPANO S.A, inscrita no CNPJ nº 33.033.556/0001-33, com sede 
Rod. Pres. Dutra, 1338 - Pavuna, Rio de Janeiro - RJ, CEP 21535-502, solicita o 
comparecimento em 24h do funcionário Sr. MATHEUS SILVA PINTO, portador da 
CTPS nº 96522 – série 179 , para prestar esclarecimentos sobre sua ausência que 
ocorre desde 17/02/2022. Seu não comparecimento caracterizará abandono de 
emprego, conforme artigo 482, alínea “i” da CLT.

Petrobras na encruzilhada entre  
custo de produção e ganho
Por Gilmara Santos 
Especial para o 
Monitor Mercantil

O aumento nos pre-
ços dos combus-
tíveis jogou mais 

luz sobre a tentativa do 
governo de segurar custos 
do produto, que tem impac-
to direto em toda a cadeia 
produtiva. Se de um lado, 
a equipe econômica quer 
evitar uma expansão ain-
da maior da inflação, por 
outro lado a Petrobras tem 
quer prestar contas aos seus 
acionistas. “O ideal para o 
acionista é que a Petrobras 
siga a cotação internacional, 
tendo em vista que parte de 
sua despesa também é ne-
gociada em dólar e seguin-
do a cotação do petróleo”, 
diz Sidney Lima, analista de 
investimentos.

Ao todo, a petroleira 
conta com 729.041 investi-
dores, sendo que 2.693 são 
institucionais, 6.665 pessoas 
jurídicas, e 719.683 pessoas 
físicas. Filipe Ferreira, dire-
tor da Comdinheiro, desta-
ca que 36,75% das ações da 
petroleira estão na mão da 
União seja por meio de de-
tenção direta ou via Banco 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES). 
“Das ações ordinárias (as 
que dão direito a voto), ela 
é dona de 50,28%, por isso 
a União tem tanto poder 
sobre a empresa”, comenta 
Lima.

Ano passado o lucro lí-
quido da Petrobras atingiu a 
marca de R$ 106,6 bilhões, 
aumento de 1.400% em re-
lação aos R$ 7,11 bilhões de 
2020. A disparada no pre-
ço do barril de petróleo, a 
desvalorização do real e a 
recuperação do consumo 
de combustíveis no pós-
pandemia foram alguns dos 
fatores que contribuíram 
para essa alta. O resulta-
do do ano passado rendeu 
cerca de R$ 73,7 bilhões 
em dividendos ao governo. 
“Quando apresenta lucro 
importante como o do ano 
passado, esse dinheiro entra 
nas contas públicas, o que é 
ponto importante a consi-
derar, assim como quando 
tem prejuízo sai das contas 
públicas”, destaca Ferreira. 
As ações que sobram são 
distribuídas entre pessoas 
físicas, que compram ações 
aqui ou no exterior, e boa 
parcela vem de fundos de 
investimento locais ou es-
trangeiros. 

Levantamento realizado 
por Ferreira mostra que o 
Banco Clássico liderava o 
ranking das posições dos 
fundos brasileiros em PE-
TR3 e PETR4 no fim do 
ano passado, com R$ 2,79 
bilhões. Na sequência esta-
vam o Opportunity (R$ 2 
bilhões), Caixa Econômica 
Federal (R$ 1,2 bilhão) e BB 
Gestão de Recursos (R$ 1,1 
bilhão). “São posições con-
solidadas historicamente 

no mercado em Petrobras. 
Você tem posições das pró-
prias grandes gestoras e é 
possível verificar hoje uma 
robustez dessas aplicações 
em relação a momentos do  
passado, quando pessoas 
tinham aflição maior em 
investir nessas ações. Ago-
ra, gestoras mais tradicio-
nais entram com robustez 
maior nesses papéis”, avalia 
Ferreira. Também no fim 
do ano passado, conforme 
levantamento do represen-
tante da Comdinheiro, as 
maiores posições em ADRs 
PBR dos fundos norte-
americanos estavam com 
GQG Partners (com US$ 
2 bilhões), Baillie Gifford 
& Co (US$ 1,1 bilhão) e 
Goldman Sachs (US$ 840 
milhões). 

Assim como em outras 
estatais, o receio de uma in-
tervenção governamental, 
dada que o governo tem 
maioria das posições e é o 
grande acionista votante, é 
o principal ponto de preo-
cupação entre os acionistas. 
“No caso hoje tem tendên-
cia global de aumento de 
preço do petróleo e a gente 
teve acensão no preço das 
ações da Petrobras nos úl-
timos tempos. O receio é 
de o governo falar, da noite 
para o dia, que não podere-
mos repassar para o preço 
do combustível o aumento 
do custo de insumo e isso 
pode levar a um rombo gi-
gantesco na empresa como 

já aconteceu no passado”, 
destaca Ferreira.

“É uma característica 
muito forte que empresas 
com domínio do Estado 
sinalize intervenções pa-
ra benefícios das questões 
sociais, principalmente em 
temporada eleitoral, tendo 
em vista que o brasileiro 
não entende como funcio-
na o fluxo de precificação 
do combustível”, comenta 
Lima. 

Para o futuro, a pers-
pectiva dos especialistas é 
que com demanda maior 
destravada no preço de 
petróleo a companhia te-
nha um bom desempeno. 
“Mas uma invertida com o 
bloqueio, por exemplo, no 
preço dos combustíveis é 
sempre um receio que pai-
ra sob as estatais”, avalia 
Ferreira.

Na tentativa de segurar os 
preços, a Câmara dos De-
putados aprovou na quinta-
feira (10) projeto que alte-
ra a regra de incidência do 
Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de 
Mercadorias (ICMS) sobre 
combustíveis. Além disso, o 
PL 1.472/21 cria regras pa-
ra estabilização dos preços 
de combustíveis e estabele-
ce um auxílio de até R$ 300 
mensais para motoristas au-
tônomos de baixa renda. A 
estimativa é que esse subsí-
dio represente cerca de R$ 
3 bilhões em 2023, caso seja 
colocado em prática.

Mais ação judicial contra 
a privatização da RLAM 

O Sindicato dos Pe-
troleiros da Bahia 
(Sindipetro-BA) 

ingressou nesta segunda-
feira (14) com Ação Civil 
Pública, na Justiça Federal 
da Bahia, pedindo a imedia-
ta paralisação dos trâmites 
finais do processo de priva-
tização da antiga Refinaria 
Landulpho Alves (RLAM), 
atual Refinaria Mataripe, 
vendida em dezembro do 
ano passado. Sindicato acu-
sa práticas nocivas à econo-
mia local.

A ação destaca que com 
apenas três meses de atua-
ção da Refinaria Mataripe, 
operada pela Acelen, do 
fundo árabe Mubadala, a 
Bahia tem hoje a gasolina 
mais cara do Brasil, em 
comparação com as refi-
narias da Petrobras, em 
função de reajustes abusi-
vos praticados pelo cria-
do monopólio regional. 
A gasolina na Refinaria 
de Mataripe custa 6,4% a 
mais do que a vendida pela 
estatal; o óleo diesel S-10 
mais 2,66%.

“A Federação Única dos 
Petroleiros (FUP) e o Sin-
dipetro Bahia alertam e 
sempre alertaram para o 
equívoco da privatização 
das refinarias da Petrobrás, 
que leva à nefasta criação de 
monopólios regionais, em 
detrimento do consumidor 
brasileiro, sujeito a reajus-
tes abusivos de preços dos 
combustíveis. A tese, infe-
lizmente, está sendo confir-
mada na prática, afetando 
profundamente a economia 
baiana”, destaca o coorde-
nador-geral da FUP, Deyvid 
Bacelar.

Petição

A petição pede liminar-

mente que seja feita audi-
ência pública na Bahia pa-
ra se debater o impacto da 
privatização da RLAM para 
a economia local; que a pri-
vatização seja paralisada até 
a apresentação de estudo 
circunstanciado sobre os 
impactos desta privatização 
para a economia baiana; e 
que sejam apresentadas po-
líticas públicas para dirimir 
os impactos negativos já 
ocorridos neste processo de 
privatização. 

A Advocacia Garcez, 
representando o Sindipe-
tro Bahia, já havia ingres-
sado com Ação Civil Pú-
blica durante o processo 
de privatização da RLAM 
mostrando como a ven-
da da refinaria causaria 
um monopólio regional e 
afetaria profundamente a 
economia baiana.

“A Acelen, cinicamen-
te, justifica os aumentos 
com impactos da guerra 
na Ucrânia, que levaram à 
disparada do preço inter-
nacional do barril de pe-
tróleo.  Mas a culpa não é 
da guerra, é da política de 
preços atrelada ao dólar e 
aos abusos do monopólio 
praticado pela Acelen” diz 
Bacelar.

O dirigente da FUP afir-
mou, ainda que o novo tari-
faço da Petrobrás sobre os 
combustíveis, que entrou 
em vigor na última sexta-
feira, 11, se deve princi-
palmente à integração dos 
preços praticados pela es-
tatal com o mercado inter-
nacional, e não ao conflito 
armado na Ucrânia. “A alta 
dramática não ocorreria ca-
so a política de preços fos-
se nacionalizada e refletisse 
em grande parte os custos 
internos de produção”, afir-
mou.
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Balanço Patrimonial para os exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 31 de dezembro de 2020 - Valores expressos em milhares de Reais - R$ DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Valores expressos em milhares de Reais - R$
ATIVO

Notas 
Expli-

cativas 2021 2020
CIRCULANTE:
Caixa e equivalentes de caixa 4 622.004 844.554
Contas a receber 5 1.458.049 534.064
Estoques 6 890.074 1.136.071
Tributos a recuperar 7 89.164 149.958
Adiantamentos 498 997
Despesas antecipadas a apropriar 36.336 2.129
Outros créditos 14 42.280 36.891

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 3.138.405 2.704.665
NÃO CIRCULANTE:
Clientes 5 - 2.762
Tributos a recuperar 7 1.088 99.693
Outros créditos 14 524.394 289.577
Investimentos societários 56 -
Imobilizado 8 18.580.917 16.642.325
Direitos de uso 10 3.601.930 3.477.597
Intangível 9 2.603.189 1.995.432

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 25.311.575 22.507.387
TOTAL DO ATIVO 28.449.980 25.212.053

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Notas 
Expli-

cativas 2021 2020
CIRCULANTE:
Fornecedores 11 492.223 290.479
Responsabilidade por locações 10 510.029 467.177
Salários e provisões 8.612 5.187
Obrigações tributárias 12 1.130.210 435.862
Contas entre companhias 16.3 74.115 -
Provisões de serviços 13 363.078 304.888
Empréstimos de partes relacionadas - Juros 16.2 125.556 139.256
Empréstimos de estoques pelos parceiros 6 385.092 130.957
Outros credores 18.872 81.103

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 3.107.786 1.854.907
NÃO CIRCULANTE:
Empréstimos de partes relacionadas 16.2 5.329.378 6.028.172
Provisão para abandono de blocos 17 2.164.323 1.905.555
Passivo fiscal diferido 15 2.489.966 1.607.866
Responsabilidade por locações 10 3.603.953 3.396.782
Provisão para contingências 18 639.766 334.559

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 14.227.386 13.272.934
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:
Capital social 19 91.480 91.480
Reserva de capital 19 7.373.711 7.373.711
Reserva de lucros 19 368.958 109.092
Ajustes acumulados de conversão 19 3.280.659 2.509.929

TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.114.808 10.084.212
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 28.449.980 25.212.053

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
Valores expressos em milhares de Reais - R$

 Notas 2021 2020
Receita líquida das vendas 22 14.332.897 7.950.089
Receita líquida de serviços 22 2.749 878
Custo dos produtos vendidos 22 (9.027.553) (6.381.392)
Lucro bruto 5.308.093 1.569.575
Fornecimentos e serviços externos 21 (527.418) (348.369)
Despesas com pessoal (44.653) (38.631)
Amortizações e depreciações (5.986) (6.213)
Despesas tributárias (50.524) (58.474)
Outras receitas (despesas) operacionais
  líquidas 23 72.482 (151.150)
Lucro operacional 4.751.994 966.738
Despesas financeiras 24 (453.007) (484.921)
Receitas financeiras 24 20.916 223.114
Resultado com equivalência patrimonial (102) (111)
Despesas financeiras líquidas (432.193) (261.918)
Lucro antes do imposto de renda e 
  da contribuição social 4.319.801 704.820
Imposto de renda e contribuição social 15 (1.458.075) (949.801)
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício 2.861.726 (244.981)
(Prejuízo)/Lucro líquido por ação no 
  final do exercício 312,83 (26,78)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS  

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2021 E  
31 DE DEZEMBRO DE 2020 Valores expressos em milhares de Reais - R$

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Valores expressos em milhares de Reais - R$

 2021 2020
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício 2.861.726 (244.981)
Ajustes de conversão do exercício 770.730 2.509.929
Resultado abrangente do exercício 3.632.456 2.264.948

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
 Capital social Reserva de capital Reserva de lucros Ajustamentos acumulados de conversão Total
Saldo em 1 de janeiro de 2020 91.480 7.373.711 1.570.073 - 9.035.264
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício - - (244.981) - (244.981)
Dividendos e Juros sobre capital próprio - - (1.216.000) - (1.216.000)
Ajustes acumulados de conversão - - - 2.509.929 2.509.929
Saldo em 31 de dezembro de 2020 91.480 7.373.711 109.092 2.509.929 10.084.212
Saldo em 1 de janeiro de 2021 91.480 7.373.711 109.092 2.509.929 10.084.212
Lucro líquido do exercício - - 2.861.726 - 2.861.726
Dividendos e Juros sobre capital próprio - - (2.601.860) - (2.601.860)
Ajustes de conversão do exercício - - - 770.730 770.730
Saldo em 31 de dezembro 2021 91.480 7.373.711 368.958 3.280.659 11.114.808

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

 Notas 2021 2020
Atividades operacionais:
Recebimentos de clientes 14.134.349 8.537.897
Pagamentos a fornecedores (1.645.564) (1.602.849)
Pagamentos ao pessoal (37.859) (19.675)
Contribuições para o fundo de pensões 319 265
Pagamentos de imposto sobre produtos petrolíferos (2.990.957) (1.934.238)
(Pagamento)/recebimento do imposto sobre
  o rendimento (448.902) (3.097)
Outros (pagamentos)/recebimentos relativos
  à atividade operacional 8 (1.309.140) (806.819)

Fluxos das atividades operacionais (1) 7.702.245 4.171.484
Atividades de investimento:
Recebimentos provenientes de:
Juros e proveitos similares 20.096 18.194

Pagamentos provenientes de:
Investimentos financeiros (205) -
Ativos tangíveis (3.554.372) (2.970.117)
Ativos intangíveis - -

Fluxos das atividades de investimento (2) (3.534.480) (2.951.923)
Atividades de financiamento:
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos 16.2 1.227.710 519.670

Pagamentos provenientes de:
Empréstimos obtidos (2.371.901) (649.588)
Juros de empréstimos 16.2 (334.825) (382.404)
Juros e custos similares (390) (30.200)
Amortização e juros de contratos de Locação (503.635) (497.168)
Dividendos/distribuição de resultados (2.520.801) (1.216.000)

Fluxos das atividades de financiamento (3) (4.503.841) (2.255.690)
Variação líquida de caixa e seus equivalentes
  (4) = (1) + (2) + (3) (336.077) (1.036.129)
Efeito da alteração da taxa de câmbio em 
  caixa e seus equivalentes (113.526) 170.563
Caixa e seus equivalentes no início do período       4 844.554 1.710.120

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício    4 622.004 844.554
As notas anexas fazem parte integrante da demonstração dos

fluxos de caixa e devem ser lidas em conjunto.

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Petrogal Brasil S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital 
fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
detida pela Petrogal Brasil BV e pela Winland International Petroleum Sarl, 
tendo por objeto social a pesquisa e exploração e produção de petróleo bruto 
e gás natural, bem como quaisquer outras atividades comerciais, industriais, 
de investigação e prestação de serviços relacionados a essas atividades. A 
Companhia foi constituída em 23 de dezembro de 1999, tendo como finalidade 
principal a participação nos processos de licitação em realização pela Agência 
Nacional de Petróleo - ANP, para obtenção de concessão do direito de pesqui-
sa, desenvolvimento e produção de bacias de petróleo bruto e gás natural. Em 
2020, foram firmados os Acordos de Equalização de Gastos e Volumes (AE-
GVs) relativamente às jazidas compartilhadas de Tupi, Atapu e Sépia entre as 
partes. No que se refere a Sépia, pertencente à licença BM-S-24, a aprovação 
do AIP foi efetiva a partir de 1 de setembro de 2019. Com este processo de 
unitização, a participação da Galp, através da sua subsidiária Petrogal Brasil, 
ficou em 2,414% sobre a área do Sépia Unitizado (Contrato de Concessão 
BM-S-24 + Cessão Onerosa). No caso de Atapu, cuja acumulação se estende 
para além dos limites da licença BM-S-11A, a aprovação do AIP (Acordo de 
Individualização da Produção) foi efetiva a partir de 1 de setembro de 2019. 
Com este processo de unitização, a participação da Galp, através da sua 
subsidiária Petrogal Brasil, ficou em 1,703% sobre a área do Atapu Unitizado 
(contrato de Concessão BM-S-11A + Cessão Onerosa + Área não contrata-
da). É de notar que o BM-S-11A contém ainda duas acumulações adicionais, 
Berbigão e Sururu, também sujeitas a processos de unitização. Contudo, os 
AIP’s submetidos à ANP em 2018 ainda estão pendentes de aprovação do 
órgão regulador. Os processos de unitização dão origem a equalizações entre 
os participantes de cada área licenciada, baseadas nos gastos e investimento 
incorridos no passado pelos parceiros, considerando a sua participação origi-
nal, e os resultados operacionais decorrentes de produção de hidrocarbonetos 
recebidos. Em Agosto de 2021, a FPSO Carioca afretada à Modec iniciou a 
produção no campo de Sépia, prevendo o projeto a ligação de sete poços 

Blocos Bacia Projeto Tipo de contrato Participação
BM-S-11 Santos Tupi Concessão Petrogal Brasil, S.A. 9.2% | Petrobras 67.2% (op.) |Shell 23.0% | PPSA 0.6%
BM-S-11 Santos Iracema Concessão Petrogal Brasil, S.A. 10% | Petrobras 65% (op.) | Shell 25%
BM-S-11A Santos Berbigão Concessão Petrogal Brasil, S.A. 10% | Petrobras 42.5% (op.) | Shell 25% | Total 22.5%
BM-S-11A Santos Sururu Concessão Petrogal Brasil, S.A. 10% | Petrobras 42.5% (op.) | Shell 25% | Total 22.5%
BM-S-11A Santos Atapu Concessão Petrogal Brasil, S.A. 1.7% | Petrobras 65.7% (op.) | Shell 16.7% | 

Total 15.0% | PPSA 1.0%
BM-S-8 Santos Bacalhau Concessão Petrogal Brasil, S.A. 20% | Equinor 40% (op.) | ExxonMobil 40%
Bacalhau Norte Santos Bacalhau Norte PSC Petrogal Brasil, S.A. 20% | Equinor 40% (op.) | ExxonMobil 40%
Uirapuru Santos - Concessão Petrogal Brasil, S.A. 14% | Petrobras 30% (op.) | Equinor 28% | ExxonMobil 28%
Sépia Santos Sépia Concessão Petrogal Brasil, S.A. 2.4% | Petrobras 55.3% (op.) | Total 16.9% | 

Petronas 12.7% | QP 12.7%
BM-S-24 Santos Júpiter Concessão Petrogal Brasil, S.A. 20% | Petrobras 80% (op.)
C-M-791 Campos - Concessão Petrogal Brasil, S.A. 20% | Shell 40% (op.) | Chevron 40%
BM-PEPB-783/839 Pernambuco-Paraíba - Concessão Petrogal Brasil, S.A. 20% | Petrobras 80% (op.)
Gasoduto Cabiúnas Santos Cabiúnas n.a. Petrogal Brasil S.A. 10% | Petrobras 55% (op.) | Shell 25% | Repsol 10%

produtores e de quatro injetores. Durante o ano de 2021, o consórcio decidiu 
desenvolver a fase 1 do campo de Bacalhau, na Bacia de Santos, tendo o 
plano de desenvolvimento sido aprovado pela ANP em março. Este campo 
está situado em duas licenças, BM-S-8 e Norte de Carcará. No início do ano, o 
consórcio submeteu à ANP o AIP com o intuito de unitizar as áreas do projeto 
de Bacalhau, tendo o mesmo sido aprovado em Dezembro. No final do ano, o 
consórcio BM-S-11 submeteu à ANP um Plano de Desenvolvimento Integrado 
atualizado dos campos de Tupi e Iracema, situados no pré-sal brasileiro. Este 
plano inclui um conjunto de ações que visam maximizar a criação de valor des-
tes campos, encontrando-se em avaliação e aprovação pela ANP. Em 2021, 
mediante a aprovação da ANP, a Companhia vendeu à 3R Petroleum a sua 
participação de 50% no campo de Sanhaçu (POT-T-32), tendo sido apurado 
um ganho de R$ 17 milhões. Adicionalmente, também na sequência da apro-
vação da ANP, foi concluída a venda à Ubuntu da participação de 50% deti-
da pela Companhia como operadora do campo de Dó-Ré-Mi (SEAL-T-412N), 
operação da qual resultou um ganho de R$ 62 mil. A Companhia reconheceu 
um gasto total no valor de R$ 305 milhões relativos à devolução e saída, com 
o consequente abate dos blocos POT-M-16 e POT-M-17, respetivamente, am-
bos localizados na Bacia de Potiguar. No exercício social findo em 31 de de-
zembro de 2021, encontravam-se em produção o Tupi Pilot (Cidade Angra dos 
Reis), o Tupi Nordeste (Cidade Paraty), Iracema Sul (Cidade de Mangaratiba), 
Iracema Norte (Cidade Itaguaí), Tupi Alto (Cidade de Maricá), Tupi Central 
(Cidade de Saquarema), Tupi Sul (P66), Tupi Extremo Sul (P69), Tupi Norte 
(P67), Berbigão-Sururu (P68) e Atapu (P70) do projeto BMS-11 e campo de 
Sépia (Carioca). A Companhia continua com trabalhos de pesquisa, tendo em 
vista que o início de suas operações está vinculado ao êxito na produção das 
áreas de concessão adquiridas. A fase de produção de cada campo começa 
na data de entrega da declaração de comercialidade à Agência Nacional de 
Petróleo - ANP, e terá a duração de 27 anos, sendo esse prazo passível de 
renovação mediante aprovação desta entidade. Os gastos incorridos serão 
amortizados a partir da inicialização das operações comerciais dos campos, 
durante o período de concessão. Os blocos que a Companhia tem em seu 
portfólio na data de 31 de dezembro de 2021 são os seguintes:

quele período (Método “U.O.P.”). As reservas provadas desenvolvidas utiliza-
das pela Companhia na apuração da taxa de amortização de acordo com o 
método (“UOP”) foram determinadas por uma entidade especializada e inde-
pendente. As despesas incorridas na fase de pesquisa de campos petrolíferos 
sem sucesso são reconhecidas como custos na demonstração de resultados 
do exercício no momento em que a Companhia toma conhecimento de que o 
poço é seco ou não é economicamente viável, exceto se o poço perfurado sem 
sucesso vier a ser utilizado como poço injetor ou puder ser considerado como 
poço de avaliação para poços futuros a realizar, caso em que as despesas 
incorridas são capitalizadas até ao momento em que é conhecida a não conti-
nuidade dos trabalhos de pesquisa e/ou desenvolvimento. Os custos subse-
quentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um 
ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam 
benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que possam ser 
mensurados com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é 
baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapar-
tida ao resultado do exercício, quando incorridos. As principais renovações 
são depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo relacionado. A Compa-
nhia regista provisões de abandono dos blocos. Estas destinam-se a cobrir a 
totalidade dos custos que esta suportará no final da vida útil de produção das 
áreas petrolíferas. O cálculo é efetuado com base numa estimativa de custos 
totais de abandono enviada pelo operador. A Companhia começa a reconhe-
cer proporcionalmente as provisões de abandono assim que constrói cada 
poço produtor, de modo a fazer face às suas obrigações de desmantelamento 
dos mesmos. Assim, rateia o dispêndio com o desmantelamento dos poços e 
recuperação ambiental pelo número de poços que estima construir, reconhe-
cendo ao longo do tempo a obrigação proporcionalmente aos poços já cons-
truídos. O valor do dispêndio previsto com o abandono é atualizado a uma 
taxa de juro sem risco e capitalizado no Ativo tangível. A provisão de abando-
no é posteriormente incrementada pela taxa de juro sem risco e incrementada 
ou reduzida pelas alterações de estimativas que possam ser comunicadas 
pelo operador. Por sua vez, as alterações de estimativa afetam igualmente o 
Ativo. Caso as revisões de estimativa excedam o valor contabilístico do Ativo, 
o excedente é registado em resultados do exercício. Os dispêndios previstos 
com o abandono capitalizados como ativo tangível são depreciados à taxa 
UOP. g) Ativos intangíveis: Os ativos intangíveis encontram-se registrados ao 
custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas, e perdas por re-
dução ao valor recuperável. Os ativos intangíveis só são reconhecidos se for 
provável que deles advenham benefícios econômicos futuros para a Compa-
nhia e sejam controláveis e mensuráveis. Os ativos intangíveis com vida útil 
definida são amortizados pelo método linear, em função da sua vida útil, a 
partir da data em que se encontram disponíveis para entrarem em funciona-
mento. De acordo com a expectativa de uso, os ativos intangíveis poderão ser 
amortizados de acordo com a taxa UOP. A Companhia não tem quaisquer 
ativos intangíveis de vida útil indefinida. As taxas de amortização variam con-
forme os prazos dos contratos de concessão existentes ou a expectativa de 
uso do ativo intangível, sendo que o prazo mais alongado é de 27 anos. Um 
ativo intangível é baixado na alienação ou quando não há benefícios econômi-
cos futuros resultantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas resul-
tantes da baixa de um ativo intangível, mensurados como a diferença entre as 
receitas líquidas da alienação e o valor contábil do ativo, são reconhecidos no 
resultado quando o ativo é baixado. Atividade de exploração e produção 
petrolífera: Os ativos intangíveis reconhecidos com a atividade de exploração 
e produção petrolífera encontram-se registrados ao custo de aquisição e cor-
respondem essencialmente a despesas de aquisição da licença de exploração 
e produção petrolífera (bônus de assinatura) e são amortizados de acordo 
com a taxa UOP. h) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: 
No fim de cada exercício social, a Companhia revisa o valor contábil de seus 
ativos tangíveis e intangíveis para determinar se há alguma indicação de que 
tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Nos ca-
sos em que o montante pelo qual o ativo se encontra registrado é superior à 
sua quantia recuperável é reconhecida uma perda por redução ao valor recu-
perável do ativo, que é registrada na demonstração de resultados na rubrica 
de provisão para perda de imobilizado. A quantia recuperável é o maior entre 
o preço de venda líquido e o valor de uso. O preço de venda líquido é o mon-
tante que se obteria com a alienação do ativo, numa transação entre entidades 
independentes e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à 
alienação. O valor de uso é determinado pelo valor presente dos fluxos de 
caixa futuros estimados do ativo durante a sua vida útil estimada. A quantia 
recuperável é estimada para o ativo ou unidade geradora de caixa a que este 
possa pertencer. Ainda que não exista qualquer indicação que os montantes 
pelos quais os ativos se encontram registrados são superiores às suas quan-
tias recuperáveis, no exercício de 2021 a Companhia procedeu à revisão do 
valor recuperável dos seus ativos com base na utilização das seguintes princi-
pais premissas: (i) taxa de desconto 10,5%, e (ii) projeção de Brent para 2022-
2027: $70/bbl, $68/bbl, $65/bbl, $66/bbl, $68/bbl, $69/bbl, respectivamente. 
Para período após 2028 a projeção de Brent é de $70/bbl. A reversão de perda 
por redução ao valor recuperável do ativo reconhecida em períodos anteriores 
é registrada quando se conclui que as perdas por redução ao valor recuperá-
vel do ativo reconhecidas não mais existem ou diminuíram. Esta análise é 
efetuada sempre que existam indícios de que a perda por redução ao valor 
recuperável do ativo anteriormente reconhecida tenha revertido. A reversão 
das perdas por redução ao valor recuperável do ativo é reconhecida imediata-
mente no resultado. A reversão da perda por redução ao valor recuperável do 
ativo é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de 
amortização ou depreciação) caso a perda por redução ao valor recuperável 
do ativo não se tivesse registrado em períodos anteriores. Atividade de explo-
ração e produção petrolífera: As perdas por imparidade dos ativos na atividade 
de exploração e produção petrolífera são determinadas quando: • Não sejam 
encontradas reservas economicamente viáveis; • O período de licenciamento 
expirar e não for possível a renovação da licença de exploração; • Uma área 
adquirida for entregue ou abandonada; • Os benefícios econômicos futuros 
esperados forem inferiores ao investimento efetuado. A Companhia efetua 
uma avaliação anual quanto à existência de imparidade dos ativos tangíveis e 
intangíveis que estão relacionados à atividade de exploração e produção pe-
trolífera, sendo selecionada a unidade geradora de caixa país ou Bloco depen-
dendo da fase de maturidade em que se encontram os investimentos. A ava-
liação de imparidade por Bloco é efetuada pelo modelo EMV (“Expected 
Monetary Value”) através da comparação do valor líquido contabilístico dos 
investimentos efetuados com o valor atual esperado do retorno do investimen-
to que resulta da atualização dos fluxos de caixa futuros, através da taxa de 
desconto aplicável para os projetos em análise, calculados atendendo estima-
tivas de: (i) Reservas prováveis; (ii) Investimento e custos operacionais futuros 
necessários para recuperar as reservas prováveis; (iii) Recursos contingentes, 
corrigidos por um fator de probabilidade de sucesso; (iv) Investimento e custos 
operacionais futuros necessários para recuperar os recursos contingentes;

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos técnicos, as orientações 
e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
A administração da Companhia afirma que todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis estão sendo evidenciadas, e que cor-
respondem às utilizadas por ela na sua gestão. As demonstrações financeiras 
anexas são apresentadas em milhares de Reais (Unid: milhares de R$), ar-
redondados ao milhar mais próximo exceto se expresso em contrário. Deste 
modo, os subtotais e totais das tabelas apresentadas nestas demonstrações 
financeiras e notas explicativas podem não ser iguais à soma dos valores 
apresentados, devido a arredondamentos. Impactos da pandemia de CO-
VID-19: A 11 de março de 2020, o vírus COVID-19 foi declarado pandémico 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O isolamento social profilático foi 
posto em prática em diversos países, o que contribuiu para o abrandamento 
da economia global, bem como a uma redução da procura do petróleo e seus 
derivados, nomeadamente nos principais mercados onde a Galp opera. Ao 
longo de 2021, as medidas profiláticas adotadas pela sociedade em geral e 
pela Companhia, adicionado com o avanço da vacinação, contribuiu para mi-
tigar possíveis impactos negativos nas suas operações. Adicionalmente, no 
ano de 2021 a Companhia teve um aumento na produção de petróleo e o 
brent atingiu valores satisfatórios. Com base na avaliação acima, em 31 de 
dezembro de 2021 e até a data de emissão dessas demonstrações contábeis, 
não foram identificados impactos significativos aos negócios da Companhia 
que pudessem requerer divulgação ou alteração nas premissas contábeis uti-
lizadas nas estimativas efetuadas pela Companhia. Por fim, a Administração 
da Galp acredita que possui recursos adequados para continuar as suas ope-
rações a longo prazo, e como tal, o princípio da continuidade é aplicada na 
preparação das demonstrações financeiras.
3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia na elaboração das 
demonstrações financeiras são as seguintes: a) Moeda funcional e conversão 
de moedas estrangeiras: A Administração da Companhia em 1 de janeiro de 
2020, alterou a sua “Moeda Funcional”, do Real (R$) para o Dólar Americano 
($ ou USD). A mudança de moeda funcional advém da conclusão de que o 
Dólar Americano passa a predominar no ambiente macroeconómico que a Pe-
trogal Brasil opera. Todas as transações do ano de 2021, bem como saldos de 
1 de janeiro de 2021 foram convertidos para USD. Adicionalmente, a Petrogal 
Brasil também alterou a moeda de apresentação de R$ para USD em suas de-
monstrações financeiras. Para efeitos de comparativos a Empresa converteu 
as demonstrações financeiras utilizando os seguintes câmbios:
 31 de dezembro 2021 31 de dezembro de 2020
$/R$ spot 5,58050 5,19670
$/R$ médio 5,39556 5,15777
As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de 
câmbio em vigor na data da transação. Os ativos e passivos monetários deno-
minados em moeda estrangeira são reconvertidos à taxa de câmbio em vigor 
na data do balanço. Itens não monetários mensurados com base no custo 
histórico em moeda estrangeira são convertidos utilizando a taxa de câmbio 
em vigor nas datas das transações iniciais. Itens não monetários mensurados 
ao valor justo em moeda estrangeira são convertidos utilizando as taxas de 
câmbio em vigor na data em que o valor justo for determinado. As variações 
cambiais sobre itens monetários são reconhecidas no resultado no período em 
que ocorrerem. As variações cambiais decorrentes de empréstimos e financia-
mentos em moeda estrangeira relacionados a ativos em construção para uso 
produtivo futuro, são incluídas no custo desses ativos, na medida que sejam 
consideradas como ajustes, para mais ou menos, do custo dos juros, sendo-
-lhe imputados na proporção dos gastos totais incorridos naqueles investi-
mentos, até à entrada em funcionamento dos mesmos. As variações cambiais 
incluídas nos ativos são amortizadas de acordo com o período de vida útil dos 
bens respetivos. b) Caixa e equivalentes de caixa: O caixa e equivalentes de 
caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de 
curto prazo, e não para investimento ou outros fins, e incluem caixa e con-
tas bancárias. A Companhia considera como caixa e equivalentes de caixa 
um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco 
de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se 
qualifica como caixa e equivalente de caixa quando tem vencimento de curto 
prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação. c) 
Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes são inicialmen-
te reconhecidas pelo valor da transação e subsequentemente mensuradas 
pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos 
a provisão para créditos de liquidação duvidosa. Uma provisão para créditos 
de liquidação duvidosa é constituída quando existe uma evidência objetiva 
de que a Companhia não receberá todos os valores devidos de acordo com 
as condições originais das contas a receber. A Administração avalia o risco 
de crédito de seus recebíveis com base nos eventos históricos e projeções 
futuras. Tal avalição aponta um impacto mínimo nos negócios da Companhia, 
pois as receitas aferidas pela Petrogal Brasil majoritariamente são realizadas 
com carta conforto ou garantias, para empresas do grupo ou para grandes em-
presas da indústria. A avaliação de risco de crédito das operações de venda 
da Companhia em 31 de dezembro de 2021 é 0,5738%. d) Estoques: Os es-
toques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois, 
o menor. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso 

normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos 
estimados necessários para efetuar a venda. Caso não seja possível apurar o 
custo específico de produção, a Companhia valoriza seus estoques, de óleo, 
pelo valor realizável no mercado, ajustado pelos seguintes critérios. • No caso 
em que a Companhia tenha efetuado alívios abaixo da sua quota de produção 
(“Underlifting”) e as respetivas quantidades tenham sido emprestadas a outros 
parceiros da Concessão, estas são valorizadas ao preço de mercado (preço 
acordado entre as partes ao abrigo do Contrato de Mútuo assinado entre os 
parceiros da Concessão) e registrada como uma conta de estoque em poder 
de terceiros (Nota 6). Todo o final de mês é anulado o movimento do mês 
anterior e revisado os novos montantes de estoque da Companhia. O estoque 
em poder de terceiros por conta do Underlifting é anulado no mês em que a 
Companhia volta a efetuar levantamentos em excesso face à sua quota de 
produção. • No caso em que a Companhia tenha efetuado levantamentos em 
excesso face à sua quota de produção (“Overlifting”), as respectivas quanti-
dades são valorizadas ao preço da última Nota Fiscal de venda emitida pela 
Companhia e registradas no passivo circulante como uma conta a pagar na 
rubrica de outros credores. Todo o final de mês é anulado o movimento do 
mês anterior e revisado os novos montantes de estoque da Companhia e de 
contas a pagar por conta do Overlifting. A Companhia considera que na subs-
tância sobre a forma o Contrato de Mútuo assinado entre os parceiros não 
está sujeito ao risco de preço, dado a operação ser para uso próprio dos par-
ceiros na Concessão e a liquidação dos saldos de “Under” e “Overlifting” ser 
efetuada em produto físico (metros cúbicos de óleo). A Companhia classifica 
os materiais adquiridos para a construção dos poços nos blocos onde esta é 
operadora, na rubrica almoxarifado, uma vez que estes materiais adquiridos 
se destinam exclusivamente para a construção dos bens em andamento, no 
montante de R$ 4.563 (Nota 8). e) Tributos a recuperar: São representados 
por créditos oriundos, principalmente, de transações de compra de ativo imobi-
lizado e estão apresentados ao custo, que não excede ao valor de realização. 
f) Imobilizado: Móveis e utensílios, equipamento de processamento eletrônico 
de dados, máquinas e aparelhos e veículos estão demonstrados ao custo de 
aquisição, deduzido de depreciação e perda por redução ao valor recuperável 
acumuladas, quando aplicável. O custo de aquisição inclui o preço da nota 
fiscal, as despesas de transporte e montagem. O custo de aquisição inclui 
também os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos 
qualificados. Imobilizações em andamento refletem ativos ainda em fase de 
construção, encontrando-se registrados ao custo de aquisição deduzido de 
eventuais perdas por redução ao valor recuperável, sendo depreciados a par-
tir do momento em que os projetos de investimentos estejam concluídos ou 
prontos para uso e limitados ao período de concessão relativa aos blocos. 
A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo 
pelo método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual 
após sua vida útil seja integralmente depreciado (exceto para construções em 
andamento). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de de-
preciação são revisados no final da data do balanço patrimonial e o efeito de 
quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Um 
item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios 
econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos 
ou perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela 
diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são 
reconhecidos no resultado. As taxas de depreciação e de amortização anuais 
são as seguintes, considerando sua utilização normal de um turno de traba-
lho: • Móveis e utensílios: 10%; • Equipamento de processamento eletrônico 
de dados: 20%; • Benfeitorias: anos de vigência do contrato de aluguel: 20%; 
• Máquinas, aparelhos e equipamentos: 10%. Não foram avaliadas novas ta-
xas de depreciação dos itens acima, decorrente da avaliação da vida útil dos 
bens devido ao impacto, pela opinião da Administração, ter sido considerado 
imaterial nas demonstrações financeiras. Atividade de exploração e pro-
dução petrolífera: Na atividade de Exploração e Produção existem diversos
métodos e variantes desses métodos que podem ser aplicados. A Companhia 
adota as políticas que considera que melhor refletem os dispêndios efetuados 
nesta atividade. Estas políticas baseiam-se nas práticas contábeis adotadas 
no Brasil, que se assemelham às IFRS aplicáveis ao setor. Desde o ano de 
2018 que a Empresa passou a reconhecer como custo de exploração todos os 
relacionados com pesquisa, ou seja, dispêndios relacionados com estudos de 
geologia e geofísica (G&G) e gastos gerais e administrativos (G&A), bem 
como os dispêndios relacionados com G&A na fase de produção. Os restantes 
dispêndios na fase de exploração, nomeadamente poços exploratórios, são 
capitalizados em ativos em curso, sendo sujeitos a testes de imparidades pe-
riódicos reconhecendo poços secos como custo do exercício. Os ativos tangí-
veis relacionados com a atividade de exploração e produção petrolífera encon-
tram-se registrados ao custo de aquisição e correspondem, essencialmente, a 
despesas incorridas com a pesquisa e desenvolvimento da área de explora-
ção (“campo”). Quando o campo inicia a sua produção, estas despesas são 
transferidas de imobilizado em curso obras em andamento para imobilizado 
fixo, e são amortizadas com base na taxa de amortização de acordo com o 
método da unidade de produção (“UOP”), tendo em consideração a natureza 
das despesas. As despesas de pesquisa e desenvolvimento são depreciadas, 
a partir do início da produção, de acordo com o coeficiente calculado pela 
proporção de volume de produção verificado em cada período de amortização 
sobre o volume de reservas provadas desenvolvidas (“proved developed re-
serves”) determinadas no final desse período, adicionadas da produção da-
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(v) Preço de referência do Barril de Brent; (vi) Taxa de câmbio; (vii) Mecanis-
mos de tributação do Bloco. O período de projeção de fluxos de caixa é igual 
ao da recuperação das reservas e recursos, limitado ao período dos contratos 
de concessão, quando aplicável. A informação constante nas alíneas: • (i) é 
determinada por especialistas independentes para a quantificação das reser-
vas petrolíferas estimadas. Estes especialistas independentes são externos 
quer à Companhia quer à parceria nos blocos; • (ii), (iii), (iv) e (vii) é determi-
nada internamente pela Companhia ou, sempre que disponível, através de 
informação facultada pelo Operador de cada Bloco, nomeadamente, a que 
decorre dos planos de desenvolvimento aprovados, ajustados de acordo com 
a expectativa da Companhia e da informação legal disponibilizada; e • (v) e (vi) 
é a que consta do orçamento do plano para cinco anos da Companhia e cons-
tante após esse período. i) Reconhecimento de receita: A receita é mensurada 
pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber. A receita e custos de 
produção associados aos Testes de Longa Duração (TLD) são registrados em 
resultados quando se entende que os ativos estão prontos para uso e os tes-
tes apenas se destinam a testar os métodos/ perfis mais adequados para a 
produção. Venda de produtos: • A receita de vendas de produtos é reconhe-
cida quando todas as seguintes condições forem satisfeitas; • A Companhia 
transferiu ao comprador os riscos e benefícios significativos relacionados à 
propriedade dos produtos; • A Companhia não mantém envolvimento continu-
ado na gestão dos produtos vendidos em grau normalmente associado à pro-
priedade nem controle efetivo sobre tais produtos; • O valor da receita pode 
ser mensurado com confiabilidade; • É provável que os benefícios econômicos 
associados à transação fluirão para a Companhia; e • Os custos incorridos ou 
a serem incorridos relacionados à transação podem ser mensurados com con-
fiabilidade. A receita de venda de produtos é reconhecida quando os produtos 
são entregues e a titularidade legal é transferida. Na atividade de E&P o reco-
nhecimento da receita depende da modalidade de venda. Na modalidade FOB 
(Free On Board) a receita é reconhecida no momento em que o óleo é trans-
ferido para o navio do comprador e é emitido o “Bill of lading”. Na modalidade 
DAP (Delivered At Place) a receita é reconhecida quando da entrega no desti-
no indicado. j) Custos de empréstimos: Os custos de empréstimos atribuíveis 
diretamente à aquisição, construção ou produção de ativos qualificáveis, os 
quais levam, necessariamente, um período de tempo substancial para ficarem 
prontos para uso ou venda pretendida, são acrescentados ao custo de tais 
ativos até a data em que estejam prontos para o uso ou a venda pretendida. 
Todos os outros custos com empréstimos são reconhecidos no resultado do 
período em que são incorridos. k) Provisão para imposto de renda da pessoa 
jurídica: É constituída a alíquota de 15% sobre o lucro fiscal apurado no exer-
cício, acrescido do adicional (10%) do imposto de renda, conforme legislação 
em vigor. l) Provisão para contribuição social sobre o lucro líquido: É constitu-
ída a alíquota de 9% sobre o lucro fiscal apurado no exercício, conforme legis-
lação em vigor. m) Tributos diferidos: Os tributos diferidos são calculados so-
bre as diferenças temporárias no final de cada mês de relatório entre os saldos 
de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases 
fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo sal-
do de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os ativos e passivos por impostos 
diferidos são calculados mensalmente e anualmente avaliados utilizando as 
taxas de tributação que se espera estarem em vigor à data da reversão das 
diferenças temporárias ou da utilização dos prejuízos acumulados. Os ativos 
por tributos diferidos são registrados unicamente quando existem expectativas 
razoáveis de lucros fiscais futuros suficientes para os utilizá-los, ou nas situa-
ções em que existam diferenças temporárias tributáveis que compensem as 
diferenças temporárias dedutíveis no período da sua reversão. A recuperação 
do saldo do ativo por tributo diferido é revisada no final de cada período mês 
e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponí-
veis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo 
é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado (Nota 15). n) 
Estimativas: A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Compa-
nhia, baseada em estimativas, faça o registro de certas transações que afetam 
os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informa-
ções sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais 
dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em perío-
dos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas 
relacionadas às demonstrações financeiras se referem ao registro dos efeitos 
decorrentes da depreciação e da amortização calculadas, valor recuperável 
dos ativos, provisões e impostos diferidos. o) Demonstrações dos fluxos de 
caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e apresenta-
das de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03. p) Lucro líquido por 
ação: Calculado com base na quantidade média ponderada das ações dispo-
níveis nos finais dos exercícios. Não existem ações com efeitos diluidores. q) 
Instrumentos financeiros: Em atendimento ao CPC 48, a Companhia efetuou 
avaliação de seus instrumentos financeiros. Considerações gerais: Os ativos 
e passivos financeiros mantidos pela Companhia são classificados sob as se-
guintes categorias: (i) ativos financeiros ao justo valor por rendimento integral 
que refletem ativos financeiros com alta liquidez e com risco insignificante de 
mudança de valor. (ii) os montantes recebíveis e exigíveis compreendem as 
contas a receber de clientes, a pagar a fornecedores e empréstimos e que são 
ativos/passivos financeiros não derivativos com recebimentos/pagamentos fi-
xos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como 
ativo/passivo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 
12 meses após a data do balanço (estes são classificados como ativos/passi-
vos não circulantes), quando houver. Os recebíveis e os exigíveis da Compa-
nhia compreendem contas a receber de clientes, a pagar a fornecedores e 
demais contas a receber e a pagar. A classificação depende da finalidade com 
a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados. A 
Administração da Companhia classifica seus ativos e passivos financeiros no 
momento inicial da contratação. r) Gestão de riscos financeiros: Principais fa-
tores de risco da Companhia: a) Riscos de mercado: Os preços do petróleo 
e do gás natural são afetados pela oferta e pela procura que, por seu lado, 
podem ser condicionadas por questões operacionais, desastres naturais, con-
dições climáticas, instabilidade e conflitos políticos, circunstâncias econômi-
cas e as ações dos principais países exportadores de petróleo. Uma queda do 
preço do petróleo ou do gás natural pode ter um efeito negativo substancial, já 
que dificulta a recuperação econômica das reservas descobertas e diminui os 
preços realizados com a produção, podendo inviabilizar projetos planejados 
ou em desenvolvimento. b) Risco da atividade: A continuidade das opera-
ções está vinculada ao sucesso na exploração de campos de gás e de petró-
leo, conforme concessões obtidas descritas na Nota 1. c) Risco de taxa de 
juros: Risco da Companhia incorrer em perdas por conta de flutuações nas 
taxas de juros, que aumentem as despesas financeiras relativas aos passivos 
captados junto às partes relacionadas. Os equivalentes de caixa são mantidos 
em depósitos remunerados pelo CDI. O risco de taxa de juros vinculados aos 
ativos decorre da possibilidade de ocorrerem flutuações nessas taxas. Os úni-
cos passivos financeiros da Companhia são com partes relacionadas (Nota 
16.2), empréstimos tomados da Galp Sinopec Brazil Services B.V., alguns 
com juros à taxa Libor a 6 meses acrescido de spread ou com vencimentos 
com juros à taxa de 4% a.a. a 6 meses acrescidos de spread. d) Risco de li-
quidez: O risco de liquidez é definido como o montante pelo qual os lucros e/
ou “cash-flows” do negócio são afetados em resultado da maior ou menor difi-
culdade da Companhia em obter os recursos financeiros necessários para fa-
zer face aos seus compromissos de exploração e investimentos. O Grupo 
Galp Energia financia-se através dos “cash-flows” gerados pela sua atividade 
e adicionalmente mantém um perfil diversificado nos financiamentos. O Grupo 
tem acesso a facilidades de crédito (plafond), montantes que não utiliza na 
totalidade, mas que se encontram à sua disposição. Essas facilidades de cré-
dito podem cobrir todos os empréstimos que são exigíveis a 12 meses, onde 
se incluem os investimentos da Petrogal Brasil. A previsão de fluxo de caixa é 
realizada pela Companhia, que monitora as previsões contínuas das exigên-
cias de liquidez da Companhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente 
para atender às necessidades operacionais. Essa previsão leva em conside-
ração os planos de reembolso dos empréstimos de partes relacionadas, cum-
primento das metas internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicá-
vel, exigências regulatórias externas ou legais. Na data do balanço, o Grupo 
mantinha em caixa e equivalentes de caixa R$ 622.004 para administrar o 
risco de liquidez. Os empréstimos da Galp Sinopec Brazil Services B.V. são 
concedidos na divisa (moeda) em USD, com vencimentos com juros à taxa 
Libor a 6 meses acrescido de spread ou com vencimentos com juros à taxa de 
4% a.a., ambos acrescidos de spread. e) Risco cambial: A Companhia está 
sujeita ao risco de moeda nas operações negociadas em uma moeda diferen-
te da sua moeda funcional. A moeda na qual essas operações, em moeda di-
ferente da moeda funcional, são normalmente denominadas em reais (R$). A 
Companhia não se utiliza de instrumentos financeiros para se proteger do ris-
co de moeda, tais como a contratação de operações de hedge, devido a sua 
administração entender que esse risco não é significativo. A administração da 
Companhia adota o procedimento de avaliar periodicamente as flutuações nas 
taxas de câmbio, visando minimizar eventuais riscos. A exposição a qual a 
Companhia está exposta, está demonstrada na Nota 26. s) Estimativas e jul-
gamentos contábeis críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis são 
continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros 
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis 
para as circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas 
com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes ra-
ramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e pre-
missas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar 
um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo 
exercício social, estão contempladas a seguir. a) Perda (imparidade) de imo-
bilizado (atividade de exploração e produção petrolífera): Anualmente, a 
Companhia testa eventuais perdas (imparidade) no imobilizado, de acordo 
com a política contábil apresentada na Nota 3.h). Os valores recuperáveis de 
Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) foram determinados com base em cál-
culos do valor em uso, efetuados com base em estimativas. b) Provisões 
para abandono dos blocos: As provisões para custos de abandono e des-
mantelamento, que surgem principalmente associadas a instalações de pro-
dução de hidrocarbonetos e oleodutos, são mensuradas com base nos requi-
sitos, tecnologia e níveis de preços atuais; o valor presente é calculado com 
base em valores descontados e considerando a vida útil económica dos bens. 
O passivo é reconhecido (juntamente com o valor correspondente ao ativo 
tangível em questão) sempre que exista uma obrigação legal ou construtiva de 
desmantelar um ativo, restaurar o local em que o mesmo está localizado e 
quando uma estimativa razoável possa ser efetuada. Os efeitos das altera-
ções decorrentes de revisões no prazo ou no valor da estimativa original da 
provisão são refletidos prospectivamente, ajustando o valor contabilístico do 
ativo tangível relacionado. No entanto, quando não há ativo relacionado, ou a 
alteração implica um valor contabilístico nulo, o efeito, ou o valor excedente da 
redução do ativo relacionado, é reconhecido na demonstração de resultados. 
A Companhia revê regularmente os seus ativos para determinar quaisquer 
alterações nos factos e circunstâncias que possam resultar no reconhecimen-
to de uma provisão para desmantelamento e restauração. c) Imposto de ren-
da, contribuição social e outros impostos: A Companhia está sujeita ao 
imposto sobre a renda, sendo necessário um julgamento significativo para 
determinar a provisão para impostos sobre a renda. Em muitas operações, a 
determinação final do imposto é incerta. A Companhia também reconhece pro-
visões por conta de situações em que é provável que valores adicionais de 
impostos forem devidos. Quando o resultado final dessas questões é diferente 
dos valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças afetam os 
ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o valor definitivo 
é determinado. d) Reservas de petróleo bruto: As estimativas das reservas 
de petróleo bruto são uma parte integrante do processo de tomada de deci-
sões relativamente aos ativos da atividade de pesquisa e desenvolvimento de 
petróleo bruto, suportando adicionalmente o desenvolvimento ou a implemen-
tação de técnicas de recuperação secundária. O volume de reservas provadas 
desenvolvidas de petróleo bruto é utilizado para o cálculo da depreciação dos 

ativos afetados à atividade de exploração e produção petrolífera de acordo 
com o método da UOP, sendo que o volume de reservas prováveis e recursos 
contingentes e prospectivos são utilizados, dependendo da fase de prospec-
ção que se encontram, nas avaliações de imparidade nos investimentos em 
ativos associados a essa atividade. A estimativa das reservas provadas de-
senvolvidas de petróleo bruto é também utilizada para o reconhecimento anu-
al dos custos como abandono de áreas desenvolvidas. A estimativa das reser-
vas provadas desenvolvidas está sujeita a revisões futuras, com base em 
nova informação disponível, por exemplo, relativamente às atividades de de-
senvolvimento, perfuração ou produção, taxas de câmbio, preços, datas de fim 
de contrato ou planos de desenvolvimento. Os volumes de petróleo bruto pro-
duzidos e o custo dos ativos são conhecidos, enquanto que as reservas pro-
vadas desenvolvidas têm uma alta probabilidade de recuperação e se ba-
seiam em estimativas sujeitas a alguns ajustamentos. O impacto nas 
amortizações e provisões para custos de abandono de variações nas reservas 
provadas desenvolvidas estimadas é tratado de forma prospetiva, amortizan-
do o valor líquido remanescente dos ativos e reforçando a provisão para cus-
tos de abandono, respetivamente, em função da produção futura prevista.  
e) Contingências: A Companhia reconhece provisões para contingências 
quando existe uma obrigação presente (legal, contratual ou construtiva) resul-
tante de um evento passado e que seja provável que a resolução dessa obri-
gação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser 
razoavelmente estimado. As provisões são revistas na data de cada balanço 
patrimonial e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data. 
t) Investimento Societário: Devido a avaliação da Administração em manter 
seus investimentos societários existentes, a mensuração desta participação 
societária é feita a valor justo, e por esse investimento ser em empresas de 
capital fechado, ou seja, sem cotação em bolsa, e feito através de equivalên-
cia patrimonial. A Companhia não efetuou a consolidação das Demonstrações 
Financeiras de sua participação societário, uma vez que a Galp Energia 
SGPS, S.A., consolida todas as empresas do Grupo. u) Locações (CPC 06 
(R2)) - IFRS 16: Reconhecimento: A Empresa reconhece um direito de uso 
de um ativo e um passivo de locação na data de início do contrato de arrenda-
mento. O direito de uso do ativo é inicialmente mensurado ao custo, que com-
preende o valor inicial da responsabilidade de locação ajustada por quaisquer 
pagamentos de locação feitos em ou antes da data de início, além de quais-
quer custos diretos iniciais incorridos, assim como uma estimativa dos custos 
de desmantelamento e remoção do ativo subjacente (caso aplicável), deduzi-
do de qualquer incentivo concedido. A responsabilidade da locação é inicial-
mente reconhecida pelo valor presente das rendas ainda não pagas à data do 
contrato de locação, descontando os juros a uma taxa de juro implícita na lo-
cação, ou no caso em que não seja possível determinar esta taxa facilmente, 
utilizando a taxa de juro incremental da Empresa. Em geral, a Empresa utiliza 
a sua taxa de juro incremental como a taxa de desconto a aplicar. Pagamentos 
de locação incluídos na mensuração do passivo de locação incluem o seguin-
te: • pagamentos fixos, deduzidos de quaisquer incentivos já recebidos; • pa-
gamentos de locação variável, dependente de uma determinada taxa ou índi-
ce; • montantes que sejam devidos ao abrigo de uma garantia do valor 
residual; • preço de exercício da opção de compra, se for razoavelmente certo 
que o locatário exerça a opção; e • pagamento de penalidades pelo término do 
contrato, se for razoavelmente certo que o locatário cancele o contrato. A res-
ponsabilidade por locações é remensurada quando se verificam alterações 
nos pagamentos futuros derivados de uma alteração da taxa ou índice ou taxa, 
se ocorrer uma alteração na estimativa da Empresa do montante que deverá 
ser pago sob uma garantia de valor residual, ou caso a Empresa altere a sua 
avaliação acerca a opção de exercício de compra, sua extensão ou rescisão.
Quando a responsabilidade por locações é remensurada, o valor do direito 
de uso é também ajustado, ou é registado um lucro ou prejuízo na demons-
tração de resultados, se a quantia escriturada do ativo do direito de uso já se 
encontrava reduzida a zero. A Empresa apresenta os direitos de uso de ativos 
e as responsabilidades por locações em rubricas devidamente segregadas na 
demonstração consolidada da posição financeira. Locações financeiras de 
curto prazo ou locações de ativos de baixo valor: A Empresa não reco-
nhece como direitos de uso de ativos ou responsabilidade de locações, con-
tratos de locação de duração inferior a 12 meses ou locações de baixo valor. 
A Empresa reconhece os dispêndios associados a estas locações, como um 
custo do exercício durante o período de vida dos contratos. Amortização: 
O direito de uso do ativo é depreciado utilizando o método de depreciação 
linear, com base no mais baixo de entre a vida útil do ativo do direito de uso 
ou o fim do prazo da locação. A vida útil estimada dos ativos do direito de 
uso é determinada na mesma base que para os restantes ativos tangíveis. 
Imparidades: O direito de uso do ativo é periodicamente reduzido por perdas 
de imparidade, e ajustado por certas variações da obrigação por locações as-
sociadas ao ativo. Estimativas contabilísticas e julgamentos: Vidas úteis, 
valores residuais dos ativos e taxas de desconto: O apuramento dos valores 
residuais dos ativos, estimativa das vidas úteis e taxas de desconto têm por 
base premissas dos contratos de locação (ou ativos similares) e são definidos 
baseados no julgamento da Gestão, assim como as melhores práticas em uso 
pelos peers do setor. Imparidade dos Direitos de uso de Ativos: Identificação 
de indicadores de imparidade, estimativa de fluxos de caixa futuros e deter-
minação do justo valor dos ativos exige um elevado nível de julgamento da 
Gestão, em termos de identificação e avaliação dos indicadores de imparidade 
diferentes, nomeadamente o fluxo de caixa esperado, as taxas de desconto 
aplicáveis, vidas úteis e valores residuais. Atualmente, o intervalo de taxas de 
desconto aplicáveis aos contratos de locação na Empresa varia entre 4,51% 
e 9,00%. v) Novos pronunciamentos contábeis adotados em 2021: Normas e 
interpretações publicadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e 
aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade: As normas IFRS apro-
vadas e publicados nos Pronunciamentos Contábeis no Brasil com aplicação 
no exercício de 2021 são resumidamente apresentadas no quadro abaixo:

Pronunciamentos  
Contábeis

Data da 
publica-

ção  
pelo CPC

Data de 
aplicação 
contábil

Exercício 
econômico 
em que se 

aplica
Obser- 
vações

Alteração à CPC 06 Locações 
(IFRS 16):  Bonificações de 
rendas relacionadas com a 
COVID-19 após 30 de junho 
de 2021. (Revisão 18 CPC)

27/07/2021 17/06/2021 2021
Sem 

impacto 
previsível.

Alterações à CPC 48 (IFRS 
9), IAS 39, CPC 40 (IFRS 7), 
CPC 11 (IFRS 4) e CPC 06 
(IFRS 16): Reforma das taxas 
de juro de referência - Fase 
2 ((emitida a 27 de agosto de 
2020) (Revisão 17 CPC)

19/02/2021 11/02/2021 2021

Sem 
impactos 
contabi-
lísticos 

relevan-
tes.

Alteração à CPC 11 (IFRS 4) 
Contratos de seguros - isen-
ção temporária de aplicação 
da norma CPC 48 (IFRS 9) 
(Revisão 17 CPC)

19/02/2021 11/02/2021 2021 Não  
aplicável.

As normas IFRS aprovadas e publicados nos Pronunciamentos Contábeis no 
Brasil com aplicação em exercícios posteriores são resumidamente apresen-
tadas no quadro abaixo:

Pronunciamentos  
Contábeis

Data da 
publica-

ção  
pelo CPC

Data de 
aplicação 
contábil

Exercício 
econômico 
em que se 

aplica
Obser- 
vações

CPC 50 (IFRS 17) Contratos 
de seguro 06/08/2021 01/01/2023 2023 Não  

aplicável.
Alterações à CPC 15 R1 
(IFRS 3) Concentrações de 
Atividades Empresariais, 
CPC 27 (IAS 16) Ativos fixos 
tangíveis, CPC 25 (IAS 37) 
Provisões, Passivos Contin-
gentes e Ativos Contingentes; 
e melhoramentos anuais das 
normas IFRS Ciclo 2018-
2020. (Revisão 19 CPC)

25/10/2021 01/01/2022 2022
Sem 

impacto 
previsível.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
O saldo dessa conta em 31 de dezembro de 2021 e 2020, conforme registrado 
na demonstração dos fluxos de caixa pode ser conciliado com os respetivos 
itens dos balanços patrimoniais, como demonstrado a seguir:

Unid: milhares de R$
 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 622.004 844.554
Caixa 12 16
Bancos 330.932 525.382
Bancos - contas vinculadas 11 166
Aplicações financeiras 291.049 318.990
As aplicações financeiras são compostas pelos seguintes depósitos de curto 
prazo, a seguir demonstrado:

Unid: milhares de R$
Instituição financeira 2021 2020
 291.049 318.990
Banco Itaú, S.A. 199.496 33.035
Banco Santander, S.A. 91.552 285.955
5. CONTAS A RECEBER
A rubrica de contas a receber, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, tem a 
seguinte composição:

Unid: milhares de R$
2021 2020

Circu-
lante

Não  
Circulante

Circu-
lante

Não  
Circulante

Contas a receber 1.458.049 - 534.064 2.765
Clientes (a) 1.414.195 - 519.389 2.765
Contas a receber da  
  consorciada (b) 10.143 - 10.648 -
Outras 33.711 - 4.027 -
(a) O montante de R$ 1.414.195 (31-12-2020 - R$ 519.389), em contas a rece-
ber de clientes, cujo vencimento é de 30 dias a partir de seu reconhecimento, 
refere-se essencialmente às vendas de óleo e gás ao parceiro Petróleo Bra-
sileiro S.A. - Petrobras, às vendas de óleo à Refinaria de Mataripe S.A. e às 
vendas de óleo à Galp Energia E&P BV, ocorridas em dezembro de 2021. (b) 
A Companhia, em 31 de dezembro de 2021, vendeu sua participação do único 
campo em que era operadora no ano de 2021, campo de Do-Ré-Mi (31-12-
2020 - 1 blocos) - Nota 1, cujo único parceiro nesses consórcios é a Petróleo 
Brasileiro S.A. - Petrobras, existindo R$ 10.143 (31-12-2020 - R$ 10.648) de 
saldo a receber decorrente do rateio dos gastos incorridos nos blocos propor-
cionais às respetivas participações, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Unid: milhares de R$
2021 2020

10.143 10.648
Bacia de Potiguar 6.907 6.787
Bacia de Sergipe 3.235 3.861
A Administração avalia um impacto mínimo nos negócios da Companhia, pois 
as receitas aferidas pela Petrogal Brasil majoritariamente são realizadas atre-
ladas carta conforto ou garantias, com empresas do grupo ou com grandes 
empresas da indústria. Por este motivo, a avalição de risco de crédito das ope-
rações de venda da Companhia para em 31 de dezembro de 2021 é 0,5738%. 
6. ESTOQUES
A rubrica de estoques apresenta o seguinte detalhe em 31 de dezembro de 
2021 e de 2020: 

Unid: milhares de R$
2021 2020

Estoques 890.074 1.136.071
Petróleo bruto 224.240 619.966
Produto em poder de terceiros (underlifting) 665.834 516.105
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os saldos de empréstimo de estoque 
pelos parceiros (overlifting) são, respectivamente, R$ 385.092 e R$ 130.957. 
7. TRIBUTOS A RECUPERAR
A rubrica de tributos a recuperar apresentava o seguinte detalhe em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020:

Unid: milhares de R$
2021 2020

Circu-
lante

Não  
Circulante

Circu-
lante

Não  
Circulante

Tributos a recuperar 89.164 1.088 149.958 99.693
PIS 7.007 - 28.488 -
COFINS 7.746 - 70.417 -
ICMS 70.973 1.088 33.015 99.693
IRRF e CSLL 3.438 - 18.038 -
As operações de aquisição de bens e serviços relacionadas com o bloco de 
BMS-11, no âmbito da legislação em vigor sobre o tema, podem resultar na 
apuração de créditos de PIS e Cofins. Em dezembro de 2021, a rubrica de PIS 
inclui o montante de R$ 7.007 (2020 - R$ 28.488) e a de Cofins inclui R$ 7.746 
(2020 - R$ 70.417) resultantes deste apuramento de créditos. O montante de 
R$ 72.061 em dezembro de 2021 (2020 - R$ 132.708) da rubrica ICMS a recu-
perar, inclui as movimentações sobre as operações dos empréstimos (ou mú-
tuos) de petróleo, tomados por parte da Companhia às empresas parceiras, 
Petróleo Brasileiro - Petrobras S.A. e Shell Brasil, deduzido do ICMS sobre as 
vendas de gás. A Companhia estima recuperar os tributos da seguinte forma:

Unid: milhares de R$
PIS e COFINS ICMS IRRF e CSLL

Ano de vencimento 14.753 72.061 3.438
2022 14.753 70.973 3.438
2023 - 1.088 -

8. IMOBILIZADO
Durante o exercício de 2021, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado foi o seguinte:

Unid: milhares de R$
 Construções em andamento

Subtotal 
de Ativos  
Tangíveis 

Almoxa-
rifado

Bacia 
Santos

Cabiú-
nas

Bacia 
Potiguar

Bacia 
Pernam-

buco

Bacia 
Amazo-

nas
Bacia 

Campos

Bacia 
Sergipe 
Alagoas

Juros de em-
préstimos de 
Suprimentos

PIS / 
Cofins

Saldo em 31 de dezembro de 2020 4.251 4.428.264 691 215.107 - (3.128) - (1.585) 792.819 396.742 5.833.160
Adições - 3.086.294 729 1.065 107 4.969 13.266 - 252.030 - 3.358.460
Imparidades - 9.562 - (221.876) (107) - - 45.471 (83.529) - (250.479)
Baixas e provisões para perdas de 
imobilizado - - - (9.790) - - - (43.768) (1.364) - (54.922)
Regularizações e outros ajustamentos - 2.004 - (396) - (1.605) - - - (37.062) (37.059)
Transferências - (2.687.322) (479) 5 - - - - (292.799) - (2.980.596)
Conversão cambial 312 327.050 53 15.886 - (237) - (118) 58.552 29.299 430.798

Saldo em 31 de dezembro de 2021 4.563 5.165.852 994 - - - 13.266 - 725.709 388.979 6.299.363
em 31 de dezembro de 2021 4.563 5.165.852 994 - - - 13.266 - 725.709 388.979 6.299.363

Unid: milhares de R$
 

Subtotal 
de Ativos 

Tangíveis em 
Andamento

Bens em operação

Total de 
Ativos  

Tangíveis 
Bacia  

Santos Cabiúnas
Bacia 

Potiguar

Bacia 
Sergipe- 
Alagoas

Veícu-
los

Equipa-
mento 

adminis-
trativo

Outras 
imobilizações 

corpóreas

Juros de em-
préstimos de 
Suprimentos

Saldo em 31 de dezembro de 2020 5.833.160 17.195.979 449.468 51.349 400 2.011 7.359 11.635 1.181.501 24.732.862
Adições 3.358.460 38.192 20.277 (0) - 572 310 - - 3.417.811

Imparidades (250.479) - - - - - - - - (250.479)
Baixas e provisões para 

  perdas de imobilizado (54.922) - - (55.135) (432) - - - (10.818) (121.307)
Regularizações e outros  

  ajustamentos (37.059) - - - - - - - - (37.059)
Transferências (2.980.596) 2.687.322 479 (5) - - - - 292.799 -
Conversão cambial 430.798 1.270.003 33.197 3.790 32 147 541 862 87.261 1.826.631

Saldo em 31 de dezembro de 2021 6.299.363 21.191.496 503.421 - - 2.730 8.210 12.497 1.550.744 29.568.460
Amortização acumulada 

Saldo em 31 de dezembro de 2020 - (7.589.490) (107.301) (43.813) (307) (374) (4.137) (7.488) (337.625) (8.090.537)
Despesa de amortização - (2.057.654) (24.135) (1.527) - (443) (988) (591) (194.158) (2.279.495)

Abates/venda - - - 48.628 328 - - - 9.189 58.145
Conversão cambial - (631.046) (8.751) (3.288) (21) (45) (342) (573) (31.592) (675.659)

Saldo em 31 de dezembro de 2021 - (10.278.190) (140.187) - - (861) (5.467) (8.651) (554.186) (10.987.543)
em 31 de dezembro de 2021 6.299.363 10.913.306 363.234 - - 1.869 2.743 3.845 996.557 18.580.917
Durante o exercício de 2020, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado foi o seguinte:

Unid: milhares de R$
 Construções em andamento

Subtotal 
de Ativos 
Tangíveis 

Almoxa-
rifado

Bacia 
Santos Cabiúnas

Bacia 
Potiguar

Bacia 
Pernam-

buco

Bacia 
Amazo-

nas

Bacia 
Sergipe- 
Alagoas

Juros de em-
préstimos de 
Suprimentos

Outros 
gastos

PIS / 
Cofins

Saldo em 31 de dezembro de 2019 3.286 4.404.636 29 379.973 735 - (9.261) 1.193.526 - 325.334 6.298.259
Adições - 2.161.640 78 (8.606) 68 (3.128) - 304.095 83 - 2.454.230
Imparidades - (210.617) - (266.560) (1.019) - 50.299 (118.136) - - (546.033)
Baixas e provisões para perdas de  
  imobilizado - - - - - - (39.911) - - - (39.911)
Regularizações e outros ajustamentos - 63.930 - - - - - - - (23.858) 40.072
Transferências - (3.281.077) 577 (961) - - - (936.149) (83) - (4.217.694)
Conversão Cambial 965 1.289.752 (29) 111.261 216 - (2.712) 349.483 - 95.266 1.844.237

Saldo em 31 de dezembro de 2020 4.251 4.428.264 691 215.107 - (3.128) (1.585) 792.819 - 396.742 5.833.160
em 31 de dezembro de 2020 4.251 4.428.264 691 215.107 - (3.128) (1.585) 792.819 - 396.742 5.833.160

Unid: milhares de R$
 Bens em operação

Total de 
Ativos 

Tangíveis 

Subtotal de 
Ativos Tan-

gíveis em 
Andamento

Bacia  
Santos

Cabiú-
nas

Bacia 
Poti-
guar

Bacia 
Sergipe- 
Alagoas

Veícu-
los

Equipa-
mento 

adminis-
trativo

Outras imo-
bilizações 
corpóreas

Juros de 
emprésti-

mos de Su-
primentos

Saldo em 31 de dezembro de 2019 6.298.259 10.774.699 348.108 38.973 20.850 1.610 4.906 8.943 195.939 17.692.288
Adições 2.454.230 80.357 - - 894 1.148 1.013 - - 2.537.642
Imparidades (546.033) - - - - - - - - (546.033)
Baixas e provisões para perdas de  
  imobilizado (39.911) - - - (27.449) (1.221) - - (7.956) (76.537)
Regularizações e outros ajustamentos 40.072 - - - - - - - - 40.072
Transferências (4.217.694) 3.185.910 (572) 961 - - - 73 936.155 (95.167)
Conversão Cambial 1.844.237 3.155.014 101.931 11.414 6.105 474 1.439 2.620 57.363 5.180.597

Saldo em 31 de dezembro de 2020 5.833.160 17.195.979 449.468 51.349 400 2.011 7.359 11.635 1.181.501 24.732.862
Amortização acumulada 
Saldo em 31 de dezembro de 2019 - (4.361.730) (65.673) (30.844) (13.616) (562) (2.473) (5.346) (124.364) (4.604.608)
Despesa de amortização - (1.950.571) (22.398) (3.939) (1.834) (463) (941) (577) (182.191) (2.162.913)
Abates/venda - - - - 19.129 816 - - 5.347 25.287
Conversão Cambial - (1.277.188) (19.231) (9.030) (3.985) (166) (723) (1.566) (36.417) (1.348.305)

Saldo em 31 de dezembro de 2020 - (7.589.490) (107.301) (43.813) (307) (374) (4.137) (7.488) (337.625) (8.090.537)
em 31 de dezembro de 2020 5.833.160 9.606.489 342.166 7.535 94 1.637 3.222 4.147 843.877 16.642.325
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As adições do exercício de 2021 constante na rubrica Construções em anda-
mento - Bacia Santos, incluem R$ 1.485.630, relativos às operações de nacio-
nalização de ativos e imobilizado em andamento para operação dos projetos 
na bacia Santos e R$ 1.600.664 relativos a novas aquisições para o desenvol-
vimento dos campos de Tupi, Cernambi e Iara. Do montante de transferências 
constante na rubrica Bacia Santos (R$ 2.687.322), refere-se à passagem para 
fixo de equipamentos nacionalizados e outros equipamentos vinculados aos 
poços conectados pertencentes a projeto BM-S-11, durante o exercício 2021 e 
equipamentos relacionados ao projeto BM-S-24 (Sépia) que entrou em opera-
ção neste exercício. As imparidades do exercício de 2021, no montante de R$ 
250.479, refere-se ao gasto total no valor de R$ 305.405 relativos à devolução 
e saída, com o consequente abate dos blocos POT-M-16 e POT-M-17, respeti-
vamente, ambos localizados na Bacia de Potiguar, ao gasto incorrido na Bacia 
de Pernambuco, no valor de R$ 107, e às reversões das imparidades na bacia 
Sergipe-Alagoas, relativo à venda do campo Dó-Ré-Mi, no valor de R$ 45.471, 
e na bacia de Santos, relativo ao bloco Uirapuru, no valor de R$ 9.562. Os 
juros de empréstimos são rateados pelos ativos em andamento, sendo pos-

teriormente amortizados juntamente com os ativos correspondentes. A Com-
panhia continuou a desenvolver os grandes campos de Tupi, Iracema, Iara e 
Sépia, no pré-sal da bacia de Santos, onde concluiu o ano com doze unidades 
a produzir, após a entrada em produção da FPSO Carioca. Os ativos tangíveis 
e intangíveis afetos à exploração e produção, foram sujeitos no final do ano 
de 2021 a uma análise de sensibilidade aos valores dos principais ativos, em 
função da flutuação do preço do Brent. Os preços do Brent, estimados, con-
siderados nos testes de imparidade, foram os seguintes: • 2022-2027: $70/
bbl, $68/bbl, $65/bbl, $66/bbl, $68/bbl, $69/bbl, respectivamente. Para período 
após 2028 a projeção de Brent é de $70/bbl. Baseado no resultado dos testes 
de imparidade, os benefícios futuros esperados dos ativos são mais elevados 
do que os estimados pela UGC para o Brasil. A taxa de desconto usada nos 
testes de imparidade reflete o risco específico dos ativos afetos à unidade de 
negócio do E&P, calculada na base do USD. Para a análise de sensibilidade 
efetuada para testar o impacto da volatilidade do preço do Brent no valor dos 
principais ativos do segmento E&P, foi considerado uma redução de $ 5/bbl e 
$ 10/bbl, ao descrito nesta nota, nos fluxos de caixa projetados sem que tenha 
verificado potenciais perdas de imparidade.

9. INTANGÍVEL
Durante o exercício de 2021, o movimento ocorrido nas rubricas de intangível foi o seguinte:

Unid: milhares de R$

Rubrica Software
Intangível 
em curso

Direitos sobre recursos naturais - Concessões
Total de  

Ativos Fixos  
Intangíveis

Bacia 
Santos

Bacia 
Potiguar

Bacia 
Sergipe- 
Alagoas

Bacia  
Campos

Bacia  
Pernambuco

Saldo bruto em 31 de dezembro de 2020 15.694 702 1.849.391 4.859 691 142.494 - 2.013.830
Adições - 234 463.435 - - - - 463.668
Baixas do exercício e provisões para perdas - - - (2.688) (743) - - (3.431)
Regularizações e outros ajustamentos - - 280 (2.532) - - - (2.252)
Conversão cambial 1.161 52 136.584 361 52 10.524 - 148.734

Saldo bruto em 31 de dezembro de 2021 16.855 987 2.449.690 - - 153.018 - 2.620.550
Amortização acumulada

Saldo em 31 de dezembro de 2020 (14.041) - (1.226) (2.609) (525) - - (18.399)
Despesa de amortização (806) - (128) (20) - - - (953)
Abates/venda - - - 2.554 565 - - 3.119

Regularizações - - - 267 - - - 267
Conversão cambial (1.064) - (94) (192) (40) - - (1.390)

Saldo em 31 de dezembro de 2021 (15.911) - (1.448) - - - - (17.360)
Saldo liquido em 31 de dezembro de 2021 944 987 2.448.242 - - 153.018 - 2.603.190
Saldo liquido em 31 de dezembro de 2020 1.653 702 1.848.165 2.250 166 142.494 - 1.995.432
Durante o exercício de 2020, o movimento ocorrido nas rubricas de intangível foi o seguinte:

Unid: milhares de R$

Rubrica Software
Intangível 
em curso

Direitos sobre recursos naturais - Concessões
Total de  

Ativos Fixos  
Intangíveis

Bacia 
Santos

Bacia 
Potiguar

Bacia 
Sergipe- 
Alagoas

Bacia  
Campos

Bacia  
Pernam-

buco
Saldo bruto em 31 de dezembro de 2019 12.141 98 1.429.762 6.725 1.110 110.220 925 1.560.980
    Adições - 577 805 - - - - 1.377

Baixas do exercício e provisões para perdas - - - (3.305) (743) - (1.195) (5.243)
Regularizações e outros ajustamentos - - 166 (530) - - - (364)
Conversão cambial 3.553 27 418.657 1.969 324 32.274 270 457.080

Saldo bruto em 31 de dezembro de 2020 15.694 702 1.849.391 4.859 691 142.494 - 2.013.830
Amortização acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (10.085) - (828) (1.974) (786) - - (13.673)

Despesa de amortização (1.003) - (156) (57) (73) - - (1.289)
Abates/venda - - - - 566 - - 566

    Conversão cambial (2.954) - (243) (578) (233) - - (3.998)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (14.041) - (1.226) (2.609) (525) - - (18.399)
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2020 1.653 702 1.848.165 2.250 166 142.494 - 1.995.432
Saldo líquido em 31 de dezembro de 2019 2.056 98 1.428.933 4.752 324 110.220 925 1.547.307

O montante constante na rubrica Direitos sobre recursos naturais - Conces-
sões, refere-se ao custo da parcela da participação da Companhia nos con-
sórcios adquiridos para a pesquisa, desenvolvimento e produção do petróleo 
e gás natural em sete blocos de potencial petrolífero, sendo seis localizados 
na bacia de Santos e um na bacia de Campos em 31 de dezembro de 2021. 
O montante de R$ 463.435 constante na rubrica Direitos sobre recursos na-
turais - Bacia Santos, refere-se aos pagamentos contingentes, vinculados a 
condições precedentes cumpridas durante o exercício de 2021, relacionados 
ao aumento da participação da Companhia no bloco BM-S-8, ocorridos nos 
exercícios de 2018 e 2019.
10. DIREITOS DE USO
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os direitos de uso e responsabilidade por 
locações são detalhados como se segue:

Unid: milhares de R$
 2021 2020

 FPSO Edifícios

Outros 
direitos 
de uso Total Total

Em 31 de dezembro de 2021
Custo 4.405.957 39.637 - 4.445.595 4.062.437
Amortização acumulada (834.567) (9.097) - (843.664) (584.842)
Valor líquido 3.571.390 30.540 - 3.601.930 3.477.595
Saldo a 1 de janeiro 3.446.259 31.336 - 3.477.597 2.991.175
Adições 283.637 - - 283.637 135
Amortizações (262.716) (3.007) (3) (265.726) (286.156)
Efeitos da variação cam-
bial e outros ajustamentos 104.211 2.211 3 106.424 852.443
Saldo a 31 de dezembro 3.571.390 30.540 - 3.601.930 3.477.597
As responsabilidades com locações são como segue:

Unid: milhares de R$
 2021 2020
Análise de maturidade - cash flows contratuais 
  não descontados 6.882.845 6.595.339
Inferior a um ano 530.284 485.839
Um a cinco anos 2.121.026 1.943.271
Mais de cinco anos 4.231.534 4.166.229
Responsabilidades por locações no balanço  
  (valores descontados) 4.113.982 3.863.959
Circulante 510.029 467.177
Não circulante 3.603.953 3.396.782
Os custos ocorridos durante o exercício social são como segue:

Unid: milhares de R$
 2021 2020
 332.045 336.761
Juros de locações 331.709 336.644
Despesas relacionadas com locações operacionais 
de curta duração, baixo valor e pagamentos variáveis 336 117
Os pagamentos ocorridos durante o exercício social são como segue:

Unid: milhares de R$
 2021 2020
Atividades de financiamento (503.635) (497.168)
Pagamentos relativos a locações (170.519) (170.524)
Pagamentos relativos a juros locações (333.115) (326.644)
11. FORNECEDORES
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de fornecedores é constituída 
pelos seguintes itens:

Unid: milhares de R$
 2021 2020
Fornecedores 492.223 290.479
Fornecedores 75.684 91.113
Contas a pagar a operadores dos consórcios - blocos 
não operados 416.538 199.366
A rubrica de contas a pagar ao operador dos consórcios dos blocos não opera-
dos, pela Companhia, tem a seguinte composição pelas bacias onde a mesma 
detém participação:

Unid: milhares de R$
 2021 2020
Bacias 416.538 199.366
Bacia Santos - SP 416.538 199.366
O montante de R$ 416.538 em 31 de dezembro de 2021 (2020 R$ 199.366), 
é referente a valores a serem debitados pelo operador dos blocos relativo a 
investimento já realizado e reconhecido nos mesmos (cash call).
12. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
A rubrica de obrigações tributárias apresenta os seguintes montantes:

Unid: milhares de R$
2021 2020

Obrigações tributárias 1.130.210 435.862
Impostos sobre as vendas 171 12.488
Impostos sobre salários 1.477 1.247
Outros impostos retidos a terceiros 13.389 166
Participação Especial 930.944 421.961
IRPJ e CSLL a pagar, do exercício 184.229 -
A Companhia calcula o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro 
pelo regime de apuração do Lucro Real, com antecipações mensais efetuadas 
por estimativa. Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia apresentou lucro 
fiscal. Em 31 de dezembro de 2020 a companhia apresentou prejuízo fiscal. 
A variação na rubrica Participação Especial deve-se essencialmente ao au-
mento da produção e do preço, referências para fins de cálculo da obrigação.
13. PROVISÕES DE SERVIÇOS
A rubrica de provisão de serviços apresenta em 31 de dezembro 2021 e 2020, 
a seguinte composição:

Unid: milhares de R$
 2021 2020
Provisões de serviços 363.078 304.888
Provisão serviços blocos não operados 120.038 145.612
Provisão royalties 122.574 82.212

Provisão I&D 80.944 46.277
Outros 39.523 30.787

O montante de R$ 120.038 (2020 - R$ 145.612), referente à provisão de ser-
viços para os blocos não operados pela Companhia, é referente ao custo de 
produção (aluguel do FPSO e outros serviços) do BM-S-11, nomeadamente, 
Módulo “Tupi Pilot”, “Tupi Nordeste”, “Tupi Central”, “Tupi Alto”, “Tupi Sul”, 
“Tupi Extremo Sul”, “Tupi Norte”’, “Iracema Sul“, “Iracema Norte“, “Berbigão-
-Sururu” e “Atapu”. Os royalties de competência do mês de dezembro de 
2021, e pagos no mês de janeiro de 2022, totalizaram R$ 122.574 (2020 - R$ 
82.212), para o bloco BM-S-11 R$ 121.038, para o bloco BM-S-24 (Sépia) R$ 
1.400 e para o bloco POT-T-479 (Sanhaçu) R$ 136. Na rubrica Provisão I&D 
encontra-se registado o montante de R$ 80.944 (2020 - R$ 46.277) relativos 
à provisão dos custos de Investigação & Desenvolvimento, de acordo com o 
contrato de concessão. 
14. OUTROS CRÉDITOS
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de outros créditos correntes é 
constituída pelos seguintes itens:

Unid: milhares de R$
2021 2020

 Circulante
Não  

Circulante Circulante
Não  

Circulante
Outros créditos 42.280 524.394 36.891 289.577
Especialização fatura-
ção - geral 42.280 - 36.891 -

Depósito judicial - 524.394 - 289.577
O montante de R$ 42.280 (2020 - R$ 36.891) diz respeito a provisões de com-
plementos de faturação relativos à venda de gás. Na rubrica outros créditos 
não circulantes o montante de R$ 524.394 (2020 - R$ 289.577) diz respeito 

a um Depósito Judicial no âmbito da Providência Cautelar apresentada pelo 
Consórcio BM-S-11. O Consórcio interpôs a referida providência por discor-
dar da decisão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP) em unificar os Campos de Tupi e Cernambi. No entender da ANP, 
para fins de apuração das Participações Governamentais, os reservatórios 
das áreas identificadas nos campos acima referidos, formam um único cam-
po de grandes dimensões. No entanto, o Consórcio defende a existência de 
dois reservatórios independentes e sem conexão hidráulica, o que leva à ne-
cessidade de apurações independentes de Participações Governamentais. O 
valor que se encontra hoje depositado judicialmente diz respeito a parcela 
controversa do cálculo da Participação Especial, evidenciada pelas diferenças 
apuradas entre as parcelas devidas considerando-se os Campos de Tupi e 
Cernambi separadamente. Até o início do exercício de 2019, a Companhia 
tinha registrado na rubrica Depósito Judicial, a parcela controversa de Partici-
pação Especial referente ao último trimestre de 2014 e ao primeiro e segundo 
trimestres de 2015, amparado por uma autorização judicial de obtida em 2014 
e posteriormente revogada no terceiro trimestre de 2015. Com o desenvol-
vimento do processo e o atingimento da discussão ao Superior Tribunal de 
Justiça, no início do exercício de 2019, o Consórcio obteve uma liminar fa-
vorável que volta a autorizar o depósito judicial das parcelas controversas, 
evidenciadas pelas diferenças entre as parcelas devidas considerando os 
Campos Tupi e Cernambi unificados e as parcelas devidas considerando os 
Campos de Tupi e Cernambi separadamente. Ao montante reconhecido até a 
data 31 de dezembro de 2021 está acrescido os depósitos judiciais realizados 
no âmbito da apuração da Participação Especial do segundo de 2019 até o 
terceiro trimestre de 2020. A companhia vem provisionando estes montantes 
para perda, na rubrica de Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 
(Nota 23). 15. Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL: O imposto de renda da pessoa jurídica 
e a contribuição social sobre o lucro líquido é calculado com base no lucro real 
onde considera os resultados tributáveis do exercício de acordo com a legisla-
ção fiscal vigente no país. As alíquotas aplicadas para cálculo do imposto de 
renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido são 25% 
e 9%, respectivamente. O imposto de renda e a contribuição social diferidos 
são calculados sobre as diferenças temporárias entre as bases de cálculo do 
imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações 
financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determi-
nação dos tributos diferidos, são as mesmas do imposto corrente, 25% para o 
imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Os impostos do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foram como segue:

Unid: milhares de R$
2021 2020

Imposto de renda e contribuição social (1.458.075) (949.801)
Imposto corrente (720.022) 1.414
Imposto diferido (738.054) (951.215)
A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais e da 
despesa de imposto de renda e contribuição social registada nas contas de 
resultado está demonstrada, conforme segue:

Unid: milhares de R$
2021 2020

 IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Lucro/(Prejuízo) antes do 
IRPJ e CSLL 4.487.909 4.487.909 (886.472) (886.472)
Adições e exclusões do LALUR (1.496.476) (1.496.476) 588.900 588.900
Resultado antes da compen-
sação do prejuízo fiscal 2.991.433 2.991.433 (297.572) (297.572)
Compensação do prejuízo fiscal (788.056) (788.056) - -
Base de cálculo para IRPJ e 
CSSL 2.203.377 2.203.377 (297.572) (297.572)

Alíquotas (%)

15% + 
adicional 

10% 9%

15% + 
adicional 

10% 9%
Lei Rouanet / PAT (4.423) - - -
Conversão cambial (18.107) (6.572) - -
IRPJ e CSLL - do exercício 528.290 191.732 - -
O montante de passivo fiscal diferido registrado no passivo não circulante em 
31 de dezembro 2021 foi de R$ 2.489.966 e em (2020 - R$ 1.607.866), con-
forme abaixo:

Unid: milhares de R$
2021

Saldo 
inicial Aumentos

Diminui-
ções Saldo final

Passivo fiscal diferido (1.607.866) (613.350) (268.749) (2.489.966)
Sobre prejuízo fiscal 268.749 - (268.749) -
Diferenças entre bases 
contábil e fiscal
     Ativo circulante (1.530) (10.879) - (12.409)
     Ativo não circulante (4.208.610) (764.733) - (4.973.343)
     Passivo circulante 153.501 28.102 - 181.603
     Passivo não circulante 2.180.023 134.160 - 2.314.183
16. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
16.1. Transações comerciais: Os saldos em 31 de dezembro de 2021 e de 
2020, e as transações efetuadas durante esses exercícios, com partes rela-
cionadas são os seguintes:

Em 31 de dezembro de 2021 Unid: milhares de R$

Partes relacionadas

Total de 
transa-

ções

Juros de 
emprés-

timos

Ser-
viços 
diver-

sos Vendas

Serviços 
presta-

dos
Sociedades 13.485.683 (300.754) (48.540) 13.834.921 56
Galp Energia Brasil, S.A. 166 - 109 - 56
Galp Energia, S.A. (27.041) - (27.041) - -
Galp West Africa, S.A. (13.325) - (13.325) - -
Galp Sinopec Brazil 
Services B.V. (300.754) (300.754) - - -
Galp Trading, S.A. 1.780.312 - (783) 1.781.096 -
Petrogal, S.A. (2.163) - (2.163) - -
Galp Energia E&P, B.V. 12.048.487 - (5.338) 12.053.826 -

Em 31 de dezembro de 2020 Unid: milhares de R$

Partes  
relacionadas

Total de 
transa-

ções

Juros de 
emprésti-

mos
Serviços 
diversos Vendas

Serviços 
presta-

dos
Sociedades 7.297.102 (334.590) (44.317) 7.675.500 509
Galp Energia Brasil, S.A. 509 - - - 509
Galp Energia, S.A. (23.406) - (23.406) - -
Galp West Africa, S.A. (16.920) - (16.920) - -
Galp Sinopec Brazil 
Services B.V. (334.590) (334.590) - - -
Galp Trading, S.A. 2.892.774 - - 2.892.774 -
Petrogal, S.A. (3.991) - (3.991) - -
Galp Energia E&P, B.V. 4.782.726 - - 4.782.726 -

Unid: milhares de R$

Partes relacionadas

Valores a pagar -  
Passivo Circulante

2021 2020
Sociedades 7.997 53.516
Galp Energia, S.A. 1.857 25.381
Galp West Africa, S.A. 5.263 20.371
Petrogal, S.A. 143 7.764
Galp Energia E&P, B.V. 733 -
Do total de R$ 7.997 de valores a pagar a partes relacionadas, R$ 4.699 dizem 
respeito a serviços de apoio administrativos, R$ 2.567 a serviços técnicos as 
atividades de exploração e produção de óleo e R$ 731 a custos relativos as 
operações de exportação de óleo (sobre estadia, penalidades contratuais etc). 

16.2. Empréstimos de partes relacionadas: Estão classificados na rubrica de 
passivo não circulante, os empréstimos e financiamentos obtidos junto à par-
te relacionada, Galp Sinopec Brazil Services B.V. conforme demonstramos 
abaixo:

Unid: milhares de R$

Empréstimos de partes 
relacionadas

Moe-
da

2021 2020
Circu-
lante

Não  
Circulante

Circu-
lante

Não  
Circulante

Galp Sinopec Brazil 
Services B.V. 125.556 5.329.378 139.256 6.028.172
       - Capital em dívida USD - 5.329.378 - 6.028.172
       - Juros a pagar USD 125.556 - 139.256 -
Os empréstimos da Galp Sinopec Brazil Services B.V. são concedidos na di-
visa (moeda) em USD, com vencimentos com juros à taxa Libor a 6 meses 
acrescido de spread ou com vencimentos com juros à taxa de 4% a.a., ambos 
acrescidos de spread. Estes contratos de empréstimo não possuem garantias 
determinadas por tratar-se de partes relacionadas. Os empréstimos e financia-
mentos obtidos têm vencimento nos seguintes anos:

Unid: milhares de R$
 2021 2020
Ano de vencimento 5.329.378 6.028.172
2025 1.116.100 1.039.340
2026 1.534.638 3.637.690
2029 892.880 831.472
2030 558.050 519.670
2031 1.227.710 -
A evolução de capital, juros e diferenças de câmbio durante o exercício de 
2021, está apresentada a seguir:

Unid: milhares de R$
 2021
Saldo Inicial 6.167.428
        Capital em dívida 6.028.172
        Juros a pagar 139.256
Movimento do ano (712.494)
        Redução da dívida (1.144.191)
        Diferenças de câmbio na conversão 445.397
        Reembolso de juros (334.825)
        Diferenças de câmbio na conversão 20.371
        Juros do ano 300.754
Saldo final 5.454.934
        Capital em dívida 5.329.378
        Juros a pagar 125.556
16.3. Contas entre companhias: Durante 2021, foi deliberado o pagamento 
de juros sobre capital próprio aos seus acionistas no montante de R$ 497.591 
(R$ 422.952 líquido de retenção na fonte de 15%), dos quais R$ 87.194 (R$ 
74.115 líquido de retenção na fonte de 15%) serão liquidados no ano de 2022. 
16.4. Despesa com a Diretoria Executiva: As despesas suportadas com os 
membros da diretoria executiva da Companhia (incluindo as remunerações 
indiretas) foram de R$ 3.776 para 2021 (2020 - R$ 4.464). A redução deve 
ao esforço da Companhia em reduzir seus gastos juntamente com a desva-
lorização do R$ em relação a moeda funcional da Companhia (USD), pois a 
remuneração da diretoria executiva é incorrida em R$. 17. Provisões para 
abandono dos blocos: O saldo em 31 de dezembro de 2021 de provisões 
para abandono dos blocos é o seguinte:

Unid: milhares de R$

 
Saldo 
inicial Aumentos

Dimi-
nui-

ções

Ajusta-
mentos 

conversão 
cambial

Saldo 
final

Provisão para  
abandono de blocos 1.905.555 115.960 (1.834) 144.642 2.164.323
Campo BMS11 1.776.229 80.559 - 133.942 1.990.730
Campo BMS11A 94.518 5.933 - 7.183 107.634
Campo Sanhaçu 1.767 - (1.834) 67 -
Campo Sépia 33.041 9.863 - 2.778 45.682
Gasoduto Cabiúnas - 19.605 - 672 20.277
O aumento ocorrido nas provisões de abandono dos blocos durante o ano 
de 2021 está essencialmente relacionado com a inclusão na estimativa de 
abandono, poços que já se encontravam em construção, apesar de ainda não 
estarem a produzir. No decorrer do exercício em análise foi vendido o campo 
Sanhaçu, para o qual foi revertida a provisão de abandono. Adicionalmente, o 
início da produção do campo de Sépia está prevista para o terceiro trimestre 
de 2021, por isto foram constituídas provisões para abandono para os poços 
produtores perfurados até o momento. Foram considerados mais 3 poços pro-
dutores, dos quais 1 poços em Tupi, 1 em Iara/Berbigão (P68)/Atapú (P70) e 
1 em Sépia. A taxa de desconto utilizada é de 3%.
18. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de Provisão para contingências 
é constituída pelos seguintes itens:

Unid: milhares de R$
 Notas 2021 2020
Provisão para contingências  639.766 334.559
Provisão - Providência Cautelar 
  (até 3º trimestre 2021) 14 524.394 289.577
Provisão - Providência Cautelar 
  (4º trimestre 2021)  78.341 30.721
Provisão - Investimentos societários  - 1.569
Provisão - Outras  37.031 12.692
O montante de R$ 524.394 (2020 - R$ 289.577), com referência até o terceiro 
trimestre de 2021, foi pago conforme depósito judicial (Nota 14). Em 31 de 
dezembro de 2021, a provisão para investimentos societários sobre a Petrogal 
Brasil Comercializadora, Ltda. (anterior Galp Exploração e Serviços do Brasil, 
Ltda.) foi revertida na sua totalidade.
19. CAPITAL SOCIAL E RESERVAS DE CAPITAL
O capital social da Companhia está demonstrado a seguir:

Unid: milhares de R$

 
Número de 

ações detidas
Valor nominal 

da ação
Valor capital 

social
Capital social 9.147.970 91.480
Petrogal Brasil BV 6.403.579 0,01 64.036
Windland Energy 
Petroleum Sarl 2.744.391 0,01 27.444
No início de 2019, o Capital Social estava integralizado em sua totalidade. 
Já a Reserva de Capital no montante de R$ 7.373.711, são relativos ao total 
de Reserva de Capital no montante de R$ 7.973.055 com um saldo residual 
a integralizar no montante de R$ 599.344 referente a deliberação aprovada 
pelos acionistas na data de 28 de novembro de 2017. Em 30 de julho de 2021, 
os acionistas aprovaram o cancelamento do montante de R$ 599.344 relativo 
a Reserva de Capital, não integralizado até a data, devido sua financeira ser 
suficiente para cumprir seus compromissos futuros. Desta forma, no fim do 
exercício de 2021, a Reserva de Capital passa a ser de R$ 7.373.711 total-
mente integralizado.
20. DIVIDENDOS
A política de distribuição de dividendos da Companhia determina que os lucros 
líquidos do exercício terão a seguinte destinação: • A parcela de cinco por 
cento será destinada à constituição da Reserva Legal que não exceda vinte 
por cento do capital social. Contudo, no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021, a Companhia não constituiu a reserva legal devido à sua reserva de 
capital exceder trinta por cento do capital social. • A Administração propôs a 
seguinte distribuição: • O montante de R$ 2.104.269 distribuídos aos acionis-
tas em forma de dividendos e o montante de R$ 497.591 distribuído em forma 
de juros de capital próprio, dos quais o montante de R$ 715.431 refere-se 
à distribuição mínima obrigatória e o montante de R$ 1.886.429 refere-se à 
distribuição adicional; e • A transferência da parte restante, no montante de 
R$ 259.866 para Reservas de Lucros. • Os dividendos a serem distribuídos 
pela Companhia seguem as determinações do seu Estatuto Social (Capítulo 
VIII - Artigos 31 a 37), o qual estabelece, entre outros, que sejam distribuídos 
para os acionistas da Companhia o montante correspondente a 100% do Lu-
cro Acumulado descontado do Fluxo de Caixa Disponível, desde que estes 
dividendos não ultrapassem o Fluxo de Caixa Disponível, ressaltando que tal 
distribuição não poderá descumprir as regras de subcapitalização brasileiras 
(Art. 24 da Lei nº 12.249, de 11.06.2010) ou exceder o valor legalmente permi-
tido para distribuição. Assim, em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não 
tem necessidade de constituir um passivo para dividendo mínimo obrigatório. • 
Conforme a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os juros sobre o capital 
próprio distribuídos aos acionistas, relativo ao ano-calendário de 2021, foram 
calculados com base na variação da Taxa de Juros a Longo Prazo - TJLP. Em 
atendimento à legislação fiscal, os juros sobre o capital próprio, foram tratados 
como despesa financeira (dedutíveis na apuração do Lucro Real). No entanto, 
para efeito dessas demonstrações financeiras, os juros sobre o capital próprio 
são apresentados como distribuição dos lucros de períodos anteriores ain-
da existentes, portanto, reclassificados para o patrimônio líquido, pelo valor 
bruto, como um passivo, uma vez que os benefícios fiscais por eles gerados 
são mantidos no resultado do exercício. • Após a observância de todas as 
previsões legais, o restante terá a destinação que lhe for determinada pela 
Assembleia Geral, de acordo com os termos da legislação aplicável.
21. FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS
A rubrica da demonstração do resultado - fornecimentos e serviços externos 
apresentava a seguinte composição:

Unid: milhares de R$
2021 2020

Fornecimentos e serviços externos 527.418 348.369
Custos de exploração petrolífera 169.131 60.160
Outros serviços prestados por terceiros - PF 162.413 107.841
Seguros diversos 160.537 144.379
Passagens aéreas e hospedagens 1.762 1.569
Alugueis e condomínios 504 573
Comunicações 1.623 2.008
Conservação e reparação 263 279
Projetos sociais patrocinados 5.195 1.213
Limpeza e higiene das instalações 166 170
Energia elétrica 235 227
Combustíveis 32 62
Material escritório 160 134
Outros 25.398 29.752
O montante de R$ 169.131 (2020 - R$ 60.160) referente a custos de explora-
ção petrolífera diz respeito a dispêndios incorridos na fase de exploração, ou 
seja, dispêndios relacionados com estudos de geologia e geofísica e gastos 
gerais administrativos, bem como estes últimos que transitaram da fase de 
exploração para a fase de desenvolvimento. O montante de R$ 162.413 (2020 
- R$ 107.841) referente a Outros Serviços prestados por terceiros, inclui o 
montante de R$ 128.085 (2020 - R$ 75.126) relativo aos custos de Investiga-
ção & Desenvolvimento conforme o contrato de concessão.
22. RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a composição do 
lucro bruto é como se demonstra a seguir:
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de 
forma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São 
Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos 
diretores perante a SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 8º 
do Estatuto Social, ficam suspensas as transferências de ações a partir do primeiro dia da publicação desta convocação até a 
realização da citada Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não 
desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela participar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através 
do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjQyZTkyMzktMmFkZS00YTE5LWE2N2ItODQ1ZjU0NGM1O-
GYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a
%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua 
admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março 
de 2021. THIAGO COELHO LEÃO DE MOURA - Presidente.

INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 17.479.056/0001-73 - NIRE: 35300555571

CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que será realizada, de for-
ma semipresencial, no dia 31 (trinta e um) de março de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada em São Pau-
lo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, para apreciar e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exer-
cício findo em 2020; 2. Proposta sobre a destinação dos resultados; 3. Ratificação da responsabilidade dos diretores perante a 
SUSEP; 4. Remuneração dos Administradores da Companhia e 5. Assuntos Gerais. Na forma do artigo 7º do Estatuto Social, ficam 
suspensas as transferências de ações a partir desta data até a realização da Assembleia. Nos termos da Instrução Normativa 
DREI nº 79, de 14 de abril de 2020, os Acionistas que não desejarem comparecer pessoalmente à assembleia, poderão dela par-
ticipar digitalmente, por meio do aplicativo Teams, através do link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_
NzA5NjE5MDktYWY2Ni00Y2U3LWI2ODYtN2I4NWM3ZGVkYzc0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22530999db-
-ea8f-4f97-87c6-4e4f71aa9abb%22%2c%22Oid%22%3a%220a08cc8e-12cf-4f7a-a266-74cb80701d4d%22%7d, devendo 
apresentar com até 30 minutos de antecedência, para sua admissão na sala digital, cópia de seus respectivos RG ou outro 
documento de identificação com foto. São Paulo/SP, 22 de março de 2021. GERALDO HENRIQUE DE CASTRO - Presidente. 

Aplicativo de namoro faz fortuna de US$ 1,5 bi 

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

-feira atesta que aplicativos 
de namoro são meios que 
geram fortunas. Isso acon-
teceu com a norte-ameri-
cana Whitney Wolfe, de 31 
anos, que é a bilionária mais 
jovem (não herdeira) do 
mundo, com uma fortuna 
de US$ 1,5 bilhão (cerca de 
R$ 8,3 bilhões), conforme a 
revista Forbes.

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

fundadora e CEO do apli-
cativo de namoro Bumble 
abriu o capital da empre-
sa. Ela também se tornou 
a mulher mais jovem dos 
Estados Unidos a levar sua 
empresa para o mercado de 
ações, citou a publicação. 
Nascida em Salt Lake City, 
EUA, Wolfe conhecia o ne-
gócio de namoro online há 
anos: ela foi a cofundadora 
e vice-presidente de marke-
ting do Tinder, um dos apli-
cativos mais populares do 
mundo nessa área.

Mas, sua experiência no 
Tinder acabou estremecida. 
Em 2014, ela processou o 
aplicativo por assédio se-
xual, alegando que seu ex-
-chefe e ex-parceiro, Justin 
Mateen, a insultou e a enca-
minhou mensagens de tex-
to ameaçadoras.

No mesmo ano em que 
seu relacionamento com o 
Tinder acabou, ela fundou 
a Bumble, com o bilioná-
rio russo Andrey Andreev. 
Embora também fosse um 
aplicativo de namoro, tinha 

uma característica diferente 
dos demais: apenas mulheres 
podiam iniciar uma conversa.

Segundo Wolfe, a intenção 
foi dar às mulheres maior 
poder de decisão, fórmula 
que se mostrou eficaz com 
o sucesso da empresa. Em 
novembro de 2019, Andreev 
deixou a empresa e um ano 
depois a companhia Blacks-
tone comprou a participação 
do empresário russo.

O Bumble foi criado 
como um aplicativo de na-
moro, mas com o tempo 

a empresa expandiu seus 
negócios. Além de conta-
tar potenciais parceiros, o 
aplicativo também possui 
um espaço para encontrar 
novos amigos, e outro para 
gerar contatos profissionais.

Como parte da expan-
são dos negócios, Wolfe 
ganhou destaque na mídia 
com um discurso feminis-
ta e um perfil de defensora 
dos direitos humanos. “Es-
tou mais dedicada do que 
nunca a ajudar a promover 
a igualdade de gênero e aca-

bar com a misoginia que 
ainda assola a sociedade”, 
escreveu ela em uma carta 
postada no site de sua em-
presa, expressando também 
seu apoio ao movimento 
Black Lives Matter.

Mesmo com pandemia 
de Covid-19, o Bumble re-
gistrou receita de US$ 417 
milhões nos primeiros nove 
meses de 2020, um aumen-
to significativo em compa-
ração aos US$ 363 milhões 
obtidos no mesmo período 
do ano anterior.
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PETROGAL BRASIL S.A. 
CNPJ nº 03.571.723/0001-39

 

Unid: milhares de R$
 2021 2020
Receita bruta de vendas 14.432.613 8.041.178
Impostos incidentes sobre as vendas (99.715) (91.140)
Receitas líquidas das vendas 14.332.897 7.950.089
Receita bruta de serviços 3.206 1.022
Impostos incidentes sobre os serviços (457) (145)
Receitas líquidas de serviços 2.749 877
Custos gerais de produção (1.218.498) (1.251.322)
Depreciações (2.540.190) (2.451.632)
Imparidades (288.208) (595.323)
Royalties (1.399.234) (813.409)
Participação especial (3.154.539) (1.541.102)
Estoques (426.884) 27.138
Custos de vendas e prestação de serviços (9.027.553) (6.381.392)
Lucros brutos 5.308.093 1.569.575
A Companhia celebrou um contrato de venda de gás natural com a Petróleo 
Brasileiro, S.A. - Petrobrás, para a área de concessão BM-S-11, no Campo 
Tupi, na bacia de Santos, com a duração de 23 anos, pelo qual a Petrogal 
venderá o gás produzido nos módulos de desenvolvimento do Piloto de Tupi 
e Tupi NE. Para a satisfação do contrato de fornecimento de gás foi prestado 
uma garantia pela Galp à Petrobrás que até 31 de dezembro de 2020 ascende 
a R$ 407 milhões. Durante o exercício de 2021, a Companhia constituiu impa-
ridades em alguns blocos do seu portfólio durante 2021, no montante de R$ 
288.208 (2020 - R$ 595.323) (Nota 1).
23. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS LÍQUIDAS
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a composição 
das Outras receitas (despesas) operacionais líquidas é como se demonstra a 
seguir:

Unid: milhares de R$
 2021 2020
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 72.482 (151.150)
Recuperação de custos - Contrato compra e venda 
de gás natural 282.025 268.594
Under/overlifting das cargas levantadas (128.451) (317.188)
Depósito judicial (provisão para perda) (281.953) (140.493)
Compensação de perda 188.138 -
Outras 12.723 37.937
O montante de R$ 188.138, referente a Compensação de perda, respeita ao 
contrato firmado entre a Petróleo Brasileiro, S.A. (Petrobras) e a Companhia 
que estabelece uma compensação de perda decorrente de uma revisão do 
plano de desenvolvimento da área de Tupi.
24. DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a composição 
das despesas e receitas financeiras é como se demonstra a seguir:

Unid: milhares de R$
 2021 2020
Despesas financeiras (453.007) (484.921)
Juros de empréstimos (45.507) (30.283)
Juros de locações (331.709) (336.646)
Outros juros (59.385) (117.884)
Diferenças de câmbio (16.209) -
Despesas bancárias (197) (108)

Unid: milhares de R$
 2021 2020
Receitas financeiras 20.916 223.114
Juros 20.916 24.008
Diferenças de câmbio - 199.106
O montante de juros referentes aos empréstimos é rateado pelos ativos em 
andamento e em operação (Nota 8). Com a alteração da moeda funcional 
de R$ para USD a partir de 1 de janeiro de 2020, as variações cambiais 
sobre itens monetários de denominados em moedas diferente ao USD.
25. RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
A Companhia prestou diversas garantias bancárias resultado de imposição 
contratual constante nos Contratos de Concessão assinados entre a Agência 
Nacional de Petróleo - ANP e os parceiros nos blocos onde participa. Estes 
Contratos visam assegurar o cumprimento da realização de dispêndios em 
aquisição de sísmica e perfuração de poços durante o período de pesquisa. 
O montante das garantias bancárias prestadas corresponde às responsabili-
dades da Companhia que iguala à sua percentagem de participação nos Con-
sórcios. A Companhia tem a obrigação contratual de cumprir com o período 
exploratório mínimo, ou seja, com as datas previstas contratualmente para o 
início da perfuração de poços na fase de pesquisa. O montante das garantias 
bancárias, assumido pela Companhia em 31 de dezembro de 2021 e 2020, é 
R$ 154.245 e R$ 131.196, respectivamente. Os passivos contingentes, acres-
cidos de juros e atualização monetária, estimados para os processos judiciais 
em 31 de dezembro de 2021, cuja probabilidade de perda é considerada pos-
sível, são apresentados na tabela a seguir:

Unid: milhares de R$
 2021 2020

860.124 783.148
Fiscais 852.898 783.148
Trabalhistas 7.226 -
Não foram constituídas provisões para contingências fiscais e trabalhistas 
avaliadas como possível. A composição do saldo de contingências fiscais 
é conforme a seguir: 1) Incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte - 
IRRF, Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE e PIS/
COFINS-importação sobre as remessas para pagamentos de afretamentos 
de embarcações. (R$ 788.296 - 2021 e R$ 840.897 - 2020); 2) Pedidos de 
compensação de tributos federais não homologados pela Receita Federal. (R$ 
45.972 - 2021); 3) Questionamento pela RFB do momento de disponibilização 
dos valores de JCP para fins de incidência do IRRF para o ano-calendário 
de 2017. (R$ 10.352 - 2021); 4) Processos diversos de natureza fiscal (R$ 
8.278 - 2021).
26. GESTÃO DO RISCO FINANCEIRO
Risco da moeda: A Companhia está sujeita ao risco de moeda nas opera-
ções negociadas em uma moeda diferente da sua moeda funcional (USD). 
A Companhia não se utiliza de instrumentos financeiros para se proteger do 
risco de moeda, tais como a contratação de operações de hedge, devido a sua 
administração entender que esse risco não é significativo. A administração 
da Companhia adota o procedimento de avaliar periodicamente as flutuações 
nas taxas de câmbio, visando minimizar eventuais riscos. Com relação aos 
ativos e passivos monetários denominados em moeda diferente da moeda 
funcional (USD), a Companhia garante que sua exposição líquida é mantida a 
um nível aceitável. A exposição da Companhia ao risco da moeda estrangeira 
foi a seguinte:

Unid: milhares de R$
 2021 2020
 13.539.901 320.834
Ativo circulante:
    Disponibilidades 322.630 322.897
    Contas a receber 1.105.799 53.677
    Adiantamentos a fornecedores 112 904
    Vendas a faturar - 36.891
    Outros créditos 603 -
Ativo não circulante:
    Contas a receber - 2.765
Passivo circulante:
    Fornecedores 247.516 (91.114)
    CPC 6 (R2) 507.032 -
    Obrigações trabalhistas 1.958 (5.186)
    Obrigações tributárias 69 -
    Provisões de serviços 141.122 -
    Juros a pagar 125.556 -
    Outros credores 394 -
Passivo não circulante:
    Empréstimos e financiamentos 5.329.378 -
    CPC 6 (R2) 3.583.368 -
    Outros contas a pagar 15.548 -
    Provisões de abandono 2.158.816 -
As seguintes taxas de câmbio foram aplicadas durante o ano:
 2021 2020
Taxas de câmbio - USD:
    Taxa Spot 5,58050 5,19670
    Taxa média 5,39556 5,15777
Análise de sensibilidade de variações nas taxas de câmbio: Uma desvalo-
rização do Real, como indicado abaixo, contra USD em 31 de dezembro, teria 
(reduzido) o patrimônio e o resultado de acordo com os montantes demonstra-
dos abaixo. Esta análise é baseada na variação da taxa de câmbio de moeda 
estrangeira que a Administração da Companhia considerou ser razoavelmente 
possível ao final do período de relatório. A análise considera que todas as 
outras variáveis, especialmente as taxas de juros, são mantidas constantes. 
A análise é conduzida com a mesma base de 2020, apesar da variação ra-
zoavelmente possível da taxa de câmbio de moeda estrangeira ser diferente, 
como indicado abaixo.

Unid: milhares de R$
 2021 2020
Variação de 5% - Ganho (perda) 676.995 16.041
Uma valorização do Real contra o USD, em 31 de dezembro, teria o mesmo 
efeito, porém com resultado oposto sobre as moedas apresentadas acima, 
considerando que todas as outras variáveis se manteriam constantes. Risco 
de taxa de juro: A Companhia está sujeita igualmente ao risco de taxa de 
juro pela constituição de depósitos bancários e de empréstimos de partes re-
lacionadas. A exposição da Companhia ao risco de taxa de juro foi a seguinte:

Daniel Jorge Rio Duarte Elias
Diretor Presidente

CPF: 055.948.887-48

Chengliang Wu
Diretor Financeiro

CPF: 063.547.677-00

Mauro Coutinho Fernandes
Diretor de Operações
CPF: 470.467.407-04

Marcelo Vinicius de Souza
Contador: CRC/RJ 1RJ-094628/O-7

CPF: 011.891.847-88
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos administradores e acionistas da Petrogal Brasil S.A. Opinião: Examina-
mos as demonstrações financeiras da Petrogal Brasil S.A. (Companhia), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respec-
tivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das princi-
pais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2021, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princí-
pios 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 apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da diretoria e 
da governança pelas demonstrações financeiras: A diretoria é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles in-
ternos 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 diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia conti-
nuar 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 diretoria pretenda liquidar a Com-
panhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança 
da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do proces-
so de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do au-
ditor 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. Se-
gurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que 
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re-
levantes 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 lon-
go 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 res-
posta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e  
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de dis-
torção 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, fal-
sificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos enten-
dimento 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 fei-
tas pela diretoria. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, 
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 ca-
pacidade 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 finan-
ceiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se 
as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação ade-
quada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria 
planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as de-
ficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham 
sido identificadas durante nossos trabalhos. 
Rio de Janeiro, 15 de março de 2022.

ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S.  
CRC-2SP015199/O-6 
Ricardo Gomes Leite 
Contador CRC-1RJ107146/O-1 

Unid: milhares de R$
 2021 2020
 (4.998.422) (5.502.609)
Ativo circulante:
  Disponibilidades 330.955 525.563
Passivo não circulante:
  Empréstimos a pagar (5.329.378) (6.028.172)
Análise de sensibilidade de variações nas taxas de juro
Uma variação da taxa de juro, como indicado abaixo, em 31 de dezembro, te-
ria (reduzido) o patrimônio e o resultado de acordo com os montantes demons-
trados abaixo. Esta análise é baseada na variação da taxa de juro a Adminis-
tração da Companhia considerou ser possível ao final do período de relatório.

Unid: milhares de R$
 2021 2020
Variação de 5% - Ganho (perda) (249.921) (275.129)
Ativo circulante:
  Disponibilidades 16.548 26.280
Passivo não circulante:
  Empréstimos a pagar (266.469) (301.409)
27. RECONCILIAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PELO MÉTODO DIRETO VERSUS INDIRETO
A demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto para o exercício de 
2021 e 2020 apresenta a seguinte composição:

Unid: milhares de R$
 2021 2020
Fluxos das atividades operacionais
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício 2.861.726 (244.980)
Ajustes para conciliar prejuízos operacionais com 
 o caixa usado nas atividades operacionais:
 Redução da provisão para contingências
  Depreciação e amortização 2.546.174 2.457.837
  Ativo permanente baixado - 15
  Provisão para custos de abandono dos blocos 114.125 5.615
  Equivalência patrimonial 102 108
  Variações monetárias e juros do exigível a longo prazo  125.556 138.295
  Outros fluxos de atividade diretos operacionais 930.944 420.866
  Ajustamento conversão cambial 30.517 19.293
Variações do ativo e passivo circulante e não  
circulante:
  Clientes 856.447 (168.274)
  Adiantamentos (574) (322)
  Estoques (714.993) (335.463)
  Despesas antecipadas (34.048) 1.538
  Depósitos judiciais 213.432 95.552
  Fornecedores 75.684 91.114
  Contas a pagar a operador dos consórcios - blocos 
não operados 416.538 199.366
  Contas a receber da consorciada 10.143 10.648
  Contas a pagar a partes relacionadas (1.101.869) 318.251
  Tributos a recuperar 89.164 148.002
  Obrigações tributárias 1.130.210 435.863
  Outras obrigações 152.967 578.159
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS 7.702.245 4.171.484
28. COBERTURA DE SEGUROS (NÃO AUDITADA)
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia possuía cobertura de se-
guros em suas operações de exploração e produção de petróleo cru e gás, 
contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado, por valo-
res considerados suficientes para cobrir eventuais perdas.
29. CLASSIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia possui instrumentos fi-
nanceiros mensurados ao valor justo por meio do resultado relativos à ativos 
e passivos financeiros, respetivamente, equivalentes de caixa (incluindo apli-
cações financeiras) e empréstimos e financiamentos com partes relacionadas. 
Ambos estão mensurados de acordo com o Nível 2 da hierarquia do valor 
justo e não houve mudança de nível para esses instrumentos financeiros no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Para mais detalhe, referimos às 
notas explicativas 4 e 16.2, respetivamente.
30. EVENTOS SUBSEQUENTES
Não ocorreu qualquer evento subsequente após 31 de dezembro de 2021 com 
impacto relevante nas demonstrações financeiras anexas.
31. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
A Diretoria Executiva da Companhia autorizou a conclusão das presentes de-
monstrações financeiras em 15 de março de 2022, nas quais consideram os 
eventos subsequentes ocorridos até esta data, que pudessem ter efeito sobre 
estas demonstrações financeiras, quando requeridos.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Thore Ernst Kristiansen (Presidente do Conselho de Adm)

Filipe Quintin Crisóstomo Silva
Rodrigo Carvalho Nogueira Villanova

Zhao Quanmin
Liu Renjing

DIRETORIA EXECUTIVA
Mauro Coutinho Fernandes - Diretor de Operações 

Wu Chengliang - Diretor Financeiro
Daniel Jorge Rio Duarte Elias - Diretor Presidenre
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Prezados acionistas, A Administração da Paranaíba Transmissora de Energia 
S.A. (PTE) submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e 
as Demonstrações Financeiras acompanhadas do relatório do Auditor Inde-
pendente e do parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2021. As Demonstrações Financeiras da Companhia foram 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo Internatio-
nal Accounting Standards Board (IASB). As práticas contábeis adotadas no 
Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho Fe-
deral de Contabilidade (CFC) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Mensagem da Administração: O ano de 2021 foi marcado pela continui-
dade da pandemia da COVID-19, oficialmente declarada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) em março de 2020. Em respeito às determinações 
emanadas pelas autoridades competentes e pensando sobretudo na integri-
dade de seus colaboradores, a Companhia manteve a decisão, tomada ainda 
no ano anterior, de manter o seu quadro próprio, dedicado às atividades de 
BackOffice, engenharia e meio ambiente, em sistema de trabalho remoto. Os 
resultados não poderíam ser melhores, uma vez que todos os colaboradores 
continuam demonstrando boa saúde e apresentando níveis de performance 
equivalentes ao período pré-pandemia. Além da crise sanitária, 2021 foi mar-
cado também pela pior crise hidrológica no país desde 1930, de acordo com 
o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Ao longo dos últimos sete 
anos, os reservatórios das hidrelétricas receberam um volume de água infe-
rior à média histórica. Essa crise hídrica, atrelada ao aumento considerável 
de queimadas pelo país, levou a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANE-
EL) e as transmissoras a firmarem compromissos para minimizar ainda mais 
os riscos de desligamentos e garantir assim a segurança no fornecimento 
de energia elétrica para os consumidores de todo país. Diante disto, a PTE 
se comprometeu com a realização de duas inspeções de faixa de servidão 
por ano, em vez de apenas uma, além da antecipação do corte da vegeta-
ção nas áreas de influência das linhas de transmissão para antes do início 
do período seco. Em relação às atividades de operação e manutenção dos 
ativos de transmissão, convém destacar que estas fazem parte do escopo do 
contrato de prestação de serviços firmado com a Serra da Mesa Transmisso-
ra de Energia S.A. (SMTE), controlada integral da acionista State Grid Brazil 
Holding. Desde o início da vigência das recomendações de distanciamento 
social, a SMTE adaptou seu plano de trabalho de forma a reduzir a exposição 
de seus colaboradores a um possível contágio, sem deixar de lado o cum-
primento das atividades de operação e manutenção conforme parâmetros 
requeridos pela Paranaíba e seus acionistas, o que pode ser comprovado 
pela disponibilidade média dos ativos de aproximadamente 99,96% em 2021. 
No aspecto ambiental, a PTE tem dado continuidade aos programas firma-
dos com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), bem como tem observado toda a legislação e boas 
práticas ambientais vigentes no país, culminando assim no pedido de reno-
vação da Licença de Operação apresentado em dezembro de 2020 para um 
novo período de dez anos. De forma conceituai, os programas ambientais em 
andamento podem ser divididos da seguinte forma: • Programas de Gestão 
Ambiental da Operação (Visam o cumprimento das condicionantes previstas 
na Licença de Operação, como por exemplo o plano de ação em situações de 
emergência, o monitoramento de interferências eletromagnéticas, a recupe-
ração de áreas degradadas, etc). • Programas de Apoio ao Empreendimento 
(Programas sociais, como comunicação social e educação ambiental). • Pro-
gramas de Apoio e Compensação Ambiental (Programas sugeridos por ou-
tros órgãos, como por exemplo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional - IPHAN). Já no âmbito social, a Companhia continuou a avançar na 
implementação de seus projetos. Em 2021, a PTE entregou oficialmente uma 
completa estrutura para atender a associação de catadores de lixo reciclável 
do Município de Buritizeiro (MG). Composta atualmente por dez profissionais, 
esta associação tem capacidade de atender cerca de três mil domicílios e 
processar aproximadamente trinta toneladas de lixo reciclável por ano. Adi-
cionalmente, a PTE está finalizando a construção de uma creche no Distrito 
de Rosário, município de Correntina (BA), com capacidade para atender cer-
ca de 150 crianças por dia. Estes projetos receberam investimentos totais da 
ordem de R$ 395 mil e R$ 2,1 milhões, respectivamente, e foram realizados 
por meio de financiamento obtido junto ao BNDES. Devido à pandemia, a 
entrega da referida creche foi adiada para o primeiro semestre de 2022. Adi-
cionalmente, a Companhia patrocinou projetos culturais e sociais via lei de 
incentivo no valor total de R$ 225 mil, distribuídos nos seguintes projetos: (i) 
Livros de Identidade Brasileira, que têm como objetivo disseminar e valorizar 
a arte e a cultura nacional, compartilhando com o leitor a capacidade da arte 
de ampliar horizontes e estimular novas visões sobre o mundo; e (ii) Pelo 
Direito à Vida, projeto que visa efetivar o direito à vida e à saúde de crianças 
e adolescentes no Hospital Pequeno Príncipe, maior hospital pediátrico do 
Brasil e referência em atendimentos de alta e média complexidade, além de 
ser um hospital de ensino desde a década de 1970. Em relação à Governan-
ça e Compliance, vale frisar que a Companhia internalizou as exigências da 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), cumprindo o prazo determinado 
pela legislação específica. Ressalte-se que tal implementação decorreu da 
adoção das melhores práticas provenientes das áreas de governança dos 
acionistas. No aspecto financeiro, em fevereiro de 2021 a Fitch afirmou o 
Rating Nacional de Longo Prazo da segunda emissão de debêntures da Pa-
ranaíba Transmissora de Energia S.A. (Paranaíba) em 'AAA (bra)'. O rating 
reflete o desempenho operacional do projeto, que apresenta altos níveis de 
disponibilidade desde sua entrada em operação, em janeiro de 2017, o que, 
combinado a custos operacionais em linha, levou o projeto a apresentar de-
sempenho financeiro robusto, com margens EBITDA regulatórias superiores 
a 87% desde sua entrada em operação. Destaca-se ainda a ampliação do 
incentivo fiscal aprovado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nor-
deste (SUDENE), englobando a partir de 2021 não apenas as instalações 
no Estado da Bahia, como também aquelas localizadas no Estado de Minas 
Gerais. Esta ampliação gerou incentivo adicional de R$ 1,7 milhão, sendo 
o valor total referente ao exercício de 2021 de R$ 5,6 milhões. Não menos 
importante, a Companhia manteve em 2021 sua política de remuneração aos 
acionistas, distribuindo R$ 28,2 milhões em dividendos aprovados em exer-
cícios anteriores. Esta remuneração está alinhada ao conceito de máxima 
geração de valor aos acionistas sem comprometer a qualidade na operação, 
a remuneração do capital de terceiros e o plano de investimentos da PTE.

As próximas páginas deste relatório abordarão, de forma um pouco mais deta-
lhada, temas relevantes como desempenho operacional e financeiro ao longo 
do exercício de 2021. 
Sumário Executivo: O Consórcio Paranaíba, formado pelos acionistas con-
troladores State Grid Brazil Holding, Furnas Centrais Elétricas S.A. e Copei 
Geração e Transmissão S.A., foi o vencedor do Lote G do Leilão de Transmis-
são n^ 007/2012, que corresponde à Linha de Transmissão 500kV Barreiras II 
- Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2, concebido para ser a solução estrutu-
ral de mínimo custo global para permitir o aumento de intercâmbio energético 
entre as Regiões Norte/Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste, dando origem à 
Paranaíba Transmissora de Energia S.A.

A PTE firmou o contrato de concessão nº 007/2013 com a ANEEL em 02 de 
maio de 2013. O prazo para implantação do empreendimento era de 3 (três) 
anos, com entrada em operação comercial prevista para 02 de maio de 2016 
e fim da concessão previsto para 2043. O Projeto consistiu na construção de 
953 km de linha de transmissão em 500 kV nos estados da Bahia, Goiás e 

Minas Gerais, sendo composto pelas seguintes instalações:

• Trecho G1 - Linha de Transmissão Barreiras II (BA) - Rio das Éguas (BA), em 
500 kV, circuito simples, com extensão de 239 km; • Trecho G2 - Linha de Trans-
missão Rio das Éguas (BA) - Luziânia (GO), em 500 kV, circuito simples, com 
extensão de 368 km; • Trecho G3 - Linha de Transmissão Luziânia (GO) - Pirapora 
2 (MG), em 500 kV, circuito simples, com extensão de 346 km; • Equipamentos de 
compensação reativa e respectivas conexões, entradas de linha, interligações de 
barras, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às 
funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, 
administração e apoio. Em setembro de 2016, a ANEEL publicou a Resolução Au-
torizativa nº 6.030 (REFORÇO 1), solicitando a implantação de reforços na subes-
tação Barreiras II, com investimentos previstos na ordem de R$ 7 milhões, prazo 
de implantação de 6 (seis) meses e RAP adicional de R$ 864 mil, equivalente a 
uma RAP atualizada de R$ 1,6 milhão. Este reforço apresenta o seguinte escopo: • 
Adequação do módulo geral da Subestação Barreiras II para possibilitar a conexão 
da São Pedro Transmissora às instalações da Paranaíba. Em fevereiro de 2018, 
a ANEEL publicou a Resolução Autorizativa 6.846 (REFORÇO 2), solicitando im-
plantação de novos reforços na subestação Barreiras II, com investimentos previs-
tos na ordem de R$ 25,7 milhões, prazo de implantação de 16 (dezesseis) meses 
e RAP adicional de R$ 3,2 milhões, equivalente a uma RAP atualizada de R$ 3,7 
milhões. Este reforço apresenta o seguinte escopo: • Complementação do módulo 
geral da Subestação Barreiras II com um módulo de infraestrutura para possibilitar 
a instalação de um banco de reatores de barra 3x50MVAr. Em dezembro de 2018, 
a ANEEL publicou a Resolução Autorizativa nº 7.498 (REFORÇO 3), solicitando 
implantação de novos reforços na subestação Barreiras II, com investimentos pre-
vistos na ordem de R$ 5 milhões, prazo de implantação de 16 (dezesseis) meses 
e RAP adicional de R$ 618 mil, equivalente a uma RAP atualizada de R$ 732 mil. 
Este reforço apresenta o seguinte escopo: • Instalação de uma fase reserva 1x50 
MVAr para o banco de reatores de barra 500 kV previsto no REFORÇO 2. O pro-
jeto possui RAP atualizada de R$ 150 milhões de reais, ou ainda R$ 156 milhões 
de reais quando considerados os três reforços autorizados descritos acima e que 
se encontram plenamente em operação comercial.
Linha do tempo

Desempenho da Companhia
A Companhia apresenta a seguir os principais indicadores de desempenho 
referentes ao exercício de 2021: • DESEMPENHO OPERACIONAL: Para com-
preender os indicadores de desempenho operacional da Companhia, dois con-
ceitos são fundamentais: disponibilidade de equipamentos em termos de tempo 
e parcela variável por indisponibilidade de equipamentos. A disponibilidade de 
equipamentos representa basicamente o tempo no qual os equipamentos per-
maneceram disponíveis ao Operador Nacional do Sistema Elétrico em relação 
ao tempo máximo possível. O valor correspondente à parcela variável represen-
ta a perda de RAP em função da indisponibilidade de determinado equipamento 
por um determinado período de tempo. Esta indisponibilidade pode ser progra-
mada com antecedência, programada sem antecedência ou ainda não progra-
mada. Tais características imputam um fator multiplicador à perda de RAP, da 
ordem de 10 (dez), 50 (cinquenta) ou 150 (cento e cinquenta) vezes o valor da 
RAP no período de indisponibilidade. Isto explica porque em algumas ocasiões 
a disponibilidade de equipamentos é de 99% durante um período, mas a parcela 
variável representa muito mais do que estes 1% restantes. Abaixo, apresenta-se 
o percentual de parcela variável em relação à RAP total auferida no exercício.

A Parcela Variável (PV) atingiu 0,18% da RAP auferida em 2021, bem abaixo 
do limite aceito pelos acionistas de 0,5%. No gráfico abaixo, percebe-se o 
compromisso assumido com elevados padrões de manutenção e capacidade 
operativa das instalações, refletidas no índice de disponibilidade de 99,96%.

Histórico de disponibilidade da linha de transmissão

Para o exercício de 2020, a Companhia divulgou no Relatório de Administra-
ção o índice de disponibilidade de 99,89%, calculado gerencialmente. O ONS 
publica todo ano, em abril, período após a divulgação das Demonstrações 
Financeiras da PTE, seu Relatório Anual de Desempenho (RAD). No RAD de 
2020, o índice de disponibilidade da PTE foi de 99,90%, motivo pelo qual a 
Companhia atualizou o índice neste relatório.

Nota 31/12/2021 31/12/2020
Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 28.100 20.820
Concessionários e permissionários 7 17.214 15.862
Impostos a recuperar 2.728 4.487
Caixa Restrito 6 4.565 3.868
Ativo de contrato 5 139.386 132.837
Outros ativos 1.197 1.355

Total do ativo circulante 193.190 179.229
Não circulante

Caixa Restrito 6 26.697 25.816
Ativo de contrato 5 1.518.488 1.473.628
Imobilizado 6.249 6.400
Intangível 71 71
Ativo de direito de uso de arrendamento 1.468 1.971

Total do ativo não circulante 1.552.973 1.507.886
  

Total do Ativo 1.746.163 1.687.115

Nota 31/12/2021 31/12/2020
Passivo
Circulante

Fornecedores 8 5.481 10.297
Empréstimos e financiamentos 9 39.777 52.075
Debêntures 10 11.169 9.527
Arrendamento 507 540
Dividendos a pagar 20.297 28.156
Outros passivos 8.733 6.544

Total do passivo circulante 85.964 107.139
Não circulante

Empréstimos e financiamentos 9 423.412 447.703
Debêntures 10 97.794 95.920
Arrendamento 1.084 1.577
Contingência 11 12.915 -
Tributos Diferidos 12 349.520 317.008
Outros 5.367 12.976

Total do passivo não circulante 890.092 875.184
Patrimônio líquido

Capital social 13 543.261 543.261
Reserva legal 13 22.727 18.454
Reserva de incentivos fiscais 13 10.173 4.332
Reserva de lucros retidos 13 193.946 138.745

Total do patrimônio líquido 770.107 704.792
Total do passivo 1.746.163 1.687.115

Balanço patrimonial 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

Nota 31/12/2021 31/12/2020
Receita operacional líquida 14 198.048 205.402
Custo de Construção 15 - (560)
Custo de operação e manutenção - O&M 16 (12.475) (13.045)
Lucro bruto 185.573 191.797
Receitas (Despesas) operacionais
Pessoal 17 (3.249) (3.454)
Materiais 17 (1) (24)
Serviços de terceiros 17 (1.263) (887)
Tributos 17 (2) (14)
Alugueis 17 (11) -
Depreciação 17 (542) (549)
Doações, Contribuições e Subvençoes 17 (225) (735)
Outras Receitas Operacionais 17 1.274 488
Outras Despesas Operacionais 17 (1.043) (22)
Lucro antes das receitas e despesas 
financeiras e impostos 180.511 186.600

Receitas financeiras 18 2.697 1.314
Despesas financeiras 18 (64.835) (49.500)
Resultado financeiro (líquido) (62.138) (48.186)
Resultado antes da tributação 118.373 138.414
Imposto de renda corrente e diferido (22.625) (22.980)
Contribuição social corrente e diferido (10.285) (9.931)
Lucro líquido do exercício 85.463 105.503

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  2016         2017         2018         2019         2020         2021       

   2016          2017          2018       

   2019          2020          2021       

• DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Ano Variação

Dados econômicos-financeiros (R$ mil) 2021 2020 (%)
Receita Operacional Bruta 220.504 210.341 4,83%
  Receita de Construção - 556 -100,00%
  Remuneração dos Ativos de Concessão 184.247 178.397 3,28%
  Receita de Operação e Manutenção 36.258 31.388 15,51%
Receita Operacional Líquida 198.048 205.402 -3,58%
Indisponibilidade de Equipamento (307) (65) 370,74%
Custo de Construção - (560) -100,00%
Custos e Despesas Operacionais (16.995) (17.693) -3,94%
Depreciação e Amortização (542) (549) -1,31%
EBITDA Societário 181.053 187.149 -3,26%
Margem EBITDA Societário 91,42% 91,11% 0,33%
Resultado Financeiro (62.138) (48.185) 28,96%
Lucro Líquido 85.463 105.503 -19,00%
Retorno sobre o Patrimônio Líquido 11,10% 14,97% -25,87%
Informações Patrimoniais (R$ mil) 2021 2020 (%)
Ativo total 1.746.163 1.687.115 3,50%
Dívida Bruta 572.152 605.225 -5,46%
Dívida Líquida 512.790 554.721 -7,56%
Patrimônio Líquido 770.107 704.792 9,27%
Indicadores Financeiros de Dívida 2021 2020 (%)
Endividamento (Dívida Líquida / EBITDA 
Societário) 2,83 2,96 1 -4,45%
índice de Cobertura do Serviço da Dívida 1,5 1,3 15,38%
É possível constatar que o EBITDA totalizou R$ 181 milhões contra R$ 187 
milhões em 2020, o que representa uma diminuição de 3,26% (R$ 6,1 milhões) 
e pode ser explicado basicamente pela amortização não-recorrente de PIS e 
Cofins diferido em 2020, proporcionando naquele ano um efeito positivo de 
aproximadamente R$ 17 milhões. Sem este evento, o EBITDA em 2020 teria 
sido de aproximadamente R$ 170 milhões, o que representaria um aumento de 
R$ 11 milhões ou 6,47% para 2021, em linha com o esperado. O lucro líquido 
do exercício totalizou R$ 85,5 milhões contra R$ 105,5 milhões em 2020, uma 
redução 18,96% (R$ 20 milhões). Além das variações no EBITDA já menciona-
das no parágrafo anterior, houve aumento relevante nas despesas financeiras 
em 2021 em R$ 3,5 milhões devido ao reconhecimento de atualização monetá-
ria e juros relacionados à sentença envolvendo um procedimento arbitrai, além 
de provisão para contingência referente atualização monetária e juros em um 
segundo procedimento arbitrai no valor de R$ 8,5 milhões.
Investimentos: A Companhia apresenta neste item a evolução dos investi-
mentos desde o início do projeto:

(R$ milhões)

A PTE encerrou o exercício de 2021 com um investimento total de R$ 10 milhões 
aplicados principalmente na liquidação de obrigações ainda relacionadas à implan-
tação do Lote G e em investimentos sociais firmados junto ao BNDES. Para 2022 
até 2027, a Companhia estima um volume de investimentos de aproximadamente 
R$ 48 milhões, composto basicamente (i) pela liquidação de obrigações ainda re-
lacionadas à implantação do Lote G e reforços 2 e 3, no valor de R$ 24 milhões 
e devidamente provisionadas nas Demonstrações Financeiras; (ii) R$ 4 milhões 
em compra de sobressalentes; (iii) R$ 8 milhões em investimentos solicitados pelo 
ONS visando aumento da estabilidade e confiabilidade do Sistema Interligado Na-
cional (SIN); e (iv) R$ 12 milhões relacionados a investimentos ambientais.
Endividamento: Em dezembro de 2021, a dívida bruta da PTE totalizou R$ 
572 milhões, sendo constituída basicamente pelo financiamento de longo prazo 
concedido pelo BNDES e pela segunda emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações e em série única, frente a R$ 605 milhões em 2020. O 
perfil de endividamento da Paranaíba contava com 9% da dívida contabilizado 
no curto prazo e 91% no longo prazo. Abaixo, a Companhia apresenta a evolu-
ção do endividamento, bem como sua segregação entre curto e longo prazo e o 
cronograma de vencimento da dívida para os próximos cinco anos:

Cronograma de Vencimento da Dívida

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA

Diferentemente das Demonstrações Financeiras de 2021, que consideram o 
cronograma de vencimentos com base apenas nos juros já reconhecidos, o 
quadro acima "Cronograma de Vencimento da Dívida" considera juros a ser-
em apropriados futuramente, adotando projeções utilizadas pela Companhia 
e divulgadas pelo Boletim Focus.
Perspectivas 2022: Em 2022, a Companhia pretende manter o rigor demonstrado 
até aqui nos procedimentos de operação e manutenção dos ativos de transmissão, 
visando nível de disponibilidade próximo a 100% e, consequentemente, ausência 
de parcela variável. O respeito ao meio ambiente continuará recebendo atenção 
especial por meio do cumprimento dos programas ambientais pactuados junto ao 
IBAMA. No aspecto social, a Companhia continuará preservando seus colabora-
dores dos riscos associados à COVID-19, mantendo-os em regime de trabalho re-
moto até que haja segurança para o retorno às atividades no escritório localizado 
no Rio de Janeiro. Adicionalmente, a PTE tem como objetivo a finalização da con-
strução da creche no Distrito de Rosário, oferecendo segurança e uma expectativa 
de futuro melhor para as crianças da região enquanto suas famílias terão plenas 
condições de exercerem atividades profissionais e complementarem suas rendas. 
Do ponto de vista financeiro, o ano de 2022 começou de forma positiva, uma vez 
que a Fitch Ratings reafirmou, pelo terceiro ano consecutivo, o Rating Nacional de 
Longo prazo da segunda emissão de debêntures simples da PTE em 'AAA(bra)', 
refletindo o robusto desempenho operacional e financeiro do projeto. A Compan-
hia continuará atuando de forma responsável visando a manutenção da margem 
EBITDA regulatória superior a 87%, rigor na realização de investimentos de forma 
a garantir ótimos níveis de rentabilidade ou ainda a estabilidade e confiabilidade 
operacional, visando também a máxima distribuição de dividendos, além da busca 
de alternativas que possam otimizar a estrutura de capital e maximizar o valor para 
o acionista. A Paranaíba Transmissora de Energia S.A. registra os agradecimentos 
aos seus acionistas pelo suporte e confiança, aos colaboradores por toda a energia 
e capacidade intelectual dedicadas a este projeto, à ANEEL e demais entidades gov-
ernamentais pela estabilidade jurídica e transparência nas ações, aos stakeholders 
pelo bom relacionamento e profissionalismo e à sociedade em geral, maior bene-
ficiada por este projeto de tão grande importância para o setor elétrico brasileiro.

A administração. Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2022.
Zongyue Xi - Diretor Presidente

Elton Keishi Hiruma - Diretor Financeiro
Changwei Chen - Diretor de Administração e Meio Ambiente
João Batista Guimarães Ferreira da Silva - Diretor Técnico
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Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)
31/12/2021 31/12/2020

Lucro líquido do exercício 85.463 105.503
Outros resultados abrangentes - -
Total de resultado abrangente do exercício 85.463 105.503

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Reservas de lucros

Capital  
social Legal

Reserva de  
incentivos fiscais

Lucros  
retidos

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 543.261 13.179 - 67.906 - 624.346
Lucro líquido do exercício - - - - 105.503 105.503
Constituição de reserva legal - 5.275 - - (5.275) -
Constituição de reserva de incentivos fiscais - - 4.332 - (4.332) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (25.057) (25.057)
Constituição de reserva lucros retidos - - - 70.839 (70.839) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 543.261 18.454 4.332 138.748 - 704.795
Lucro líquido do exercício - - - - 85.463 85.463
Constituição de reserva legal - 4.273 - - (4.273) -
Constituição de reserva de incentivos fiscais - - 5.695 - (5.695) -
Ajuste da reserva de incentivo fiscal Sudene 2020 146 - - 146
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (20.297) (20.297)
Constituição de reserva lucros retidos - - - 55.198 (55.198) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 543.261 22.727 10.173 193.946 - 770.107

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do fluxo de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)
31/12/2021 31/12/2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 118.373 138.414
Ajuste para:
Remuneração do ativo de contrato (184.247) (178.397)
Margem de construção - 4
PIS/COFINS Diferidos 4.755 (11.715)
Depreciação 33 164
Depreciação do direito de uso de arrendamentos 509 385
Juros s/ direito de uso de arrendamentos 232 442
Amortização de custo de transação 146 423
Despesas de juros de empréstimos 33.299 36.157
Despesas de juros debêntures 18.801 12.296
(Aumento)/redução nos ativos e Aumento (redução) 
nos passivos operacionais

Contas a receber (1.353) (1.757)
Imposto a recuperar 8.169 (3.876)
Outros ativos 157 252
Ativo de contrato 132.837 126.035
Fornecedores (4.816) (3.906)
IR/CS pagas no exercício (6.410) (9.876)
Outros passivos 2.732 5.854
Disponibilidade proveniente das atividades operacionais 123.217 110.899
Pagamento de juros – empréstimos (33.263) (36.460)
Pagamento de juros – debêntures (7.525) (7.536)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades 
operacionais 82.429 66.903

Fluxo de caixa da atividade de investimento
Caixa Restrito (1.578) 173
Redução de Imobilizado 184 (1.116)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (1.394) (943)
Fluxo de caixa da atividade de financiamento
Pagamento de arrendamentos (1.068) (642)
Pagamento de debêntures (7.887) (8.009)
Captação de empréstimos - 1.500
Pagamento de empréstimos (36.644) (33.995)
Dividendos pagos (28.156) (24.332)
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de 
financiamento (73.755) (65.478)

Aumento (redução) do caixa e equivalente de caixa 7.280 482
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 20.820 20.338
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 28.100 20.820
Redução do caixa e equivalente de caixa 7.280 482

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)
31/12/2021 31/12/2020

Receita
Receita 221.909 210.275

Insumos adquiridos de terceiros
Custo Construção - (560)
Serviços (12.666) (13.932)
Depreciação (542) (549)

Valor adicionado bruto 208.701 195.234
Valor adicionado recebido em transferência

Receita financeira 2.834 1.314
Valor adicionado total a distribuir 211.535 196.548
Distribuição do valor adicionado

Pessoal
Remuneração direta 4.409 2.709
Outros benefícios 575 686
FGTS 108 59

5,092 3.454
Tributos
Federais 55.634 37.785
Estadual 191 14
Municipais -

55.825 37.799
Remuneração do capital de terceiros
Aluguéis 11 -
Juros 64.835 48.737
Outros 309 1.055

65.155 49.792
Remuneração da capital próprios
Lucro líquido do exercício 85.463 105.503

Total 211.535 196.548
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
1. Informações gerais: A Paranaíba Transmissora de Energia S.A. (Compa-
nhia ou PTE), sociedade privada de capital fechado, foi constituída em 21 de 
dezembro de 2012 e está estabelecida na Av. Presidente Vargas, nº 955 - 12º 
andar, Centro, Rio de Janeiro. A Companhia é uma Sociedade de Propósito 
Específico - SPE e tem por objeto social a exploração de concessão de Servi-
ços Públicos de Transmissão de Energia, prestados mediante implantação, 
operação e manutenção de instalações de transmissão e demais serviços 
complementares necessários à transmissão de energia elétrica. Essa ativida-
de é regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vin-
culada ao Ministério de Minas e Energia (MME). 1.1. Da concessão: A Com-
panhia foi constituída a partir do Consórcio Paranaíba, vencedor do Lote G do 
Leilão de Transmissão nº 07/2012, realizado pela Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (ANEEL) em 19 de dezembro de 2012. O Lote G é composto pelas 
seguintes instalações nos Estados da Bahia, Minas Gerais e Goiás: • Linha de 
Transmissão Barreiras II - Rio das Éguas, em 500 kV, circuito simples, com 
extensão aproximada de 239 km, com origem na Subestação Barreiras II e 
término na Subestação Rio das Éguas (Trecho G1). • Linha de Transmissão 
Rio das Éguas - Luziânia, em 500 kV, circuito simples, com extensão aproxi-
mada de 368 km, com origem na Subestação Rio das Éguas e término na 
Subestação Luziânia (Trecho G2). • Linha de transmissão Luziânia - Pirapora 
2, em 500 kV, circuito simples, com extensão aproximada de 346 km, com 
origem na Subestação Luziânia e término na Subestação Pirapora 2 (Trecho 
G3). • Com equipamentos de compensação reativa e respectivas conexões, 
entradas de linhas, interligação de barramentos, barramentos, instalações vin-
culadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervi-
são, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. 
Em 2 de maio de 2013, a Companhia assinou o Contrato de Concessão nº 
007/2013, de acordo com as normas e regulamentos expedidos pelo Poder 
Concedente e pela ANEEL. O prazo de implantação do empreendimento foi 
fixado em 36 meses a partir da assinatura do Contrato de Concessão. A Re-
ceita Anual Permitida (“RAP”) foi determinada em R$100.264 (cem milhões, 
duzentos e sessenta e quatro mil), valor histórico, e será corrigida anualmente, 
com base na variação do IPCA, no mês de julho de cada ano, nos termos do 
contrato de concessão. Em 27 de junho de 2017, a ANEEL, de acordo com a 
Resolução Homologatória nº 2.258/2017, estabeleceu a RAP em R$135.867 
para o período de 1º de julho de 2017 a 30 de junho de 2018. Em 26 de junho 
de 2018, a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória nº 2.408/2018, 
estabeleceu a RAP em R$131.365 para o período de 1º de julho de 2018 a 30 
de junho de 2019. Em 25 de junho de 2019, a ANEEL, de acordo com a Reso-
lução Homologatória nº 2.565/2019, estabeleceu a RAP em R$140.834 para o 
período de 1º de julho de 2019 a 30 de junho de 2020. Em 14 de julho de 2020, 
a ANEEL, de acordo com a Resolução Homologatória nº 2.725/2020, estabe-
leceu a RAP em R$144.567 relativa ao Contrato de Concessão e Reforços 
autorizados em operação comercial para o período de 1º de julho de 2020 a 
30 de junho de 2021. Em 13 de julho de 2021, a ANEEL, de acordo com a 
Resolução Homologatória nº 2.895/2021, estabeleceu a RAP em R$156.284 
relativa ao Contrato de Concessão e Reforços autorizados em operação co-
mercial para o período de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. 1.2. 
Implantação do empreendimento: A Companhia concluiu com êxito, no mês 
de maio de 2016, a implantação e energização da linha de transmissão Luziâ-
nia - Pirapora 2. No mês de julho de 2016, foi concluída a implantação e ener-
gização da linha de transmissão Rio das Éguas - Luziânia. O trecho Barreiras 
II - Rio das Éguas teve sua implantação e energização concluída em janeiro 
de 2017, representando a conclusão da implantação da totalidade do projeto.  
1.3. Licenciamento ambiental: Conforme mencionado anteriormente, em 30 
de janeiro de 2017, o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, emitiu a Licen-
ça de Operação nº 1.367/2017 em favor da Companhia, autorizando a opera-
ção comercial do trecho Luziânia-Pirapora 2 (G3). No dia 4 de abril de 2017, o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (“IBAMA”) reti-
ficou a Licença de Operação nº 1.367/2017, estendendo-a a todos os trechos 
da Linha de Transmissão 500kV, passando pelas subestações de Barreiras II 
- Rio das Éguas - Luziânia - Pirapora 2, com extensão aproximada de 953 Km, 
compreendida entre os estados da Bahia, Goiás e Minas Gerais. Desde então, 
a Companhia encontra-se em operação comercial plena e apta ao recebimen-
to integral da RAP. 1.4. 1ª Revisão Tarifária: Conforme Contrato de Conces-
são nº 007/2013 ANEEL, firmado em 2 de maio de 2013, a agência procederá 
revisão da RAP em intervalos periódicos de 5 (cinco) anos, contados do pri-
meiro mês de julho subsequente à data de assinatura do contrato, além da 
correção pelo IPCA realizada anualmente. Na definição da receita máxima 
permitida no momento do leilão, a ANEEL estipulou a remuneração do capital 
próprio e de terceiros em função de premissas de mercado vigentes na época. 
Nas revisões previstas para o 5º, 10º e 15º ano do período da concessão, a 
RAP será corrigida para mais ou para menos considerando justamente a va-
riação neste custo real de capital de terceiros e considerando ainda eventuais 
ganhos de eficiência operacional relacionados à operação e manutenção dos 
empreendimentos. O processo teve início no começo de 2018 e a Nota Técni-
ca nº 138/2018 - SGT/ANEEL consolidou o cálculo realizado pela agência e as 
contribuições dos agentes com revisão tarifária prevista em 2018. Esta nota 
técnica instruiu a decisão colegiada de diretoria da ANEEL que fixou a RAP 
revisada. De forma resumida, o custo real de capital de terceiros previsto no 
contrato de concessão firmado pela PTE era de 3,78%. Após a atualização 
dos indicadores macroeconômicos, mais precisamente TJLP e IPCA, obser-
va-se um custo real de capital de terceiros revisado de 2,63% nesse primeiro 
ciclo. Com isto, o WACC real do contrato passou de 5,81% no leilão para 
5,09%, gerando uma redução da RAP de 3,99% a partir de julho de 2018, e 
considerado o reajuste tarifário anual pelo IPCA. Em termos de valor, a revi-
são provocou uma redução de R$5.422 na RAP do ciclo 2018/2019 ou ainda 
R$452 na receita mensal. Em relação aos reforços autorizados, em função da 
impossibilidade de atualização a contento do banco de preços de referência, 
a ANEEL decidiu não realizar a revisão tarifária em 2018, aplicando de forma 
provisória o reajuste pelo IPCA. Em 23 de junho de 2020, a ANEEL, de acordo 
com a Resolução Homologatória nº 2.702, fixou o reposicionamento da Recei-
ta Anual Permitida - RAP do reforço 1 e melhorias autorizados para os Contra-
tos de Concessão de Transmissão de Energia Elétrica dos empreendimentos 
licitados, com revisão prevista para 2018 e 2019, a vigorar a partir de 1º de 
julho de 2020, estabelecendo a RAP em R$1.367, sendo 52,78% referentes 
ao reposicionamento tarifário. 1.5. Ressarcimento de custos adicionais na 
Subestação Pirapora 2: Este pedido de ressarcimento tem por origem fato 
ocorrido no final de 2012. Entre a data de divulgação do Edital do Leilão nº 
007/2012 e a data efetiva do leilão, a ANEEL emitiu resolução autorizando 
uma outra concessionária a executar parte do escopo previsto no próprio edi-
tal do leilão. Tendo em vista esse conflito regulatório, a PTE não pode execu-
tar as obras na subestação Pirapora 2 conforme inicialmente previsto no edi-
tal, devendo encontrar um outro ponto de acesso à subestação e incorrendo 
em custos adicionais da ordem de R$6 milhões. Cabe destacar que estes R$6 
milhões adicionais já compõem o ativo de contrato contabilizado pela Compa-
nhia. Diante desse cenário, a PTE apresentou à ANEEL, no final de 2016, 
pedido de ressarcimento de custos adicionais incorridos na execução do Con-
trato de Concessão nº 007/2013. Por fim, em 15 de outubro de 2019, a Direto-
ria da ANEEL, por maioria de votos, decidiu conhecer e dar parcial provimento 
ao pedido apresentado pela PTE, conforme Despacho ANEEL nº 2.828, esta-
belecendo uma Parcela de Ajuste no próximo processo tarifário da Receita 
Anual Permitida - RAP correspondente ao montante de investimento de 
R$2.446, a preços de junho de 2019. A Companhia informa que fará jus a este 
valor em 12 (doze) parcelas mensais de R$204 corrigidas pelo IPCA no perío-
do de julho de 2020 até junho de 2021. Adicionalmente, a Companhia avalia 
ainda outras medidas cabíveis no sentido de ser ressarcida integralmente pe-
los custos adicionais incorridos. 1.6. Reforço I - Resolução Autorizativa 
ANEEL nº 6.030, de setembro de 2016. Em 12 de setembro de 2016, a 
ANEEL publicou autorização para implantação de reforços em instalações de 
transmissão de responsabilidade da Paranaíba na subestação de Barreiras II, 

de forma a possibilitar a operação parcial por meio das acessantes Paranaíba 
e São Pedro Transmissora. O investimento previsto pela ANEEL é de R$7.065, 
com prazo de conclusão de 6 (seis) meses e incremento na RAP de aproxima-
damente R$864 a ser recebida até o final do contrato de concessão principal.  
A Companhia destaca que a implantação destes reforços foi concluída em ja-
neiro de 2017 e teve inclusão na RAP do ciclo 2017/2018 a partir de 15 de 
julho de 2017 pelo valor anual de R$895. 1.7. Reforço II - Resolução Autori-
zativa ANEEL nº 6.846, de janeiro de 2018. Em 7 de fevereiro de 2018, a 
ANEEL publicou autorização para implantação de reforços em instalações de 
transmissão de responsabilidade da Paranaíba na subestação de Barreiras II. 
O investimento previsto pela ANEEL é de aproximadamente R$25.770, com 
prazo de conclusão de 16 (dezesseis) meses e incremento na RAP de aproxi-
madamente R$3.111 a ser recebida até o final do contrato de concessão prin-
cipal. Este empreendimento compõe a complementação do módulo geral da 
SE Barreiras II, com módulo de infraestrutura para instalação de um banco de 
reatores de barra 500 kV, com incremento de RAP de R$279 e vigência da 
RAP por 31 anos; instalação de um banco de reatores de barra 500 kV, 3x50 
Mvar e conexão do reator de barra RTB8 500 kV, com incremento de RAP de 
R$1.854 e vigência de RAP por 36 anos e a conexão do reator de barra RTB8 
500 kV, com incremento de RAP de R$978 e vigência por 28 anos. A implan-
tação desse reforço foi concluída em 19 de abril de 2019, 49 dias antes do 
prazo estipulado pela ANEEL. 1.8. Reforço III - Resolução Autorizativa 
ANEEL nº 7.498, de dezembro de 2018. Em 19 de dezembro de 2018, a 
ANEEL publicou autorização para implantação de reforços em instalações de 
transmissão de responsabilidade da Paranaíba na subestação de Barreiras II, 
para instalação de uma fase reserva 1x50 Mvar para o banco de reatores de 
barra 500 kV mencionado na Nota 1.9. O investimento previsto pela ANEEL é 
de aproximadamente R$5.192, com prazo de conclusão de 16 (dezesseis) 
meses e incremento na RAP de aproximadamente R$618 a ser recebida até o 
final do contrato de concessão principal. A energização desse reator ocorreu 
em 12 de dezembro de 2019, o que representa uma antecipação de 4 (quatro) 
meses em relação ao prazo previsto pela ANEEL. 1.9. Indisponibilidade não 
programada da linha de transmissão - Trecho G1. Em 14 de janeiro de 
2019, ocorreu o desligamento da linha de transmissão Barreiras II - Rio da 
Éguas (trecho G1), sem condições de retorno, impactando no atendimento às 
cargas dos Municípios de Barreiras. A causa do desligamento foi a queda da 
torre nº 95 do tipo cross rope, localizada a 39 km da SE Barreiras II. A recupe-
ração do ativo e da função de transmissão levou aproximadamente 89 horas. 
Considerando a característica do incidente, a Companhia classificou-o como 
caso fortuito, com prazo de recuperação sem incidência de parcela variável 
por indisponibilidade (“PVI”) de 60 horas. Essas 29 horas adicionais sujeitas à 
parcela variável foram estimadas pela Companhia em R$3.588. Em 22 de abril 
de 2019, em resposta ao pedido de isenção de PVI, o Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (“ONS”) remeteu à Companhia uma correspondência infor-
mando que não foi possível classificar o desligamento automático da LT 500 
kV Barreiras II/Rio das Éguas - C1, ocorrido no dia 14 de janeiro de 2019, 
como caso fortuito ou de força maior, isento de PVI. Assim, o “ONS” apurou 
PVI no valor total de R$5.590, que foi deduzido dos recebimentos mensais de 
RAP em quatro parcelas de R$1.343 (maio a agosto de 2019) e mais uma 
parcela final de R$217 (setembro de 2019). A Companhia mantém o entendi-
mento de que se trata de caso fortuito sem incidência de PVI pelo prazo de 60 
horas e adotou medidas administrativas perante o ONS e a ANEEL. Entretan-
to, em janeiro de 2021, a ANEEL decidiu por não reconhecer o recurso admi-
nistrativo apresentado pela Companhia pleiteando a devolução da PVI aplica-
da. Diante deste cenário, avalia-se medidas cabíveis na esfera judicial. 2. 
Base de preparação e mensuração: As demonstrações financeiras  da Com-
panhia foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas 
na Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emiti-
dos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A Companhia adotou 
os pronunciamentos, interpretações e orientações, emitidas pelo CPC, que 
estavam em vigor em 31 de dezembro de 2021. As demonstrações financeiras 
foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, com exce-
ção dos instrumentos financeiros não derivativos. As demonstrações financei-
ras foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas 
nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação 
das demonstrações financeiras foram apoiadas em fatores objetivos e subjeti-
vos, com base no julgamento da administração para determinação do valor 
adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos 
sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a avaliação dos ativos finan-
ceiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, recuperabili-
dade dos impostos diferidos, análise do risco de crédito para determinação da 
provisão para devedores duvidosos, assim como a análise dos demais riscos 
para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. A liqui-
dação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valo-
res significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações finan-
ceiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. 
A Companhia revisa suas estimativas pelo menos anualmente. As demonstra-
ções financeiras da Companhia foram autorizadas pela administração em 01 
de fevereiro de 2022. 2.1. Moeda funcional: As demonstrações financeiras 
estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional e de apresentação da 
Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, 
exceto quando indicado de outra forma. 2.2. Uso de estimativas e julgamen-
tos: Na preparação destas demonstrações financeiras, a administração utili-
zou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políti-
cas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e 
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estima-
tivas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimati-
vas são reconhecidas prospectivamente. 2.3. Ativo de contrato e remunera-
ção do ativo de contrato: No início da concessão, a taxa de remuneração do 
ativo de contrato é estimada pela Companhia por meio de componentes inter-
nos e externos de mercado, por meio de avaliações financeiras. A taxa de re-
muneração do ativo de contrato é estimada por concessão e utilizada para 
remunerar o ativo de contrato do referido Contrato de Concessão. O saldo do 
ativo de contrato reflete o valor do fluxo de caixa futuro descontado pela TRAF 
- Taxa de Remuneração do Ativo de contrato referente ao Contrato de Con-
cessão. São consideradas no fluxo de caixa futuro as estimativas da Compa-
nhia na determinação da parcela mensal da TRAF que deve remunerar a in-
fraestrutura e a indenização que se espera receber do Poder Concedente no 
fim da concessão. O valor indenizável é considerado pela Companhia como o 
valor residual contábil no término da concessão. A Companhia utiliza os seus 
resultados históricos como base para determinação de suas estimativas, le-
vando em consideração o tipo de concessão, a região de operação e as espe-
cificidades de cada leilão. 2.4. Determinação da taxa efetiva de juros do 
ativo de contrato: A taxa aplicada ao ativo de contrato é uma taxa de descon-
to que melhor representa a estimativa da Companhia para a remuneração fi-
nanceira dos investimentos da infraestrutura de transmissão, por considerar 
os riscos e prêmios específicos do negócio. A taxa para precificar o compo-
nente financeiro do ativo de contrato é estabelecida na data do início de cada 
contrato de concessão. Quando o Poder Concedente revisa ou atualiza a re-
ceita que a Companhia tem direito a receber, a quantia escriturada do ativo de 
contrato é ajustada para refletir os fluxos revisados, sendo o ajuste reconheci-
do como receita ou despesa no resultado. 2.5. Receita de operação e manu-
tenção: Quando a concessionária presta serviços de operação e manuten-
ção, é reconhecida a receita pelo valor justo, tendo como um dos parâmetros 
os valores estimados pelo Poder Concedente e os respectivos custos, confor-
me contraprestação dos serviços. 2.6. Receita de construção: Quando a 
concessionária presta serviços de implementação da infraestrutura, é reco-
nhecida a receita de infraestrutura pelo valor justo e os respectivos custos re-
lativos aos serviços de implementação da infraestrutura prestados levando em 
consideração que os projetos embutem margem suficiente para cobrir os cus-
tos de implementação da infraestrutura e encargos. 2.7. Avaliação de instru-

mentos financeiros: A Companhia faz uso de técnicas de avaliação que in-
cluem informações que não se baseiam em dados observáveis de mercado 
para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos financeiros. 
2.8. Impostos, contribuições e tributos: Existem incertezas relacionadas à 
interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor e à época de 
resultados tributáveis futuros. Em virtude da natureza de longo prazo e da 
complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os re-
sultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premis-
sas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos já regis-
tradas. A Companhia constitui provisões, com base em estimativas cabíveis, 
para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais 
das respectivas jurisdições em que atua. O valor dessas provisões baseia-se 
em diversos fatores, tais como experiência de auditorias fiscais anteriores e 
interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributá-
vel e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação 
podem surgir em uma ampla variedade de assuntos, dependendo das condi-
ções vigentes no respectivo domicílio da Companhia. 2.9. Provisões para 
contingências: A Companhia reconhece provisão para causas prováveis de 
cunho cíveis, tributárias, trabalhistas e ambientais. A avaliação da probabilida-
de de perda inclui evidências disponíveis, hierarquia das leis, jurisprudências 
disponíveis, decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordena-
mento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões 
são revisadas e ajustadas periodicamente para que seja refletida na demons-
tra financeira o valor de melhor estimativa para pagamento futuro. 3. Princi-
pais políticas contábeis: A Companhia aplicou as principais políticas contá-
beis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados nestas demonstrações financeiras. 3.1. Apuração do resulta-
do: O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência de exercício. 3.2. Caixa e equivalentes de caixa: Os 
equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender aos compro-
missos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros propósitos. 
Para que um investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele 
precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar 
sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investi-
mento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando 
tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar 
da data da aquisição. 3.3. Concessionários e permissionários: Destinam-
-se à contabilização dos valores a receber referentes ao serviço de transmis-
são de energia, registrados pelo regime de competência. O faturamento dos 
valores a receber foi efetuado conforme determinação do Operador Nacional 
do Sistema Elétrico - ONS, por meio dos avisos de crédito (AVCs) mensais. 
Foi constituída provisão em montante considerado suficiente pela administra-
ção para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa, com base na 
avaliação individual de cada cliente com parcelas em atraso. 3.4. Ativo de 
contrato: Conforme previsto no contrato de concessão, o concessionário atua 
como prestador de serviço. O concessionário implementa, amplia, reforça ou 
melhora a infraestrutura (serviços de implementação de infraestrutura) usada 
para prestar um serviço público além de operar e manter essa infraestrutura 
durante o prazo de concessão. O contrato de concessão não transfere ao 
concessionário o direito de controle do uso da infraestrutura de serviços públi-
cos. É prevista apenas a cessão de posse desses bens para realização dos 
serviços públicos, sendo os bens revertidos ao Poder Concedente após o en-
cerramento do respectivo contrato. O concessionário tem direito de operar a 
infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em nome do Poder Con-
cedente, nas condições previstas no contrato de concessão. Ativo de contrato: 
Com a entrada em vigor em 1º de janeiro de 2018 do CPC 47, o direito à 
contraprestação por bens e serviços condicionado ao cumprimento de obriga-
ções de desempenho e não somente a passagem do tempo enquadram as 
transmissoras nessa norma. Com isso, as contraprestações passam a ser 
classificadas como um “ativo de contrato”. O ativo de contrato se origina na 
medida em que a concessionária satisfaz a obrigação de construir e imple-
mentar a infraestrutura de transmissão, sendo a receita reconhecida ao longo 
do tempo do projeto, porém, o recebimento do fluxo de caixa está condiciona-
do à satisfação da obrigação de desempenho de operação e manutenção. 
Mensalmente, à medida que a Companhia opera e mantém a infraestrutura, a 
parcela do ativo de contrato equivalente à contraprestação daquele pela satis-
fação da obrigação de desempenho de construir torna-se um ativo financeiro, 
pois nada além da passagem do tempo será requerida para que o referido 
montante seja recebido. Os benefícios desse ativo são os fluxos de caixa fu-
turos. O valor do ativo de contrato das concessionárias de transmissão de 
energia é formado por meio do valor presente dos seus fluxos de caixa futuros. 
O fluxo de caixa futuro é estimado no início da concessão, ou na sua prorro-
gação, e as premissas de sua mensuração são revisadas na Revisão Tarifária 
Periódica (RTP). Os fluxos de caixa são definidos a partir da Receita Anual 
Permitida (RAP), que é a contraprestação que as concessionárias recebem 
pela prestação dos serviço público de transmissão aos usuários. Esses rece-
bimentos amortizam os investimentos nessa infraestrutura de transmissão e 
eventuais investimentos não amortizáveis (bens reversíveis) geram o direito 
de indenização do Poder Concedente ao final do contrato de concessão. A 
implementação da infraestrutura, atividade executada durante a fase de obra, 
tem o direito à contraprestação vinculado à performance de finalização da 
obra e das obrigações de desempenho de operar e manter, e não somente a 
passagem do tempo, sendo o reconhecimento da receita e dos custos das 
obras relacionadas à formação desse ativo através dos gastos incorridos. As-
sim, a contrapartida pelos serviços de implementação da infraestrutura efetua-
dos nos ativos de concessão a partir de 1º de janeiro de 2018 passaram a ser 
registrados na rubrica “Implementação da Infraestrutura”, como um ativo de 
contrato, por terem direito à contraprestação ainda condicionados à satisfação 
de outra obrigação de desempenho. As receitas com implementação da in-
fraestrutura e receita de remuneração dos ativos de concessão estão sujeitas 
ao diferimento do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para 
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), registrados na conta “Im-
postos diferidos” no passivo não circulante. 3.5. Outros ativos e passivos: 
Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros sejam gerados em favor da Companhia e seu custo ou 
valor possa ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no 
balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída 
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso eco-
nômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo 
como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos 
são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação ocor-
rer nos próximos 12 meses. 3.6. Distribuição de dividendos: A política de 
reconhecimento contábil de dividendos está em consonância com as normas 
previstas no CPC 25 e ICPC 08, as quais determinam que os dividendos pro-
postos a serem pagos e que estejam fundamentados em obrigações estatutá-
rias devem ser registrados no passivo circulante. O Estatuto Social da Compa-
nhia prevê que, no mínimo, 25% do lucro líquido anual seja distribuído a título 
de dividendos. Adicionalmente, de acordo com o Estatuto Social, compete à 
Assembleia de Acionistas deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capi-
tal próprio e de dividendos intermediários. Desse modo, no encerramento do 
exercício social e após as devidas destinações legais, a Companhia registra a 
provisão equivalente ao dividendo mínimo obrigatório ainda não distribuído no 
curso do exercício, ao passo que registra os dividendos propostos excedentes 
ao mínimo obrigatório como “Proposta de distribuição de dividendo adicional” 
no patrimônio líquido. 3.7. Provisão para redução ao provável valor de re-
cuperação de ativos financeiros: Ativos financeiros são avaliados a cada 
data de balanço para identificação de eventual indicação de redução no seu 
valor de recuperação dos ativos (impairment). Os ativos são considerados ir-
recuperáveis quando existem evidências de que um ou mais eventos tenham 
ocorrido após o seu reconhecimento inicial e que tenham impactado o seu 
fluxo estimado de caixa futuro. 3.8. Receita e custo de construção: Serviços 
de implementação da infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias das insta-
lações de transmissão de energia elétrica. As receitas de infraestrutura são 
reconhecidas conforme os gastos incorridos e calculadas acrescendo-se as 
alíquotas de PIS e COFINS ao valor do investimento, uma vez que os projetos 
embutem margem suficiente para cobrir os custos de implementação da in-
fraestrutura e encargos, considerando que boa parte de suas instalações é 
implementada através de contratos terceirizados com partes não relaciona-
das. As variações positivas ou negativas em relação à margem estimada são 
alocadas no resultado quando incorridas. Toda a margem de construção é 
recebida durante a obra e variações positivas ou negativas são alocadas ime-
diatamente ao resultado, no momento que incorridas. Para estimativa referen-
te à Receita de Construção, a Companhia utilizou um modelo que apura o 
custo de financiar o cliente (no caso, Poder Concedente). A taxa definida para 
o valor presente líquido da margem de construção (e de operação) é definida 
no momento inicial do projeto e não sofre alterações posteriores, sendo apu-
rada de acordo com o risco de crédito do cliente e prazo de financiamento. 3.9. 
Receita de remuneração do ativo de contrato: Juros reconhecidos pelo mé-
todo linear com base na taxa que melhor representa a remuneração dos inves-
timentos da infraestrutura de transmissão, por considerar os riscos e prêmios 
específicos do negócio. A taxa busca precificar o componente financeiro do 
ativo contratual, determinada na data de início de cada contrato de concessão. 
A taxa de retorno incide sobre o montante a receber do fluxo futuro de recebi-
mento de caixa. 3.10. Receita de operação e manutenção: Serviços de ope-
ração e manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica, que 
tem início após o término da fase de construção e que visa a não interrupção 
da disponibilidade dessas instalações. 3.11. Receitas financeiras e despe-
sas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre 
aplicações financeiras, que é reconhecida no resultado, por meio do método 
dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros e 
variações monetárias sobre dívidas. 3.12. Tributação e encargos regulató-
rios: Conforme facultado pela legislação tributária, a Companhia optou pela 
tributação pelo lucro real anual com estimativas mensais. Sendo assim, o im-
posto de renda e da contribuição social, para a estimativa mensal, é calculada 
por meio da aplicação do percentual sobre o lucro líquido ajustado. O imposto 
de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida do 
adicional de 10% para os lucros que excederem R$240 no período de 12 me-
ses e compensados os prejuízos fiscais existentes, reconhecidos pelo regime 
de competência. A contribuição social sobre o lucro é calculada à alíquota de 
9% sobre o lucro contábil ajustado, também considerando a compensação de 
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bases negativas, reconhecidos pelo regime de competência. As antecipações 
ou valores passíveis de compensação são demonstradas no ativo circulante 
ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização. Além do im-
posto de renda e da contribuição social, a receita de prestação de serviço de 
transmissão está sujeita aos seguintes impostos, taxas e contribuições, pelas 
seguintes alíquotas básicas: • Contribuição para Financiamento da Segurida-
de Social - COFINS e Programa de Integração Social - PIS à alíquota de 
9,25%. • Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica - TFSEE men-
sal fixada pelos despachos emitidos pela ANEEL. • As concessionárias e per-
missionárias de serviços públicos de transmissão de energia elétrica estão 
obrigadas a destinar anualmente o percentual de 1% de sua receita operacio-
nal líquida, apurada de acordo com o dispositivo no Manual de Contabilidade 
do Setor Elétrico (MCSE), em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, 
conforme Lei nº 9.991/00 e Resolução Normativa ANEEL nº 504/12. Esses 
encargos são apresentados como deduções da receita de uso do sistema de 
transmissão na demonstração do resultado. Imposto diferido é gerado por di-
ferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e 
passivos e seus valores contábeis. Impostos diferidos passivos são reconhe-
cidos para todas as diferenças tributárias temporárias. 3.13. Ajuste a valor 
presente de ativos e passivos: Os ativos e passivos monetários de longo 
prazo e os de curto prazo, quando o efeito é considerado relevante em relação 
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, são ajustados pelo seu 
valor presente. O ajuste a valor presente é calculado levando em considera-
ção os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos ca-
sos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Dessa forma, os juros embu-
tidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos e passivos 
são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o regi-
me de competência de exercícios. Posteriormente, esses juros são realoca-
dos nas linhas de despesas e receitas financeiras no resultado por meio da 
utilização do método da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa 
contratuais. 3.14. Demonstrações dos fluxos de caixa: A demonstração dos 
fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto e está apresentada de acor-
do com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos 
de Caixa, emitido pelo CPC.  3.15. Demonstrações do valor adicionado: As 
demonstrações do valor adicionado foram preparadas e estão apresentadas 
de acordo com o pronunciamento contábil CPC 09 - Demonstração do Valor 
Adicionado, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 3.16. 
Custo dos empréstimos: Os custos dos empréstimos compreendem juros e 
outros custos incorridos relativos ao empréstimo. Os custos dos empréstimos 
são contabilizados no resultado do exercício. 3.17. Instrumentos financei-
ros: A Companhia aplicou os requerimentos do CPC 48 - Instrumentos Finan-
ceiros, a partir de 1º de janeiro de 2018, relativos à classificação e mensura-
ção dos ativos e passivos financeiros e a mensuração e o reconhecimento de 
perdas por redução ao valor recuperável. a) Ativos financeiros: Classificação 
e mensuração - com a adoção do CPC 48, os instrumentos financeiros passa-
ram a ser classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado; 
ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes (“VJORA”) e ao 
Valor Justo por meio do Resultado (“VJR”). A norma também elimina as cate-
gorias existentes no CPC 38 de mantidos até o vencimento, empréstimos e 
recebíveis e disponíveis para venda. A classificação dos ativos financeiros no 
reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de caixa contra-
tuais e do modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A partir 
de 1º de janeiro de 2018, a Companhia passou a apresentar os instrumentos 
financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros ao valor justo por meio de 
resultado - os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado com-
preendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros de-
signados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou 
ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos 
financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos 
do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do 
resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no resultado.  
• Custo amortizado - um ativo financeiro é classificado e mensurado pelo cus-
to amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de caixa con-
tratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de 
principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é 
executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de custo 
amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda 
por redução de valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através da 
aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quando 
o reconhecimento de juros seria imaterial. (i) Redução ao valor recuperável de 
ativos financeiros (impairment) - o CPC 48 substituiu o modelo de “perdas in-
corridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de “perdas de crédito espera-
das”. O novo modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros 
mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resulta-
dos abrangentes, com exceção de investimentos em instrumentos patrimo-
niais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) a serem reconheci-
das nos exercícios apresentados. (ii) Baixa de ativos financeiros - a baixa 
(desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contra-
tuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos a um 
terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um 
ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos os riscos 
e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qualquer par-
ticipação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros 
transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. b) Passivos 
financeiros: Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por 
meio do resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao 
valor justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo 
empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos. 3.18. Arrendamentos: A Companhia avalia, na data 
de início do contrato, se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou 
seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identifica-
do por um período de tempo em troca de contraprestação. A Companhia apli-
ca uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os 
arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos 
de ativo de baixo valor. A Companhia reconhece o passivo de arrendamento 
para efetuar pagamentos de arrendamento e ativo de direito de uso que repre-
sentam o direito de uso dos ativos subjacentes. Ativos de direito de uso: A 
Companhia, reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arren-
damento (ou seja, na data em que o ativo subjacente está disponível para 
uso). Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de 
qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, 
e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamentos. 
O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de arrenda-
mento reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arren-
damentos realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos de 
arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linear-
mente, pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estima-
da dos ativos. Em determinados casos, se a titularidade do ativo arrendado for 
transferida para a Companhia ao final do prazo do arrendamento ou se o cus-
to representar o exercício de uma opção de compra, a depreciação é calcula-
da utilizando a vida útil estimada do ativo. Os ativos de direito de uso também 
estão sujeitos à redução ao valor recuperável. Passivos de arrendamento: Na 
data de início do arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de ar-
rendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrenda-
mento a serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos 
do arrendamento incluem pagamentos fixos (incluindo, substancialmente, pa-
gamentos fixos) menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pa-
gamentos variáveis de arrendamento que dependem de um índice ou taxa, e 
valores esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Ao calcular 
o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa sua 
taxa de empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juro implí-
cita no arrendamento não é facilmente determinável. Após a data de início, o 
valor do passivo de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de 
juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, 
o valor contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma 
modificação, uma mudança no prazo do arrendamento, uma alteração nos 
pagamentos do arrendamento ou uma alteração na avaliação de uma opção 
de compra do ativo subjacente. Arrendamentos de curto prazo e de ativos de 
baixo valor: A Companhia aplica a isenção de reconhecimento de arrenda-
mento de curto prazo a seus arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrenda-
mentos cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir 
da data de início e que não contenham opção de compra). Também aplica a 
concessão de isenção de reconhecimento de ativos de baixo valor a arrenda-
mentos considerados de baixo valor. Os pagamentos de arrendamento de 
curto prazo e de arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos 
como despesa pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento. 3.19. 
Normas emitidas, mas ainda não vigentes: As normas e interpretações no-
vas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data de emissão das 
demonstrações financeiras  da Paranaíba, estão descritas a seguir. A Compa-
nhia pretende adotar estas normas e interpretações novas e alteradas, se 
cabível, quando entrarem em vigor. IFRS 17 - Contratos de seguro: Em maio 
de 2017, o IASB emitiu a IFRS 17 - Contratos de Seguro (CPC 50 - Contratos 
de Seguro que substituiu o CPC 11 - Contratos de Seguro), uma nova norma 
contábil abrangente para contratos de seguro que inclui reconhecimento e 
mensuração, apresentação e divulgação. Ao entrar em vigor, a IFRS 17 (CPC 
50) substituiu a IFRS 4 - Contratos de Seguro (CPC 11) emitida em 2005. A 
IFRS 17 aplica-se a todos os tipos de contrato de seguro (como de vida, ramos 
elementares, seguro direto e resseguro), independentemente do tipo de enti-
dade que os emitem, bem como determinadas garantias e instrumentos finan-
ceiros com características de participação discricionária. Aplicam-se algumas 
exceções de escopo. O objetivo geral da IFRS 17 é fornecer um modelo con-
tábil para contratos de seguro que seja mais útil e consistente para as segura-
doras. Em contraste com os requisitos da IFRS 4, os quais são amplamente 
baseados em políticas contábeis locais vigentes em períodos anteriores, a 
IFRS 17 fornece um modelo abrangente para contratos de seguro, contem-
plando todos os aspectos contábeis relevantes. O foco da IFRS 17 é o mode-
lo geral, complementado por: • Uma adaptação específica para contratos com 
características de participação direta (abordagem de taxa variável). • Uma 
abordagem simplificada (abordagem de alocação de prêmio) principalmente 
para contratos de curta duração. A IFRS 17 e CPC 50 vigoram para períodos 
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023, sendo necessária a apresentação 
de valores comparativos. A adoção antecipada é permitida se a entidade ado-
tar também a IFRS 9 e a IFRS 15 na mesma data ou antes da adoção inicial 
da IFRS 17. Essa norma não se aplica à Companhia. Alterações ao IAS 1: 
Classificação de passivos como circulante ou não circulante: Em janeiro de 
2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato ao 
CPC 26, de forma a especificar os requisitos para classificar o passivo como 
circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: • O que significa um 
direito de postergar a liquidação; • Que o direito de postergar deve existir na 
data-base do relatório; • Que essa classificação não é afetada pela probabili-
dade de uma entidade exercer seu direito de postergação; • Que somente se 
um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento 
de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação. As 
alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 
e devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, a Companhia avalia o 
impacto que as alterações terão na prática atual e se os contratos de emprés-
timo existentes podem exigir renegociação. Alterações ao IAS 8: Definição de 
estimativas contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 
8 (norma correlata ao CPC 23), no qual introduz a definição de ‘estimativa 
contábeis’. As alterações esclarecem a distinção entre mudanças nas estima-

tivas contábeis e mudanças nas políticas contábeis e correção de erros. Além 
disso, eles esclarecem como as entidades usam as técnicas de medição e 
inputs para desenvolver as estimativas contábeis. As alterações serão vigen-
tes para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 e aplicarão 
para mudanças nas políticas e estimativas contábeis que ocorrerem em, ou 
após, o início desse período. Adoção antecipada é permitida se divulgada. 
Não se espera que as alterações tenham um impacto significativo nas de-
monstrações financeiras do Paranaíba. Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice 
Statement 2: Divulgação de políticas contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB 
emitiu alterações ao IAS 1 (norma correlata ao CPC 26 (R1)) e IFRS Practice 
Statement 2 Making Materiality Judgements, no qual fornece guias e exem-
plos para ajudar entidades a aplicar o julgamento da materialidade para a divul-
gação de políticas contábeis. As alterações são para ajudar as entidades a di-
vulgarem políticas contábeis que são mais úteis ao substituir o requerimento 
para divulgação de políticas contábeis significativas para políticas contábeis 
materiais e adicionando guias para como as entidades devem aplicar o concei-
to de materialidade para tomar decisões sobre a divulgação das políticas con-
tábeis. As alterações ao IAS 1 são aplicáveis para períodos iniciados em, ou 
após, 1º de janeiro de 2023 com adoção antecipada permitida. Já que as alte-
rações ao Practice Statement 2 fornece guias não obrigatórios na aplicação da 
definição de material para a informação das políticas contábeis, uma data para 
adoção desta alteração não é necessária. A Companhia está atualmente ava-
liando os impactos dessas alterações nas políticas contábeis divulgadas.
4. Caixa e equivalentes de caixa

31/12/2021 31/12/2020
Caixa e Banco conta movimento 192 303
Aplicação financeira 27.908 20.517

28.100 20.820
As aplicações financeiras de liquidez imediata são prontamente conversíveis 
em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco 
de mudança de valor. Em 31 de dezembro de 2021, as aplicações financeiras 
referentes a Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) foram remuneradas 
à taxa média de 102,60% do CDI. 5. Ativo de contrato: O Contrato de Con-
cessão de Serviços Públicos de Transmissão de Energia Elétrica, celebrados 
entre a União (Poder Concedente - Outorgante) e a Companhia (Operadora) 
regulamentam a exploração dos serviços públicos de transmissão de energia 
elétrica pela Companhia, onde: • O contrato estabelece quais os serviços que 
o operador deve prestar. • O contrato estabelece padrões de desempenho 
para prestação de serviço público, com relação à manutenção e disponibili-
dade da rede. • Ao final da concessão os ativos vinculados à infraestrutura 
devem ser revertidos ao Poder Concedente mediante pagamento de uma in-
denização. • O preço é regulado através de mecanismo de tarifa estabelecido 
nos contratos pela Remuneração Anual Permitida (RAP), parcela garantida 
pelo Poder Concedente para remunerar o operador. A infraestrutura cons-
truída da atividade de transmissão é recuperada através de dois fluxos de 
caixa, a saber: (a) parte através de valores a receber garantidos pelo Poder 
Concedente relativa à remuneração anual permitida (RAP) durante o prazo 
da concessão. Os valores da RAP garantida são determinados pelo Operador 
Nacional do Setor Elétrico (ONS), conforme contrato, e recebidos dos partici-
pantes do setor elétrico por ela designados pelo uso da rede de transmissão 
disponibilizada; e (b) parte como indenização dos bens reversíveis no final 
do prazo da concessão, a ser recebida diretamente do Poder Concedente 
ou para quem ele delegar essa tarefa. Essa indenização será efetuada com 
base nas parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, com re-
cebimento previsto para um período de 30 anos cujos critérios de pagamento 
ainda serão definidos pelo Poder Concedente. O saldo em 31 de dezembro de 
2021 e 31 de dezembro de 2020 está composto como abaixo:

Ativo de contrato 31/12/2021 31/12/2020
Serviços de construção 2.231.929 2.047.683
Amortização do ativo de contrato (574.055) (441.218)
Total líquido 1.657.874 1.606.465
Circulante 139.386 132.837
Não circulante 1.518.488 1.473.628
Total 1.657.874 1.606.465
6. Caixa e equivalente de caixa com uso restrito

31/12/2021
Curto 
prazo

Longo 
prazo Total 31/12/2020

Conta reserva do BNDES - 18.040 18.040 17.855
Conta reserva das debêntures - 8.657 8.657 7.961
Conta de pagamento das debêntures 4.565 - 4.565 3.868

4.565 26.697 31.262 29.684
O saldo de R$31.262 em 31 de dezembro de 2021 (R$29.684 em 31 de de-
zembro de 2020), representa o valor acumulado nas contas reserva apresen-
tada em garantia ao contrato de financiamento firmado com o BNDES e à 
escritura da segunda emissão de debêntures da Companhia. O mecanismo de 
preenchimento destas contas reserva segue estritamente as condições pre-
vistas nos contratos de financiamento e a totalidade do saldo está aplicada em 
fundo de investimento e/ou aplicações financeiras exclusivamente lastreado 
em títulos públicos federais, de baixo risco, com liquidez diária, administrados 
pelo banco arrecadador, nos termos do contrato de cessão fiduciária de direi-
tos, administração de contas e outras avenças. Periodicamente, a Companhia 
solicita a equalização do saldo, liberando em contas de livre movimentação 
excedentes em função dos rendimentos auferidos. A Conta de Complemen-
tação de ICSD registra o montante equivalente à diferença monetária entre o 
índice apurado pela Companhia e o valor equivalente ao ICSD mínimo de 1,2 
na data-base. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apurou ICSD de 
1,5, não havendo a necessidade de preenchimento da Conta de Complemen-
tação de ICSD, além de cumprir com todas as demais obrigações previstas no 
Contrato de Financiamento, mantendo-se assim totalmente adimplente junto 
à Planner e ao BNDES. A conta de pagamento das debêntures é preenchida 
mensalmente com o valor correspondente a um sexto da parcela semestral 
vincenda projetada. A próxima parcela terá seu vencimento em 15 de março 
de 2022, momento no qual os recursos dessa conta são resgatados para pa-
gamento da parcela e um novo ciclo de preenchimento da conta de pagamen-
to das debêntures se inicia. 7. Concessionários e permissionários: O saldo 
de contas a receber de clientes no valor de R$17.214 (R$15.862 em 31 de 
dezembro de 2020) não tem atrasos significativos conforme abaixo:

31/12/2021 31/12/2020
A vencer 17.021 15.690
Até 30 dias 4 10
Entre 31 e 60 dias 1 8
Entre 61 e 90 dias 1 4
Acima de 90 dias 187 150

17.214 15.862
Os faturamentos mensais são efetuados pelo Operador Nacional do Sistema 
Elétrico - ONS, com três vencimentos, nos dias 15, 25 e 5 do mês subsequen-
te. A administração entende que não é necessária a contabilização da provi-
são para créditos de liquidação duvidosa em relação aos seus clientes, pois, 
no caso de não pagamento à Companhia, como agente de transmissão, pode-
rá solicitar à ONS o acionamento centralizado da garantia bancária do usuário 
relativa ao contrato de constituição de garantia ou carta-fiança bancária.
8. Fornecedores

31/12/2021 31/12/2020
Siemens ltda 3.368 3.350
Serra da mesa transmissora de energia s.a 429 674
Isolux projetos 380 380
Phelps dodge 87 36
Cceip 61 42
State grid - 9
Plp produtos p/linha 46 87
Contratos de encerramento de obra (a) - 5.048
Totvs s.a 45 -
Spcc advogados 40 -
Estrela guia seguran 27 -
Electro vidro s.a. 132 -
Tll engrenharia 129 -
Scherer construtor 179 -
Outros 558 671

5.481 10.297
(a) O valor dos contratos de encerramento de obra refere-se a investimentos 
relacionados à implantação do empreendimento como, por exemplo, conclu-
são dos processos envolvendo liberação fundiária, compensações ambientais e 
constituição de reserva legal, todos adequadamente incluídos na unitização do 
empreendimento perante a ANEEL. 9. Empréstimos e financiamentos: Em-
préstimos BNDES: Em 21 de outubro de 2015, a Empresa celebrou o contrato 
de financiamento com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BN-
DES) no valor de R$606.241 (seiscentos e seis milhões, duzentos e quarenta 
mil e oitocentos e vinte reais). Os recursos destinados a este investimento serão 
postos à disposição da SPE, sob a forma de três subcréditos: (a) Subcrédito 
“A” - no valor de R$543.725 (quinhentos e quarenta e três milhões, setecentos 
e vinte e quatro mil, seiscentos e setenta reais), destinado à implantação de 
projeto. A taxa de juros é de 2,42% a.a. acima da Taxa de Juros de Longo Prazo 
(TJLP) divulgada pelo Banco Central do Brasil. A amortização deverá ser feita 
em 168 prestações mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 15 de no-
vembro de 2016 e última em 15 de outubro de 2030. (b) Subcrédito “B” - no valor 
de R$59.500 (cinquenta e nove milhões, quinhentos mil e trinta reais), destinado 
à aquisição de máquinas e equipamentos. A taxa de juros é de 2,02% a.a. aci-
ma da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) divulgada pelo Banco Central do 
Brasil. A amortização deverá ser feita em 168 prestações mensais e sucessivas, 
vencendo a primeira em 15 de novembro de 2016 e última em 15 de outubro de 
2030. (c) Subcrédito “C” - no valor de R$3.016 (três milhões, dezesseis mil, cen-
to e vinte reais), destinado a investimentos socioambientais. A taxa de juros é a 
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) divulgada pelo Banco Central do Brasil. A 
amortização deverá ser feita em 165 prestações mensais e sucessivas, vencen-
do a primeira em 15 de dezembro de 2018 e a última em 15 de outubro de 2030. 
Como garantia do financiamento, a Companhia assinou o contrato de Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios, cedendo os direitos relacionados ao contrato 
de Concessão. Até 31 de dezembro 2019, a Companhia registrou as liberações 
de recursos por parte do BNDES no valor total de R$605.474, sendo R$544.327 
correspondente ao Subcrédito “A”, R$59.747 correspondente ao Subcrédito “B” 
e R$1.400 correspondente ao Subcrédito “C”. Em 10 de julho de 2020, a Com-
panhia registrou a liberação de recursos por parte do BNDES no valor total de 
R$1.500, correspondente ao Subcrédito “C”. Em 31 de dezembro de 2020, o 
saldo atualizado da dívida é de R$499.778, líquidos dos custos de transação 
que somam o valor de R$192. Em 31 de dezembro de 2021 o saldo atualizado 
da dívida é de R$463.189, líquidos dos custos de transação que somam o valor 
de R$173. Mutação dos empréstimos: Os valores discriminados nos quadros 
abaixo consideram principal e juros reconhecidos até dezembro de 2021.

31/12/2020

Juros 
Apro-

priados

Amor-
tização 
de Ju-

ros

Amor-
tização 
de Prin-

cipal

Custo 
de tran-

sação 
a amor-

tizar 31/12/2021
BNDES Subcrédito A 448.433 30.081 (30.048) (32.785) - 415.681
BNDES Subcrédito B 48.829 3.097 (3.094) (3.638) - 45.194
BNDES Subcrédito C 2.708 121 (121) (221) - 2.487
Custo de transação (192) - - - 19 (173)

499.778 33.299 (33.263) (36.644) 19 463.189

Segregação entre curto e longo prazo
Curto Longo Total
prazo prazo 31/12/2021

Subcrédito “A” 35.637 380.042 415.679
Subcrédito “B” 3.928 41.267 45.195
Subcrédito “C” 233 2.255 2.488
(-) Custo de transação (21) (152) (173)
Total 39.777 423.412 463.189
Cronograma de vencimentos

2022 2023 2024

2025 até 
o final do 
contrato Total

BNDES - Subcrédito A 35.637 32.785 32.785 314.474 415.681
BNDES - Subcrédito B 3.928 3.638 3.638 33.990 45.194
BNDES - Subcrédito C 232 221 221 1.813 2.487
Total 39.797 36.644 36.644 350.277 463.362
Adicionalmente, o contrato de financiamento estabelece covenants financei-
ros e obrigações a serem observados pela Companhia. As principais obriga-
ções foram integralmente cumpridas, e, encontram-se transcritas abaixo: (a) 
Não constituir, sem autorização prévia do BNDES, penhor ou gravame sobre 
os direitos do Contrato de Cessão fiduciária. (b) Vincular, em favor de outro 
credor os direitos creditórios a serem dados em garantia ao BNDES. (e) Sem 
prévia autorização do BNDES, não realizar distribuição de dividendos e/ou 
pagamentos de juros sobre capital próprio cujo valor, isoladamente ou em 
conjunto, supere 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado. (f) 
Não firmar contrato de mútuo com seus acionistas, diretos ou indiretos, e/ou 
com pessoas físicas ou jurídicas componentes do Grupo Econômico a que 
pertença a Beneficiária e/ou seus acionistas, inclusive AFAC, ressalvados os 
AFACs durante o período de implantação do Projeto, bem como não efetuar 
redução de seu capital social até a liquidação final das obrigações do contrato, 
sem prévia e expressa anuência do BNDES. (g) Apurar, anualmente e durante 
todo o período de amortização deste Contrato, Índice de Cobertura do Serviço 
da Dívida de 1,2, a ser apresentado anualmente com base em relatório pró-
prio e nas demonstrações financeiras intermediárias anuais da Beneficiária, 
que será medido a partir do início da amortização. (h) Manter, durante todo o 
período de amortização do contrato, Índice de Capital Próprio, definido pela 
relação Patrimônio Líquido sobre Ativo Total, igual ou superior a 20%, expur-
gando, para esse cálculo os efeitos decorrentes da aplicação da Interpretação 
Técnica ICPC 01. (i) Manter, durante o período de amortização do contrato, 
recursos na “Conta reserva”, com valores equivalentes a três vezes o valor 
da prestação mensal vincenda do serviço da dívida incluindo principal, juros e 
demais despesas pagas. (j) Apurar anualmente o índice de Cobertura do Ser-
viço da Dívida (ICSD), calculado conforme metodologia constante no contrato. 
Em 06 de maio de 2019, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico 
(BNDES) exonerou a fiança bancária prestada por instituição financeira, que 
se responsabilizou, na qualidade de devedor solidário e principal pagador, 
pelo fiel e exato cumprimento de parcela de 24,5% (vinte e quatro inteiros e 
cinco décimos por cento) das obrigações garantidas de Furnas Centrais Elé-
tricas S.A. e também exonerou as fianças corporativas prestadas pela State 
Grid Brazil Holding S.A. e pela COPEL - Companhia Paranaense de Energia, 
devido ao cumprimento do Completion Físico e Financeiro previsto no Pará-
grafo Quarto de sua Cláusula Décima Sexta do Contrato de Financiamento 
Mediante Abertura de Crédito nº 15.2.0494.1. O contrato de cessão estabe-
lece que em caso de ICSD inferior a 1,2, a Companhia deverá elevar o valor 
dos recursos aplicados na Conta Reserva do BNDES, de 3 (três) para 6 (seis) 
prestações mensais. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apurou ICSD 
de 1,5, além de cumprir com todas as demais obrigações previstas no Con-
trato de Financiamento, mantendo-se assim totalmente adimplente junto ao 
BNDES. 10. Debêntures: Em 15 de janeiro de 2017, a Companhia realizou a 
2ª emissão de debêntures simples, nominativa e escritural, não conversíveis 
em ações, em série única, com as seguintes características: • Data da emis-
são: 15 de janeiro de 2017. • Vencimento: 15 de março de 2028. • Valor total 
da emissão: R$120.000 (cento e vinte milhões de reais). • Amortização: as 
debêntures serão amortizadas (juros + principal) em 22 parcelas semestrais 
e consecutivas, sempre no dia 15 dos meses de março e setembro, sendo o 
primeiro pagamento devido em 15 de setembro de 2017 e o último na data 
do vencimento. • Forma de Subscrição e Integralização: à vista, em moeda 
corrente nacional, no ato da subscrição, via CETIP. • Remuneração: 100% 
da variação acumulada do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 
(IPCA), acrescido de juros remuneratórios de 6,9045% ao ano. • Ano-base: 
252 dias úteis. • Cláusula de repactuação: não haverá repactuação progra-
mada das debêntures. • Amortização extraordinária: as debêntures não estão 
sujeitas à amortização extraordinária pela Emissora. • Resgate antecipado 
facultativo: as debêntures não estão sujeitas ao resgate antecipado faculta-
tivo pela Emissora, seja ele total ou parcial. • Garantias: fiança corporativa 
da State Grid Brazil Holding S.A. e da Copel Geração e Transmissão S.A., 
de forma não solidária e no limite da participação acionária de cada acionista 
na Companhia, fiança bancária no limite de 24,5% da emissão, penhor de 
ações e cessão fiduciária de direitos emergentes da concessão. Mutação das 
debêntures: Os valores discriminados nas tabelas abaixo consideram principal 
e juros reconhecidos até dezembro de 2021.

31/12/2020

Juros 
Apro-

priados

Amorti-
zação de 

Juros

Amorti-
zação de 
Principal

Custo de 
transação 

a amortizar 31/12/2021
Debentures 110.769 18.801 (7.525) (7.887) - 114.158
(-) Custo de 
transação (5.322) - - - 127 (5.195)

105.447 18.801 (7.525) (7.887) 127 108.963
Segregação entre curto e longo prazo

Curto Longo Total
prazo prazo 31/12/2021

Debentures 11.354 102.804 114.158
(-) Custo de transação (185) (5.010) (5.195)
Total 11.169 97.794 108.963
Cronograma de vencimento

2022 2023 2024
2025 até o final  

do contrato Total
Debentures 11.354 24.982 21.207 56.615 114.158
Adicionalmente, o contrato de financiamento estabelece covenants financeiros 
e obrigações a serem observados pela Companhia. As principais obrigações 
foram integralmente cumpridas, e, encontram-se transcritas abaixo: (a) Deixar 
de ter suas demonstrações financeiras intermediárias auditadas por auditor 
independente registrado na CVM. (b) Redução do capital social da emissora, 
independentemente da distribuição de recursos às suas acionistas diretas e 
indiretas, ou cancelamento de adiantamento para futuro aumento de capital 
realizados por acionistas da emissora, sem prévia autorização do debenturis-
ta. (c) Não constituir, sem autorização prévia do BNDES, penhor ou gravame 
sobre os direitos do Contrato de Cessão fiduciária. (d) Vincular, em favor de 
outro credor, os direitos creditórios a serem dados em garantia ao BNDES. (e) 
Sem prévia autorização do BNDES, não realizar distribuição de dividendos e/
ou pagamentos de juros sobre capital próprio cujo valor, isoladamente ou em 
conjunto, supere 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado. (f) 
Não firmar contrato de mútuo com terceiros ou com seus acionistas, diretos 
ou indiretos, e/ou com pessoas físicas ou jurídicas componentes do Grupo 
Econômico a que pertença a Beneficiária e/ou seus acionistas, sem prévia 
aprovação dos Debenturistas ressalvadas as hipóteses cumulativas, em que: 
(i) sejam subordinadas às Debêntures e ao contrato de financiamento; (ii) de 
curto prazo, isto é, com vencimento em até um ano de sua contratação e 
limitada ao valor máximo de R$10.000  desde que não resulte em descumpri-
mento do ICSD; (iii) tenham seus recursos exclusivamente destinados para 
pagamento de fornecedores para término das obras e conclusão do projeto. 
(g) Manter, durante todo o período de amortização do contrato, Índice de Ca-
pital Próprio, definido pela relação Patrimônio Líquido sobre Ativo Total, igual 
ou superior a 20%, expurgando para este cálculo os efeitos decorrentes da 
aplicação da Interpretação Técnica ICPC 01. (h) Manter, durante o período de 
amortização do contrato, recursos na “Conta reserva”, com valores equivalen-
tes a três vezes o valor da prestação mensal vincenda do serviço da dívida 
incluindo principal, juros e demais despesas pagas. (i) Apurar, anualmente, 
o índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD), calculado conforme me-
todologia constante no contrato. Em 22 de maio de 2019, a Planner Trustee 
DTVM exonerou a fiança bancária prestada por instituição financeira, que se 
responsabilizou, na qualidade de devedor solidário e principal pagador, pelo 
fiel e exato cumprimento de parcela de 24,5% (vinte e quatro inteiros e cinco 
décimos por cento) das obrigações garantidas de Furnas Centrais Elétricas 
S.A. e, em 24 de maio de 2019, a Planner também exonerou as fianças cor-
porativas prestadas pela State Grid Brazil Holding S.A. e pela COPEL - Com-
panhia Paranaense de Energia, devido ao cumprimento do Completion Físico 
e Financeiro previsto na cláusula 4.22 da Escritura de Emissão. O contrato 
de cessão estabelece que em caso de ICSD inferior a 1,2, a Companhia de-
verá preencher a Conta de Complementação de ICSD de forma a manter o 
montante equivalente à diferença monetária entre o índice apurado e o valor 
equivalente a um ICSD mínimo de 1,2. Em 31 de dezembro de 2021, a Com-
panhia apurou ICSD de 1,5, além de cumprir com todas as demais obrigações 
previstas na Escritura da Segunda Emissão de Debêntures Simples da Com-
panhia, mantendo-se, assim, totalmente adimplente junto aos debenturistas. 
11. Provisão para contingências e passivo contingente. A Companhia, no 
curso normal de suas operações, está envolvida em processos legais de natu-
reza cível, tributária, trabalhista e ambiental. A Companhia constitui provisões 
para processos legais a valores considerados pelos seus assessores jurídicos 
e sua Administração como sendo suficientes para cobrir perdas prováveis e 
possíveis. Essas provisões são apresentadas de acordo com a natureza das 
correspondentes causas: As contingências provisionadas estão classificadas 
conforme a seguir:

31/12/2021 31/12/2020
Cívil 12.915 -
A Companhia é parte em um procedimento arbitral movido por terceiros e 
que corre sob confidencialidade. Esta arbitragem questiona eventuais cus-
tos adicionais incorridos durante a implantação do empreendimento. O va-
lor provisionado representa, na data de elaboração destas Demonstrações 
Financeiras, a melhor expectativa da Administração e de seus assessores 
jurídicos para que tal obrigação seja liquidada, devidamente atualizada mone-
tariamente e acrescida de juros legais. 12. Impostos correntes e diferidos: 
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido 
são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 
10% sobre o lucro tributável excedente de R$240.000 para imposto de renda 
e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e 
consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribui-
ção social, limitada a 30% do lucro real do exercício. a) Benefício fiscal: Em 
23 dezembro de 2020, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE) emitiu o Laudo Constitutivo de nº 0168/2020, que outorga à Pa-
ranaíba Transmissora de Energia o direito à redução do imposto de renda 
de 75%, calculados sobre o lucro da exploração da atividade de transmis-
são de energia elétrica, enquadrada no setor de infraestrutura, considerado 
prioritário para fins do benefício, conforme Decreto 4.213, de 26 de abril de 
2002. Tal benefício é calculado mensalmente com base no lucro de explora-
ção, localizada no Estado da Bahia, com prazo de vigência de 2020 a 2029. 
Em 29 de dezembro de 2020, a PTE protocolou pedido de reconhecimento 
do direito à redução do IRPJ perante a Receita Federal do Brasil (RFB), com 
fundamento no Laudo Constitutivo nº 0168/2020, expedido pela SUDENE. Em 
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28 dezembro de 2021, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE) emitiu o Laudo Constitutivo de nº 0261/2021 que outorga à Para-
naíba Transmissora de Energia o direito à redução do imposto de renda de 
75%, calculados sobre o lucro da exploração da atividade de transmissão de 
energia elétrica, enquadrada no setor de infraestrutura, considerado prioritário 
para fins do benefício, conforme Decreto 4.213, de 26 de abril de 2002. Tal be-
nefício é calculado mensalmente com base no lucro de exploração, localizada 
no Estado de Minas Gerais, com prazo de vigência de 2021 a 2030. Em 29 de 
dezembro de 2021, a PTE protocolou pedido de reconhecimento do direito à 
redução do IRPJ perante a Receita Federal do Brasil (RFB), com fundamento 
no Laudo Constitutivo nº 0261/2021, expedido pela SUDENE. 12.1. Imposto 
de renda e contribuição social. A despesa de imposto corrente é o imposto 
a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício 
e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. 
O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no 
balanço patrimonial, como ativo ou passivo fiscal, pela melhor estimativa do 
valor esperado dos impostos a serem pagos ou recebidos, como reflexo das 
incertezas relacionadas à sua apuração, se houver. Ele é mensurado com 
base nas taxas de impostos vigentes na data do balanço. Os ativos e passivos 
fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem atendi-
dos. 12.2. Imposto de renda e contribuição social diferidos. Os encargos 
de imposto de renda e contribuição social diferidos são calculados com base 
nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas. A admi-
nistração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas 
apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a 
regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações e estabelece pro-
visões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento 
às autoridades fiscais. O imposto de renda e a contribuição social apurados 
respectivamente com base no Prejuízo Fiscal e na Base Negativa da CSLL 
foram apurados considerando a avaliação feita pela administração com base 
nos fluxos de caixas futuros e testes de recuperabilidade dos investimentos 
que indicaram que a Empresa terá rentabilidade para compensar os prejuízos 
acumulados. Os passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às 
diferenças temporárias entre os valores contábeis de passivos para fins de 
demonstrações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças 
dos passivos fiscais diferidos no exercício são reconhecidas como despesa 
de imposto de renda e contribuição social diferidos. Passivos fiscais diferidos 
são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças 
temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que fo-
ram decretadas até a data do balanço. A mensuração dos passivos fiscais 
diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a 
qual a Companhia espera liquidar seus passivos. A demonstração dos tributos 
e contribuições correntes e diferidos é a seguinte:
Ativo diferido

Descrição Base de cálculo IR - 25% CSLL - 9% Total
Saldo em 31/12/2020 112.700 28.051 10.143 38.194
Adições 2021 - - - -
Compensações 2021 (13.976) (3.488) (1.255) (4.743)
Saldo em 31/12/2021 98.724 24.563 8.888 33.451
Passivo diferido

Descrição Base de cálculo IR - 25% CSLL - 9% Total
Saldo em 31/12/2020 151.878 54.726 206.604
Adições 2021 166.495 41.600 14.985 56.585
Amortização (98.808) (24.678) (8.893) (33.571)
Saldo em 31/12/2021 168.800 60.818 229.618
Líquido em 31/12/2021 144.237 51.930 196.167
Líquido em 31/12/2020 123.827 44.583 168.410
Tributos correntes

Descrição Base de cálculo IR - 25% CSLL - 9% Total
Saldo em 31/12/2020 - 257 257
Adições 2021 46.587 11.623 4.193 15.816
Compensações 2021 (3.494) (1.258) (4.752)
IRPJ/CSLL pagos por 
estimativa (3.767) (2.643) (6.410)

Benefício fiscal – Sudene (5.694) - (5.694)
Saldo em 31/12/2021 33.105 (1.332) 549 (783)
O reflexo no resultado está demonstrado como abaixo:

31/12/2021 31/12/2020
Imposto de renda diferido passivo (16.922) (16.609)
Incentivo SUDENE 5.694 -
Imposto de renda corrente (11.398) (6.371)

(22.626) (22.980)
Contribuição social diferido passivo (6.092) (5.979)
Contribuição social corrente (4.193) (3.952)

(10.285) (9.931)
Líquido (32.911) (32.911)
12.3. PIS e COFINS: O PIS e COFINS diferidos referem-se aos registros con-
tábeis da movimentação do CPC 47 - Ativos de Contrato que serão realizados 
na proporção das operações considerando a receita e custos de operação 
realizados e depreciação do ativo imobilizado da concessão. A COFINS diferi-
da foi apurada sobre a receita de construção e sobre a remuneração do ativo 
de contrato, pela alíquota de 7,6%, enquanto o PIS está constituído à alíquota 
de 1,65%, conforme tabela a seguir:

31/12/2021 31/12/2020
PIS diferido 27.356 26.508
COFINS diferido 125.998 122.090

153.353 148.598
13. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2021, o 
capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R$543.261, divi-
dido em 543.261.000 ações ordinárias nominativas subscritas e integraliza-
das, sem valor nominal, pela State Grid Brazil Holding S.A., Furnas Centrais 
Elétricas S.A. e Copel Geração e Transmissão S.A., na proporção de 51%, 
24,5% e 24,5%, respectivamente. A composição do capital social subscrito da 
Companhia, em reais, é como se segue:

Ações %
State Grid Brazil Holding S.A. 277.063.110 51,0
Furnas Centrais Elétricas S.A. 133.098.945 24,5
Copel Geração e Transmissão S.A. 133.098.945 24,5

543.261.000 100,0
b) Reserva legal: A reserva legal é constituída com base em 5% do lucro líqui-
do do exercício, observando-se os limites previstos pela Lei das Sociedades 
por Ações. c) Reserva de incentivos fiscais: O incentivo fiscal do imposto de 
renda e adicionais não restituíveis é apurado e registrado no resultado do pe-
ríodo como redução do imposto de renda, em atendimento ao pronunciamento 
CPC 07 - Subvenção e Assistência Governamentais e IAS 20. A parcela do 
lucro decorrente de incentivos fiscais é objeto de destinação à Reserva de 
Lucro, denominada Reserva de Incentivos Fiscais, em conformidade com o 
artigo 195-A da Lei nº 6.404/76, a qual somente poderá ser utilizada para 
aumento do capital social ou absorção de prejuízos. A Companhia goza deste 
incentivo fiscal, o qual está discriminado na Nota 12. d) Reserva de retenção 
de lucros: Foram constituídas reservas para atender as necessidades de in-
vestimentos e manutenção do capital de giro da Companhia mediante a des-
tinação de até 100% do lucro líquido remanescente, após as determinações 
legais e da absorção de prejuízos acumulados. Essa reserva é suportada por 
orçamento de capital, a ser deliberado em Assembleia Geral de Acionista. e) 
Reserva de lucros a realizar: A administração da Companhia, em conformida-
de com a legislação brasileira e com seu Estatuto Social, propôs a destinação 
do saldo existente em lucros acumulados para a reserva de lucros a realizar. 
Essa reserva é composta pela parcela dos lucros ainda não realizados finan-
ceiramente (apesar de contábil e economicamente realizados) pela Compa-
nhia e será realizado a longo prazo. f) Dividendos mínimos obrigatórios: Aos 
acionistas é garantido estatutariamente um dividendo mínimo obrigatório de 
25% do lucro líquido após a constituição da reserva legal, calculado em con-
formidade com a legislação brasileira e com o Estatuto Social da Companhia. 
Em 13 de agosto de 2020, a Companhia pagou o valor de R$12.146, referente 
à distribuição de dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2018, sendo 
R$0,022236 para cada ação do capital social. Em 25 de novembro de 2020, 
a Companhia pagou o valor de R$12.187, referente à distribuição de dividen-
dos mínimos obrigatórios do exercício de 2019, sendo R$0,022433 para cada 
ação do capital social. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia destinou o 
valor de R$25.057 para distribuição de dividendos mínimos obrigatórios sendo 
R$0,046123 para cada ação do capital social. Em 03 de agosto de 2021, a 
Companhia pagou o valor de R$14.077, referente à distribuição de dividen-
dos mínimos obrigatórios do exercício de 2020, sendo R$0,025913 para cada 
ação do capital social. Em 10 de novembro de 2021, a Companhia pagou o va-
lor de R$14.077, referente à distribuição de dividendos mínimos obrigatórios 
do exercício de 2020, R$0,025913 para cada ação do capital social. Em 31 de 
dezembro de 2021, a Companhia destinou o valor de R$20.297, equivalente 
a 25% do lucro líquido ajustado após a destinação de 5% para reserva legal, 
para distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, sendo R$0,037362 para 
cada ação do capital social. 14. Receita operacional líquida: Segue abaixo 
a conciliação da receita bruta e líquida em 31 de dezembro de 2021 e 2020:

31/12/2021 31/12/2020
Receita de Construção (a) - 556
Remuneração dos ativos de contrato 184.247 178.397
Receita de Operação e Manutenção 36.258 31.323
Receita operacional bruta 220.505 210.276
Deduções da receita operacional
Encargos regulatórios (2.095) (1.968)
Pis (corrente e diferido) (3.638) (518)
Cofins (corrente e diferido) (16.724) (2.388)
Total receita operacional líquida 198. 048 205.402
(a) Valor refere-se aos custos de construção de reforços de linha ou subestação. 
15. Custos de construção: O custo de serviços refere-se aos custos incorri-
dos para a construção, implantação das linhas de transmissão e operações e 
manutenções, como se segue:

31/12/2021 31/12/2020
Edificações e obras civis - (471)
Máquinas e equipamentos - (48)
Indenizações nas servidões - -
Pessoal e encargos operacionais - -
Serviços de terceiros - (9)
Seguros - (32)
Tributos - -
Adiantamentos a fornecedores - -
Outros - -

- (560)
16. Custo dos serviços

31/12/2021 31/12/2020
Pessoal (1.844) (1.311)
Materiais (82) (1)
Serviços de terceiros (10.234) (11.545)
Seguros (125) (119)
Outros (190) (69)
Total (12.475) (13.045)
17. Despesas gerais e administrativas

31/12/2021 31/12/2020
Pessoal (3.249) (3.454)
Materiais (1) (24)
Serviços de terceiros (1.263) (887)
Arrendamento (11) -
Seguros (19) (22)
Doações, Contribuições e Subvenções (225) (735)
Tributos (2) (14)
Depreciação (542) (549)
Outras Receitas Operacionais 1.274 488
Outras Despesas Operacionais (1.024) -
Total (5.062) (5.197)
18. Receitas e despesas financeiras

Resultado financeiro líquido 31/12/2021 31/12/2020
Receitas financeiras
Receitas de aplicações financeiras 2.460 1.317
Variações monetárias ativas 374 57
Outras receitas financeiras 1 5
Tributos sobre receitas financeiras
Pis sobre receitas financeiras (19) (9)
Cofins sobre receitas financeiras (119) (56)

2.697 1.314
Despesas financeiras
Juros e multas - (9)
Juros sobre empréstimos e debêntures (52.247) (48.454)
Outras despesas financeiras (12.588) (1.036)

(64.835) (49.499)
Total (62.138) (48.185)
19. Transações com partes relacionadas: Em 31 de dezembro de 2021 
a Companhia apresentou as seguintes operações com partes relacionadas: 
19.1. Remuneração de Administradores: Em 31 de dezembro de 2021, a 
remuneração dos Administradores foi de R$1.518 (R$1.507 em 2020).
19.2. Operações comerciais

Nome
Partes  

relacionadas
Natureza  
contábil

Natureza da 
operação

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Ativo
Furnas Centrais 
Elétricas S.A. Acionista

Contas a rece-
ber - Clientes Transmissão 359 338

Copel Distribuição
Empresa 

ligada
Contas a rece-
ber - Clientes Transmissão 539 493

Copel Geração e 
Transmissão Acionista

Contas a rece-
ber - Clientes Transmissão 171 4.371

1.069 5.202
Passivo
Serra Paracatu 
Transmissora

Empresa 
ligada Fornecedores

Conservação 
e CCI (8) (7)

Serra da Mesa 
Transmissora

Empresa 
ligada Fornecedores

Conservação, 
CCI e O&M (429) (674)

Luziânia-Niquelân-
dia Transmissora

Empresa 
ligada Fornecedores Conservação (4) (4)

(441) (685)
Resultado
Despesas
State Grid Brasil 
Holding – Aluguel Acionista

Custos admi-
nistrativos Aluguel (639) (551)

Serra da Mesa 
Transmissora

Empresa 
ligada O&M

Conservação 
e CCI (98) (93)

Serra da Mesa 
Transmissora

Empresa 
ligada O&M O&M (10.109) (10.469)

Serra da Mesa 
Transmissora

Empresa 
ligada O&M

Serviços 
Emergenciais - -

Serra Paracatu 
Transmissora

Empresa 
ligada O&M

Conservação 
e CCI (93) (89)

Luziânia-Niquelân-
dia Transmissora

Empresa 
ligada Despesa Conservação (47) (45)

Receitas
Furnas Centrais 
Elétricas S.A. Acionista Receita Faturamento 4.116 3.863

Copel Distribuição
Empresa 

ligada Receita Faturamento 6.265 5.264
Copel Geração e 
Transmissão Acionista Receita Faturamento 1.858 1.628

1.253 (492)
20. Instrumentos financeiros: 20.1. Classificação dos instrumentos fi-
nanceiros por categoria: Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 
2020, a classificação dos ativos financeiros por categoria é a seguinte:

31/12/2021 31/12/2020

Ativos financeiros

Custo 
amorti-

zado

A valor justo 
por meio do 

resultado Total Total
Caixa e equivalentes de caixa - 28.100 28.100 20.820
Concessionários e permissionários 17.214 - 17.214 15.862
Despesas pagas antecipadamente - 188 188 71
Serviços de P&D - 1.015 1.015 986
Caixa e equivalentes de caixa com 
uso restrito - 31.262 31.262 29.684

17.214 60.565 77.779 67.423
O valor justo dos recebíveis não difere de forma relevante dos saldos contá-
beis, pois têm correção monetária consistente com taxas de mercado e/ou 
estão ajustados pela provisão para redução ao valor recuperável. Os princi-
pais passivos financeiros da Companhia, em 31de dezembro de 2021 e 31 de 
dezembro de 2020, são mensurados ao custo amortizado, conforme demons-
trado a seguir:

Passivos financeiros 31/12/2021 31/12/2020
Fornecedores e retenções contratuais 5.481 11.079
Empréstimos e financiamentos 463.189 499.778
Debêntures 108.963 105.447
Impostos e contribuições sociais 2.641 1.733
Encargos setoriais 1.950 2.152
Salários e encargos 650 430
Arrendamentos a pagar 507 540

583.381 621.159
20.2. Gestão de risco: As operações financeiras da Companhia são realizadas 
por intermédio da área financeira de acordo com a estratégia conservadora, vi-
sando à segurança, rentabilidade e liquidez previamente aprovada pela diretoria 
e acionistas. Os principais fatores de risco mercado que poderiam afetar o ne-
gócio da Companhia são: a) Riscos 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 res-
peito às oscilações de taxas de juros, índices de preços e moedas. A Compa-
nhia não tem pactuado 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, limites de posição e limites de créditos com os demais parceiros do 
mercado. A Companhia também não pratica aplicações de caráter especulativo 
ou quaisquer outros ativos de riscos. b) Riscos ambientais: As atividades do 
setor de energia podem causar significativos impactos negativos e danos ao 
meio ambiente. A legislação impõe àquele que direta ou indiretamente causar 
degradação ambiental o dever de reparar ou indenizar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros afetados, independentemente da existência de cul-
pa. Os custos de recuperação do meio ambiente e indenizações ambientais 
podem obrigar a Companhia retardar ou redirecionar investimentos em outras 
áreas, mas a Companhia procura assegurar o equilíbrio entre a conservação 
ambiental e o desenvolvimento de suas atividades, estabelecendo diretrizes e 
práticas a serem observadas nas operações, a fim de reduzir o impacto ao meio 
ambiente, mantendo o foco no desenvolvimento sustentável de seu negócio. 
20.3. Avaliação dos instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros 
constantes do balanço patrimonial apresentam-se pelo valor contratual, que é 
próximo ao valor de mercado. Para determinação do valor de mercado foram 
utilizadas as informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas 
para cada situação. 21. Efeitos da pandemia da Covid-19: Em março de 2020, 
uma pandemia foi declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 
função do rápido e generalizado aumento dos casos de doenças relacionadas 
ao novo Coronavírus (Covid-19). Considerando não haver naquele momento 
um tratamento preventivo ou corretivo conhecido e eficaz, autoridades passa-
ram a adotar medidas de distanciamento social visando limitar a propagação do 

vírus, com impactos significativos na atividade econômica global. No Brasil, me-
didas similares também têm sido adotadas. Em respeito às determinações ema-
nadas pelas autoridades competentes e pensando também na integridade de 
seus colaboradores, a Companhia autorizou seu quadro próprio, dedicado às 
atividades de back office, a adotar sistema de trabalho via home office por prazo 
indeterminado. É importante ressaltar que desde então, alguns colaboradores 
apresentaram sintomas relacionados à Covid-19, mas já se recuperaram plena-
mente e retornaram às suas atividades. Em relação às atividades de operação 
e manutenção dos ativos de transmissão, convém destacar que estas ativida-
des fazem parte do escopo do contrato de prestação de serviços firmado com a 
Serra da Mesa Transmissora de Energia S.A. (SMTE), controlada integral da 
acionista State Grid Brazil Holding. Desde o início da vigência das regras de 
distanciamento social, a SMTE adaptou seu plano de trabalho de forma a redu-
zir a exposição de seus colaboradores a um possível contágio, sem deixar de 
lado o cumprimento das atividades de operação e manutenção conforme parâ-
metros requeridos pela Paranaíba e seus acionistas, fato este que pode ser 
comprovado pela disponibilidade média das funções de transmissão de 99,96% 
em 2021. Do ponto de vista financeiro, a Companhia não espera nenhum im-
pacto em suas receitas uma vez que o contrato de concessão prevê remunera-
ção pela construção, operação e manutenção das instalações de transmissão e 
não por demanda. Por outro lado, havia a expectativa de elevação do nível de 
inadimplência no curto prazo uma vez que um dos grupos de maior relevância 
no faturamento são justamente as distribuidoras, e este segmento poderia apre-
sentar algum nível de stress financeiro haja vista regulamentação emitida pela 
ANEEL desautorizando o desligamento de unidades consumidoras nos casos 
de inadimplência até o final de setembro de 2020. Se existia a preocupação 
sobre a possibilidade de aumento da inadimplência, que em situações normais 
representa de forma acumulada entre um e dois por cento do faturamento men-
sal, algumas medidas mitigavam e continuam mitigando este risco como por 
exemplo o fato de haver aproximadamente mil e duzentos clientes, diversifican-
do assim o risco, a existência de garantias financeiras apresentadas por esses 
mesmos clientes para se conectarem ao Sistema Interligado Nacional (SIN) e 
as próprias restrições que esta inadimplência traria para os clientes, como por 
exemplo o risco de desligamento do SIN e descontinuidade de suas operações. 
O que a Companhia tem observado de fato até a data de elaboração destas 
demonstrações financeiras é que a inadimplência acumulada desde a arrecada-
ção com vencimento em 25 de março de 2020 é apenas R$46 mil   , ou seja, 
0,31% do faturamento mensal, e neste momento há um conforto maior em rela-
ção ao desempenho financeiro da Companhia nos próximos meses uma vez 
que a ANEEL emitiu, em 23 de junho de 2020, a Resolução Normativa nº 885 
estabelecendo critérios e procedimentos para gestão da CONTA-COVID, cujos 
recursos no valor de até R$16,1 bilhões foram liberados para as distribuidoras 
de energia elétrica mediante adesão. É importante mencionar que as faturas 
emitidas pelas distribuidoras remuneram não somente a infraestrutura própria 
necessária para levar a energia a cada unidade consumidora, mas também in-
diretamente os segmentos de geração, transmissão, encargos setoriais e tribu-
tos federais e estaduais. Assim, a saúde financeira deste segmento é funda-
mental para a estabilidade do setor. A Agência tem demonstrado sensibilidade 
não apenas em buscar soluções para o setor, mas também ao priorizar medidas 
com o menor impacto possível nas tarifas. Inclusive, uma das medidas já apro-
vadas conforme Despacho ANEEL nº 1.106, de 2020, foi a antecipação da com-
pensação de eventuais valores recebidos a maior pelas transmissoras no ciclo 
tarifário 2019/2020 já nos meses de abril a junho. Conforme dispositivos regula-
tórios, esta compensação de valores recebidos a maior no mencionado ciclo 
deveria ocorrer em doze parcelas no ciclo 2020/2021 a partir de julho. Entretan-
to, visando reduzir os encargos para os demais agentes de forma imediata logo 
no início da pandemia, a ANEEL autorizou a compensação nos meses de abril, 
maio e junho de 2020. O valor total compensado na Paranaíba foi de aproxima-
damente R$4,1 milhões e cabe ressaltar que a Companhia recebeu este valor a 
maior entre julho de 2019 e março de 2020, tendo assim a obrigação de ter esse 
valor descontado entre julho de 2020 e junho de 2021. A ANEEL apenas ante-
cipou o período de compensação como mais uma medida para preservar o se-
tor, uma vez que isto representou menor encargo de uso do sistema de trans-
missão pago pelas distribuidoras, geradoras e consumidores livres nestes três 
meses, beneficiando também as próprias transmissoras pela redução de possí-
vel stress financeiro no caixa de seus clientes. Diante deste cenário, qual seja, 
a manutenção dos contratos firmados com a ANEEL e com o ONS, represen-
tando todos os agentes que fazem parte do SIN, a manutenção dos itens de 
performance do contrato e seus preços unitários e ainda o direito da Companhia 
à contraprestação financeira em troca do cumprimento de cada item de perfor-
mance, a Companhia entende não haver evidências de que o ativo de contrato 
registrado nestas demonstrações financeiras pode estar desvalorizado, confor-
me preconiza o CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, ou ainda o 
CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente. Os covenants, ou obrigações assu-
midas no âmbito de contratos de empréstimo e financiamento, também não são 
alvo de preocupação da Companhia neste momento. É importante frisar que 
atualmente há dois covenants vigentes: índice de cobertura do serviço da dívida 
(ICSD) mínimo de 1,2 e índice de capital próprio mínimo de 20% (vinte por cen-
to). No primeiro caso, calcula-se o EBITDA societário ajustado excluindo-se os 
efeitos da adoção do CPC 47 e deduzindo-se também os tributos sobre o lucro 
e divide-se pela soma da amortização e juros das parcelas de serviço da dívida 
pagas no exercício. Em outras palavras, a geração operacional de caixa dedu-
zida dos tributos sobre lucro deve ser, no mínimo, 20% (vinte por cento) superior 
às parcelas pagas do serviço da dívida em determinado exercício. Tendo em 
vista que não há previsão de impacto na receita operacional, as atividades de 
operação e manutenção estão sendo adequadamente desempenhadas evitan-
do assim a incidência de parcela variável e não há previsão de aumento nas 
despesas operacionais neste quadro, a expectativa é de que o ICSD continue 
acima do mínimo obrigatório. Excluindo-se o risco de incidência de uma parcela 
variável significativa, o principal risco possível para o descumprimento do índice 
mínimo seria a ocorrência de inadimplência significativa e permanente, esgota-
dos todos os procedimentos de cobrança, sendo tal valor reconhecido como 
perda no resultado. Entretanto, novamente a Companhia entende não ser este 
o cenário. Qualquer inadimplência no curto prazo não deve ser tão significativa 
e deve ser temporária, com reversão no médio prazo. Já o índice de capital 
próprio é calculado pela relação entre o patrimônio líquido e o ativo total sem os 
efeitos da adoção do CPC 47. Em 2020, este índice foi de 44% (quarenta e 
quatro por cento) e não existe nenhuma expectativa de aumento significativo no 
ativo total ou redução significativa no patrimônio líquido da Companhia para fa-
zer com que esse percentual seja reduzido para um patamar inferior a 20% 
(vinte por cento). Mesmo entendendo que os riscos de um eventual impacto 
significativo na inadimplência no curto prazo foram mitigados pela performance 
observada até aqui e pela regulamentação da CONTA-COVID, como forma de 
tentar avaliar o nível de exposição em um cenário adverso, a Companhia efe-
tuou várias simulações, dentre elas um cenário contemplando uma inadimplên-
cia de 10% (vinte e cinco por cento) na receita anual permitida durante um pe-
ríodo de um mês, com a regularização desta pendência apenas em meados de 
2021. Neste cenário, o valor total da inadimplência seria de aproximadamente 
R$1,3 milhão. Visando preservar a saúde financeira diante deste quadro, a 
Companhia poderia reduzir o nível de investimentos para 2021, previsto em 
aproximadamente R$14 milhões, utilizar as contas reservas dos financiamentos 
de forma temporária, bem como poderia suspender temporariamente a distribui-
ção dos dividendos provisionados, no valor de R$20,3 milhões. Como é possí-
vel depreender, todas as medidas mapeadas pela Companhia são suficientes 
para enfrentar inclusive um cenário mais grave do que a simulação realizada, 
sabendo de antemão que este cenário já é significativo conhecendo a estabili-
dade do setor. Por fim, a Companhia não está exposta à variação cambial em 
suas operações uma vez que as dívidas foram contratadas em reais e as des-
pesas operacionais, inclusive operação e manutenção dos ativos de transmis-
são, também são integralmente em reais. Eventualmente, a compra de sobres-
salentes poderia ser afetada pois alguns componentes são dolarizados, mas 
este impacto é limitado uma vez que a previsão é de investir em torno de R$1 
milhão em sobressalentes dolarizados em 2022, e adicionalmente tais itens 
não são de compra urgente, podendo a Companhia administrar o melhor mo-
mento de mercado para aquisição. É importante ressaltar que entre o último 
trimestre de 2020 e o início de 2021 algumas vacinas contra a Covid-19 pas-
saram a ter seus registros para uso emergencial homologados em vários paí-
ses, inclusive o Brasil, iniciando-se o processo de vacinação da população. 
Até a emissão deste relatório, de acordo com informações do Ministério da 
Saúde, o País chegou à marca de 90% do público-alvo vacinado com a primei-
ra dose da vacina Covid-19. Ao todo, 159,3 milhões de brasileiros iniciaram o 
ciclo vacinal contra a doença e 79,03% completaram o esquema com as duas 
doses ou dose única. Esta atualização alimenta boas expectativas em relação 
à saúde da população e à atividade econômica em geral, reduzindo ainda 
mais a incerteza observada no início da pandemia. O mais recente desafio 
relacionado à pandemia tem sido o surgimento da variante Ômicron, no final 
de 2021. Evidências científicas apontam que a variante possui um índice de 
transmissibilidade maior que as outras, mas não há estudos comprovados so-
bre a sua severidade. Além disso, o diagnóstico laboratorial da variante não foi 
comprometido. Isso significa dizer que as atuais tecnologias de testagem são 
suficientes para a sua detecção. Desta forma, permanecem vigentes todas as 
medidas adotadas até então pela Paranaíba no sentido de preservar vidas, ga-
rantir a eficiência e estabilidade operacional e a saúde financeira até que este 
cenário de incerteza seja definitivamente dissipado. A Companhia declara ainda 
que não ocorreram outros eventos entre a data de encerramento do exercício 
social e a data de elaboração destas demonstrações financeiras que pudessem 
afetar as informações divulgadas, bem como a análise econômica e financeira 
realizada, continuará monitorando os efeitos da pandemia provocada pela Co-
vid-19 em seus negócios e no mercado em geral e se reserva o direito de rea-
valiar as medidas de contingência mapeadas, bem como a adequada contabili-
zação de tais medidas de forma tempestiva e transparente.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Paranaíba Transmissora de Energia S.A. 
Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Paranaíba Transmis-
sora 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 cai-
xa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Paranaíba Transmissora de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2021, o de-
sempenho 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. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cum-
primos 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. Principais assuntos de auditoria: Principais as-
suntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram 
os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assun-
tos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financei-
ras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações 
financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses 
assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o 
assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos pro-
cedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras toma-
das em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção in-
titulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras”, incluindo aquelas em relação a esse principal assunto de auditoria. 
Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados 
para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas 
demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo 
aqueles executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a base para nossa 
opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Men-
suração do ativo de contrato: Conforme divulgado na Nota 3.4 às demons-
trações financeiras, a Companhia avalia que, mesmo após a conclusão da fase 
de construção da infraestrutura de transmissão, segue existindo um ativo de 

contrato pela contrapartida da receita de construção, uma vez que é necessá-
rio a satisfação da obrigação de operar e manter para que a Companhia passe 
a ter um direito incondicional de receber caixa. Em 31 de dezembro de 2021, o 
saldo do ativo de contrato da Companhia é de R$1.657.874 mil. O reconheci-
mento do ativo de contrato e da receita da Companhia de acordo com o CPC 
47 - Receita de contrato com cliente requer o exercício de julgamento significa-
tivo sobre o momento em que o cliente obtém o controle do ativo. Adicional-
mente, a mensuração do progresso da Companhia em relação ao cumprimen-
to da obrigação de performance satisfeita ao longo do tempo requer também o 
uso de estimativas e julgamentos significativos pela Administração para esti-
mar os esforços ou insumos necessários para o cumprimento da obrigação de 
performance, tais como materiais e mão de obra, margens de lucros esperada, 
ou inexistência de margens de lucro esperada, em cada obrigação de perfor-
mance identificada e as projeções das receitas esperadas. Finalmente, por se 
tratar de um contrato de longo prazo, a identificação da taxa de desconto que 
representa o componente financeiro embutido no fluxo de recebimento futuro 
também requer o uso de julgamento por parte da administração. Devido à rele-
vância dos valores e do julgamento significativo envolvido, consideramos a 
mensuração da receita de contrato com clientes como um assunto significativo 
para a nossa auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Nos-
sos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: i) a avaliação do de-

Zongyue Xi - Diretor Presidente
Elton Keishi Hiruma - Diretor Financeiro

Changwei Chen - Diretor de Administração e Meio Ambiente
João Batista Guimarães Ferreira da Silva - Diretor Técnico

Rodrigo Lopes Domingues - Contador – CRC RJ 123588/0-2
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O que se espera da próxima reunião do Copom?
Economistas esperam alta de no mínimo 1 ponto percentual

Coordenação: 
Jorge Priori 

Nas sete reuniões 
realizadas entre 
março e dezem-

bro de 2021, o Copom 
sempre anteviu os aumen-
tos da Selic que ocorreriam 
nas reuniões seguintes. 
Essa sequência foi quebra-
da na primeira reunião de 
2022, realizada em feverei-
ro, quando a Selic chegou a 
10,75% ao ano. Na última 
ata, o Copom havia sina-
lizado que antevia “como 
mais adequada, neste mo-
mento, a redução do ritmo 
de ajuste da taxa básica de 
juros”, enfatizando que 
“os passos futuros da polí-
tica monetária poderão ser 
ajustados para assegurar a 
convergência da inflação 
para suas metas, e depende-
rão da evolução da ativida-
de econômica, do balanço 
de riscos e das projeções e 
expectativas de inflação pa-
ra o horizonte relevante da 
política monetária”.

Em conformidade com 
o boletim Focus divulga-
do nesta segunda-feira, o 
mercado já espera um IP-
CA de 6,45% para 2022. 
Na semana passada, a ex-
pectativa era de 5,65%. 
Para 2023, a expectativa 
passou de 3,51% na se-
mana passada para 3,70% 
nesta semana. Conversa-
mos com três economis-
tas sobre suas expectati-
vas para esta reunião do 
Copom.

Étore Sanchez, econo-
mista-chefe Ativa Investi-
mentos

Expectativa do aumento da 
Selic: 1 ponto percentual

Nós esperamos um au-
mento de 1 ponto percen-
tual, o que significa que a 
Selic será conduzida para 
11,75% na nossa perspecti-
va. Isso se dá por conta do 
avanço inflacionário, on-
de a autoridade monetária 
vem tentando combater o 
avanço das expectativas de 
inflação mais do que a in-
flação corrente. Hoje já se 
mira, preponderantemente, 
nas expectativas de 2023, 
que devem avançar mais 
uma vez no boletim Focus. 
Além disso, o choque atual 
de commodities deve gerar 
uma inércia inflacionária 
maior para 2023, o que faz 
com que os juros fiquem 
sem um horizonte de final 
de ciclo.

Nós mesmos estamos 
em processo de revisão do 
avanço da Selic, mas para 
esta reunião nós temos a 
perspectiva dos 100 bps, 
ainda que haja um grande 
espaço até 2023, inclusive 
saindo do horizonte rele-
vante de política monetária. 
Para a reunião de maio, o 
avanço é incerto, principal-
mente porque nós estamos 
num momento nebuloso do 
cenário internacional. Por 
exemplo, o barril do petró-
leo a US$ 111 pressiona a 
conta inflacionária, que me-
xe na inércia, que por sua 

vez mexe nas expectativas 
para 2023, forçando a au-
toridade a seguir com esse 
ritmo de austeridade na po-
lítica monetária.

Rafaela Vitória, econo-
mista-chefe do Inter

Expectativa do aumento da 
Selic: 1 ponto percentual

Nossa expectativa é de 
uma alta de 1 ponto percen-
tual na taxa Selic, subindo 
para 11,75%. O Copom de-
ve reduzir o ritmo de alta, 
conforme comunicado an-
terior, considerando o pra-
zo relevante da política mo-
netária, que agora começa a 
pesar mais o ano de 2023. 
Apesar da recente alta das 
commodities, com impac-
tos nos preços dos alimen-
tos e nos combustíveis, o 
ajuste na Selic feito no últi-

mo ano, de 2% para quase 
12%, ainda não fez efeito 
na sua maior parte, e já es-
tamos vendo desaceleração 
da economia, com queda na 
produção industrial e cres-
cimento menor do crédito.

Apesar da nossa recente 
revisão da expectativa de 
inflação em 2022, de 5,4% 
para 6,7%, existe pouco es-
paço para redução, mesmo 
com elevação ainda maior 
da Selic, pois a maior par-
te da revisão é causada por 
choques de oferta, como 
nos alimentos e combus-
tíveis, e é pouco sensível a 
apertos monetários adicio-
nais. No entanto, o Copom 
pode indicar que ainda pre-
tende elevar os juros mais 
uma vez, na próxima reu-
nião em maio, caso as ex-
pectativas de inflação con-

tinuem a deteriorar. Com 
a alta esperada de 1 ponto 
percentual, nossa estima-
tiva de juros reais ex-ante, 
ou seja, descontada a ex-
pectativa de inflação em 12 
meses, estará acima de 6%, 
que já é um território bas-
tante contracionista.

Rafael Cardoso, econo-
mista-chefe do Daycoval 
Asset Management

Expectativa do aumento da 
Selic: 1 ponto percentual

Esperamos que o Copom 
eleve a taxa Selic em 1 pon-
to percentual nesta semana, 
passando para 11,75%. En-
tretanto, não descartamos 
que a alta seja de magnitude 
ainda maior dado os acon-
tecimentos mais recentes. 
Esta será mais uma etapa 
de um longo ciclo de aper-

to monetário praticado pelo 
Banco Central.

A novidade fica por con-
ta da eclosão do conflito na 
Ucrânia, com repercussão 
para os preços de commo-
dities e a consequente alta 
das expectativas inflacio-
nárias, configurando nova 
pressão para o Banco Cen-
tral, que já se preparava pa-
ra encerrar o ciclo de alta da 
taxa de juros. Tal fato deve 
levá-lo a sinalizar com aper-
to adicional frente ao ante-
riormente planejado. Neste 
sentido, acreditamos que o 
ajuste de política monetária 
frente ao plano de voo an-
terior do Banco Central de-
ve se materializar em uma 
taxa de juros terminal mais 
alta de 12,75%, frente nos-
sa expectativa anterior de 
12,25%.

Assine o jornal

Monitor Mercantil
(21) 3849-6444

senho dos controles internos chave relacionados aos gastos realizados para 
execução do contrato; ii) análise da existência ou não de margem nos contra-
tos; iii) análise do contrato de concessão e seus aditivos para identificação das 
obrigações de performance previstas contratualmente, além de aspectos rela-
cionados aos componentes variáveis aplicáveis ao preço do contrato; iv) a re-
visão dos fluxos de caixa projetados, das premissas relevantes utilizadas nas 
projeções de custos e na definição da taxa de desconto utilizada no modelo 
com o auxílio de profissionais especializados em avaliação de empresas; e v) 
a avaliação das divulgações efetuadas pela Companhia nas demonstrações 
financeiras. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos 
acima descritos, consideramos que a mensuração do ativo de contrato e da 
receita de construção e as respectivas divulgações são aceitáveis no contexto 
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outros assuntos: De-
monstrações 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, cuja apresentação não é 
requerida pela legislação societária brasileira para companhias de capital fe-
chado, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto 
com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a forma-
ção 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 Pronuncia-
mento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opi-
nião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, 
em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronun-
ciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto. Responsabilidades da Administração e da gover-
nança pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Admi-

nistração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia conti-
nuar 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 rea-
lista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da 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 res-
posta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distor-
ção 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, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimen-
to dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Compa-
nhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabili-

dade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Adminis-
tração. • 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, de-
vemos 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 fun-
damentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais 
se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a 
estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresenta-
ção adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiên-
cias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsá-
veis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como 
mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício 
corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. 
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei 
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve 
ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal 
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefí-
cios da comunicação para o interesse público. 

Rio de Janeiro, 02 de fevereiro de 2022.
ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP015199/O-6

Gláucio Dutra da Silva 
Contador 
CRC-1RJ090174/O-4
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Magalu registra R$ 56 bi  
em vendas em 2021

Em 2021, as vendas 
totais do Magalu 
(B3:MGLU3) – in-

cluindo lojas físicas, e-com-
merce com estoque próprio 
(1P) e e-commerce do market-
place (3P) – totalizaram qua-
se R$ 56 bi. O crescimento 
de 28% foi impulsionado 
pelo aumento de 39% das 
vendas online, que soma-
ram 40 bilhões de reais e re-
presentaram 71% do GMV 
total da companhia.

A empresa, que está di-
gitalizando o varejo brasi-
leiro, acaba de informar à 
Comissão de Valores Mo-
biliários (CVM) os resulta-
dos financeiros do quarto 
trimestre de 2021. Também 
comemora os números al-
cançados em um período 
extremamente desafiador, e 
segue sob o lema do cresci-
mento sustentado, de longo 
prazo.

“Em 2021, consolidamos 
nossa estratégia de crescer 
baseados no desenvolvi-
mento de um marketplace 
multicanal, que seja a porta 
de entrada para milhões de 
varejistas ainda analógicos”, 
diz Frederico Trajano, CEO 
do Magalu. “Batemos re-
cordes importantíssimos e 
conseguimos tirar o melhor 
de cada área. E as aquisições 
que fizemos nos últimos 
dois anos para criar nosso 
ecossistema e diversificar 
as categorias de produtos 
vendidos vêm superando 

nossas expectativas.”, acres-
centa

A expansão de quase 
40% do e-commerce no 
ano passado ocorreu sobre 
uma base recorde de vendas 
online, que já tinham cresci-
do 131% em 2020. O cres-
cimento das vendas digitais 
do Magalu foi mais uma vez 
superior à do mercado bra-
sileiro – de 27%, segundo a 
Neotrust – e o SuperApp 
da companhia ultrapassou 
42 milhões de usuários ati-
vos por mês. No ano, os ca-
nais digitais do ecossistema 
Magalu venderam mais de 
200 milhões de itens.

As vendas das lojas fí-
sicas também registraram 
crescimento, de 5,8%. No 
quarto trimestre, as vendas 
cresceram 4% e atingiram 
R$ 15,5 bilhões, mesmo 
com a deterioração dos in-
dicadores macroeconômi-
cos – aumento da inflação 
e da taxa de juros –, que im-
pactam diretamente as cate-
gorias de bens duráveis. Em 
2021, o lucro da companhia 
atingiu R$ 590 milhões. No 
quarto trimestre, foi de 93 
milhões de reais. Vendas 
do marketplace superam 
GMV das lojas físicas, 
pela primeira vez

Se o e-commerce foi o 
motor do crescimento da 
companhia em 2021, o ma-
rketplace foi o motor da ex-
pansão do e-commerce. Os 
160 000 sellers do marketplace 

Magalu totalizaram vendas 
de R$ 13 bilhões em 2021, 
valor 69% acima do ano 
anterior e quatro vezes o 
montante de 2019. Com 
o resultado, em fevereiro 
deste ano, o marketplace ul-
trapassou o GMV das lojas 
físicas da companhia pela 
primeira vez na história.

O desempenho do ma-
rketplace está diretamente 
vinculado ao conceito de 
multicanalidade, adotado de 
forma pioneira pelo Maga-
lu. As 1 480 lojas físicas da 
empresa, rapidamente, es-
tão ganhando um novo sig-
nificado, conforme adqui-
rem novas funcionalidades.

Mais de 400 lojas já fo-
ram transformadas em pon-
to de expedição das vendas 
dos sellers do marketplace. 
Os sellers vendem pela in-
ternet, entregam seus pro-
dutos na loja (transformada 
em Agência Magalu), que 
despacha a encomenda para 
o cliente final por meio da 
malha logística da compa-
nhia. Ao final de dezembro, 
os 9 500 sellers que troca-
ram a entrega de outros 
fornecedores pelos servi-
ços das Agências Magalu 
tiveram aumento médio de 
143% no GMV e uma que-
da de 51% no custo do fre-
te. Na outra ponta, os clien-
tes também podem retirar 
seus pedidos entregues por 
sellers em mais de 1 100 lo-
jas Magalu.

Petrobras: R$ 23 milhões por hora em tributos recolhidos no ano
Volume recolhido pela companhia em 2021 alcançou a R$ 202,9 bi

Em função dos resul-
tados operacionais 
e financeiros de 

2021 houve forte geração 
de caixa na Petrobras. Es-
sa é a explicação da estatal 
para justificar que reco-
lheu em 2021 o total de R$ 
202,9 bilhões em tributos 
próprios, retidos e partici-
pações governamentais no 
Brasil. Esse valor represen-
ta um aumento de aproxi-
madamente 58% em rela-
ção a 2020. As informações 
constam no Relatório Fis-
cal, recentemente divulgado 
pela Petrobras.

“Os resultados obtidos 
pela Petrobras refletem a 
importância de nos manter-
mos competitivos no setor 
de óleo e gás. A Petrobras 
está financeiramente saudá-

vel, eficiente na operação e 
alocação de recursos, que 
retornam para a sociedade 
sob a forma de tributos, 
participações governamen-
tais e dividendos distribu-
ídos”, sintetiza Rodrigo 
Araujo Alves, diretor exe-
cutivo Financeiro e de Rela-
cionamento com Investido-
res (CFO).

Quarto trimestre

Em 24 de fevereiro, a Pe-
trobras reportou os resul-
tados do 4T21, entregando 
números fortes, como um 
lucro líquido de R$ 31,5 
bilhões no período de ou-
tubro a dezembro de 2021 
e, no acumulado do ano, 
um recorde de R$ 106,67 
bilhões. Mas, o mercado es-

perava um balanço financei-
ro da estatal melhor.

O indicador financeiro 
mais decepcionante foi o 
Ebitda (lucro antes de juros, 
impostos, depreciações e 
amortizações) ajustado, que 
somou R$ 62,945 bilhões, 
cerca de 10% a menos do 
que o mercado esperava da 
estatal.

A Petrobras é a maior 
contribuinte em diversos 
estados e municípios do 
Brasil. Nos últimos seis 
anos, a companhia alcan-
çou a impressionante mar-
ca de recolhimento de R$ 1 
trilhão para os cofres públi-
cos. Segundo a companhia, 
os recolhimentos totais 
realizados compreendem 
participações especiais, que 
são compensações finan-

ceiras, pagas pelas empre-
sas que produzem petróleo 
e gás natural no território 
brasileiro à Agência Na-
cional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP).

Também estão incluídos 
nesse número tributos pró-
prios, oriundos das opera-
ções da Petrobras, apurados 
e recolhidos pela própria 
companhia, ou devidos por 
ela, mas retidos por tercei-
ros. Por fim, estão contem-
plados nesse dado os tribu-
tos retidos de terceiros pela 
Petrobras na condição de 
substituta tributária.

A Petrobras diz que retém 
tributos nas suas operações 
comerciais com clientes e 
fornecedores, conforme de-
finido na legislação. A técni-

ca da substituição tributária 
é amplamente difundida no 
Sistema Tributário Nacio-
nal e busca promover uma 
concentração da arreca-
dação em poucos agentes 
econômicos, para com isso 
facilitar o recolhimento e a 
fiscalização dos tributos.

Ao comentar as decla-
rações do executivo da 
Petrobras, Deyvid Ba-
celar, coordenador-geral 
da Federação Única dos 
Petroleiros(FUP), chamou 
atenção pelo fato dque “fal-
tou dizer que, graças à po-
lítica praticada pela gestão 
da Petrobras de aumentos 
abusivos nos preços dos 
combustíveis, a empresa 
ganhou muito mais do que 
devolveu à população”.  
Também lembra que o lu-

cro recorde da empresa de 
R$ 106,7 bilhões no ano 
passado foi resultado do 
aumento das receitas de 
venda, decorrentes da ele-
vação indecente dos preços 
dos derivados, e de venda 
de ativos que são patrimô-
nio do país. “Tampouco 
falou que a gestão da Pe-
trobras promove a maior 
transferência de renda da 
história da empresa. Com 
o pagamento de dividen-
dos recordes de R$ 101,4 
bilhões em 2021, a riqueza 
do brasileiro vai para acio-
nistas. Ele também omitiu 
que, segundo estudos do 
próprio mercado financei-
ro, a cada aumento de US$ 
10 no barril do petróleo, a 
Petrobras ganha 11% em 
sua receita”. 
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