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G7 descarta
pagar gás
da Rússia
em rublos
O Grupo dos Sete (G7) rejeitou a exigência da Rússia de pagar as entregas de gás em rublos,
disse o vice-chanceler alemão Robert Habeck nesta segunda-feira.
A exigência da Rússia foi “uma
violação unilateral e clara dos contratos existentes”, disse Habeck,
que também é o ministro alemão
de Assuntos Econômicos e Ação
Climática, após uma reunião virtual dos ministros de Energia do
G7. A Alemanha está presidindo
o G7.
Os contratos que foram celebrados devem continuar em vigor,
disse Habeck. “Um pagamento
em rublos não é aceitável”, acrescentou, pedindo às empresas envolvidas que não sigam as exigências da Rússia. “Não estaremos
divididos, e a resposta dos países
do G7 é clara”, disse Habeck. “Os
contratos serão respeitados.”
Na semana passada, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou
que as entregas de gás para vários
“países hostis” que compram gás
da Rússia agora teriam que ser pagas em rublos.
Mais de 40% do gás natural da
UE e 25% do seu consumo de
petróleo vêm da Rússia. Se Putin
bancar a exigência de pagamento
em rublos e os países europeus
baterem pé na recusa, a Europa
ficará em situação delicada neste
início de primavera.
Em uma semana, a cotação da
moeda russa em relação ao dólar
caiu de 98 por dólar para cerca de 89.
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Bolsonaro tira general da Petrobras,
mas nome do mercado é ainda pior
Adriano Pires é ferrenho opositor da estatal

J

air Bolsonaro decidiu demitir o presidente da Petrobras,
general Joaquim Silva e Luna,
segundo meios de comunicação
que citam fontes do governo. O
anúncio ainda não foi feito, mas
isso deve ser confirmado nas próximas horas, de acordo com essas
notícias.
O economista Adriano Pires
foi um dos nomes ventilados para
suceder Silva e Luna. Sócio-fundador e diretor do Centro Brasileiro
de Infraestrutura (CBIE), Pires é
um nome que agrada o mercado
financeiro por defender uma política “privatizante” na Petrobras.
Em artigo publicado na semana passada, comentando sobre
os efeitos do conflito na Ucrânia,
o economista propôs “construir
uma espécie de fundo com subsídios específicos com duração

de 3 a 6 meses que cubra o ‘efeito guerra’. Podemos usar imediatamente recursos dos dividendos
pagos pela Petrobras à União ou
recursos vindos de royalties, participações especiais ou mesmo
da comercialização de óleo feita
pela estatal PPSA. O que não podemos, e não devemos, é ceder
à tentação de intervir nos preços
da Petrobras.”
O CBIE sustenta que os preços praticados pela estatal ainda
estão abaixo dos valores internacionais. Analista de Research da
Ativa Investimentos, Ilan Arbetman comenta que Pires é “reconhecido pelo mercado como uma
indicação que não romperia com
as transformações operacionais e
financeiras que vêm sendo executadas na companhia desde a metade da década passada. O perfil de

Pires também ajuda a mitigar os
efeitos oriundos deste novo possível movimento.”
As ações da Petrobras (PETR3)
tiveram forte queda com a notícia
da demissão: de R$ 34,09 às 16h41
para R$ 33,81 cinco minutos depois. Em seguida, houve recuperação, alcançando R$ 33,96 às 18h.
Segundo Arbetman, “os desdobramentos do fato para as ações
se deram de forma bem mais contidos. Isto acontece pela hora pela
qual a notícia foi divulgada e pelo
mercado já trabalhar há semanas
com a possibilidade da mudança
ser executada.”
Também nesta segunda, foi
anunciado o pedido de exoneração
do ministro da Educação, Milton
Riberio, abatido por denúncias de
corrupção que podem atingir Jair
Bolsonaro. Páginas 3 e 7

Biden quer tributar 20 mil mais ricos
mas enfrenta resistência no Congresso
Dívida prossegue num caminho insustentável
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs um novo
imposto mínimo de 20% para os
mais ricos, prometendo corrigir
o código tributário para garantir
que corporações e pessoas ricas
‘paguem sua parte justa” e não
como está agora, em que pagam
menos que “professores e bombeiros”.
“Esse imposto mínimo se aplicaria apenas à 0,01% das famílias
mais ricas – aquelas com riqueza
superior a US$ 100 milhões – e
mais da metade da receita viria
apenas dos bilionários”, de acordo com a Casa Branca. A estimativa é que a medida afete 20 mil
famílias.
A Casa Branca estima que o
imposto, que se concentra em tributar ganhos de capital não realizados, levantaria cerca de US$
360 bilhões em receita na próxima
década.
O plano orçamentário também
propôs aumentar a alíquota do imposto corporativo para 28%, acima
dos atuais 21%, tentando reverter
parcialmente os cortes de impostos
sob o governo de Donald Trump,
que reduziu o imposto de renda
das empresas de 35% para 21%.

Zheng Huansong/Xinhua

A tarefa de Biden será difícil.
Parlamentares republicanos e até
democratas “moderados”, como
Joe Manchin e Kyrsten Sinema,
já se opuseram a aumentos de
impostos. No geral, o plano orçamentário reduz os déficits em
mais de US$ 1 trilhão nos próximos 10 anos.
Maya MacGuineas, presidente
da ONG Comitê para um Orçamento Federal Responsável,
disse, segundo a agência Xinhua,
que “infelizmente, este orçamento deixa a dívida em um caminho
insustentável e carece de detalhes
importantes sobre como estruturaria o núcleo de sua agenda ou

abordará as disposições programadas para expirar”. E acrescentou: “A dívida subiria para um novo recorde até o final da década.”
A proposta orçamentária de
Biden para o ano fiscal de 2023
soma US$ 5,8 trilhões, sendo US$
773 bilhões para o Departamento de Defesa. “Esse financiamento aumentará as capacidades e a
prontidão das Forças dos EUA,
aliados [Organização do Tratado
do Atlântico Norte, Otan] e parceiros regionais diante da agressão
russa”, diz a Casa Branca.
Durante o maior pico de inflação nos Estados Unidos em 40
anos, a maioria esmagadora disse
acreditar que o país está indo na
direção errada e desaprova a forma como o presidente dos EUA,
Joe Biden, lida com a economia,
de acordo com uma nova pesquisa da NBC News.
Questionados sobre quem ou o
que eles mais culpam pelo aumento da inflação, 38% apontaram o
dedo para Biden e suas políticas;
28% culparam a pandemia; 23%
atribuíram a empresas que aumentaram os preços; e 6% culparam o
aumento do custo de bens e serviços aos conflitos Rússia-Ucrânia.

Aumento
dos fretes
jogará 1,5%
na inflação
O custo de envio de um contêiner nas rotas comerciais transoceânicas do mundo aumentou
sete vezes nos 18 meses seguintes
a março de 2020, início da pandemia, enquanto o custo de envio de
mercadorias a granel aumentou
ainda mais, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI). O
mar transporta mais de 80% dos
bens comercializados no mundo.
“Estudando dados de 143 países nos últimos 30 anos, descobrimos que os custos de envio são
um importante fator de inflação
em todo o mundo: quando as taxas de frete dobram, a inflação
aumenta cerca de 0,7 ponto percentual. Mais importante ainda, os
efeitos são bastante persistentes,
atingindo o pico após um ano e
durando até 18 meses. Isto implica que o aumento dos custos de
envio observado em 2021 poderá
aumentar a inflação em cerca de
1,5 ponto percentual em 2022”,
projeta o FMI.
“Embora o repasse para a inflação seja menor do que o associado aos preços de combustíveis ou
alimentos, os custos de envio são
muito mais voláteis. Como resultado, a contribuição na variação
da inflação devido às mudanças
nos preços globais do transporte
marítimo é quantitativamente semelhante à variação gerada por
choques nos preços globais de petróleo e alimentos”, acrescenta a
análise.
O impacto sobre os preços que
os consumidores pagam no caixa
aumenta de forma gradual, atingindo seu pico após 12 meses.

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 4,7905
R$ 5,9470
R$ 5,2396
R$ 0,7478
R$ 300,00

ÍNDICES
IGP-M

1,83% (fevereiro)
1,82% (janeiro)

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

0,63%
0,86%
11,75%
0,63% a.m.
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A janela de oportunidades na Educação
Superior no pós-pandemia
Por César Silva

E

ntre os negócios já
anunciados está a
compra pela Uniasselvi, do grupo Vitru Educação, da Unicesumar, instituição de ensino superior de
Maringá, por um valor de
até R$ 3,5 bilhões. É um sinal de consolidação do Ensino a Distância, mas ainda
há expectativa de como o
Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade) vai se posicionar.
Em outra frente, a família
controladora do BTG Pactual, anunciou a doação de
R$ 200 milhões para criar
o Instituto de Tecnologia
e Liderança (Inteli), instituição de ensino superior
privada e sem fins lucrativos. Seria o nascimento do
MIT brasileiro, no Butantã,
em São Paulo? Bem perto
da Harvard brasileira, representada pelo Insper de
Claudio Haddad (ex Banco
Garantia).
A XP, por sua vez, fez
a aquisição da faculdade
IGTI, de EaD focada em
Tecnologia da Informa-

ção. A oferta da graduação
começou este ano com
três cursos nas áreas, que
obtiveram autorização do
MEC. Outros três estão
em processo de análise. A
XP Educação quer 1 milhão de alunos dentro de
cinco anos, o que significa
aumentar em cerca de dez
vezes a base atual.
Por fim, o grupo educacional brasileiro Afya, até
então focado na área de
Saúde, que assumiu a Unigranrio, no estado do Rio
de Janeiro, iniciou sua gestão corporativa, por meio
da subsidiária Afya Participações, fechando cursos
deficitários.
Diante deste cenário, alguns movimentos são esperados a partir de duas novas
estruturas de gestão estabelecidas:
Na Cogna, Rodrigo Galindo deixará a presidência,
após 11 anos na cadeira. Vai
para o Conselho, e Roberto Valério assumirá como
CEO, sendo que este já é
da equipe gestora do grupo desde a aquisição da
Anhanguera em 2014. Mais
do mesmo? Alguns sinais

importantes precisam ser
dados para recuperar o valor das ações que amargam
o patamar de R$ 2,26. Em
setembro de 2017, o preço
era praticamente dez vezes
maior, acima de R$ 20.
O grupo educacional
composto pelas unidades
da Unip (ensino superior) e
do Objetivo (educação básica) pode vir a ser o fiel da
balança, o próximo passo
de consolidação da educação superior e da educação
básica. Com a morte do seu
mantenedor João Carlos
Di Genio, é possível que o
grupo, ainda sem fins lucrativos, e que nunca foi cogitado de ser comprado, seja a
grande movimentação que
a Cogna precisa para ativar
seus músculos deglutidores.
O grupo, contudo, poderia despertar o interesse de
qualquer um dos 5 maiores
do setor, criando uma nova realidade de oferta. Pela
concentração no Estado
de São Paulo das unidades
presenciais, é possível que a
decisão de incorporação fique entre aqueles que estão
mais espalhados e diluídos
em outros estados.

Já a Yduqs tem a oportunidade de, com o arrefecimento da marca Ibmec,
decorrente de duas vendas
seguidas, ter um ativo possível de ser implantado em
segundas cidades de estados fortes como o de São
Paulo, além de capitais de
estados menores como os
do Nordeste, Sul e Centro-Oeste. Este movimento é um sinal de que a posição institucional permite
maior ou menor aderência
ao mercado onde pretende
se instalar.
O fato é que como bistrô
ou boutique, a exemplos da
Harvard brasileira e do novo MIT brasileiro, o Ibmec
não tinha tido sucesso em
suas instalações até então
fora das capitais Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São
Paulo.
Ainda há muitas oportunidades no setor de educação superior. E as próximas
cartadas não devem demorar a acontecer.
César Silva é diretor-presidente da
Fundação de Apoio à Tecnologia
(FAT) e docente da Faculdade de Tecnologia de São Paulo – Fatec-SP.

O crescimento do comércio social
Por Francisco O.
Pinheiro Neto

E

m todo o mundo,
o comércio social
(termo adotado para as vendas realizadas com
a integração do comércio
eletrônico e das mídias sociais) está ganhando espaço. Uma recente pesquisa
da Statista, empresa alemã
especializada em dados de
mercado e consumidores,
apontou que as compras
online por meio de plataformas de mídia social atingiram US$ 560 bilhões em
2020. Após a crescente popularidade durante a pandemia da Covid-19, as vendas
mundiais de comércio social estão estimadas em US$
700 bilhões em 2021. Pela
pesquisa, as previsões sugerem que o comércio social
atingirá cerca de US$ 2,9
trilhões até 2026.
Os varejistas em todo
o mundo usam as redes
sociais como canal de comunicação e promoção há
anos, mas com a crescente
demanda por compras online, cada vez mais fáceis e

instantâneas, as empresas
começaram a capitalizar o
potencial de e-commerce
dessas plataformas. Por
meio das redes sociais, os
consumidores podem realizar compras sem sair desses canais, possibilitando
uma jornada rápida e direta
ao cliente. Nesse sentido, a
plataforma de atendimento
omnichannel serve de suporte para o bom atendimento ao consumidor nos
diferentes canais que ele desejar comprar.
A China é pioneira em
tendências e não é diferente no comércio social. Além
de responder por quase metade das vendas globais de
varejo de mídia social, mais
de 46% de sua população
online já compra por meio
desse canal. Os Estados
Unidos seguem seus passos, já que mais de um terço
dos usuários da Internet se
envolvem em comércio social. O Brasil também está
seguindo essa tendência.
Antes da efetivação das
compras, a mídia social é
uma forte fonte de inspiração e descoberta para os
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consumidores. Outros estudos apontam que essas
plataformas ajudam quase
oito em cada dez usuários
a aprenderem mais sobre
produtos e marcas. Quando questionados se já compraram algum produto ou
serviço promovido nessas
mídias, um número semelhante respondeu de forma
positiva, o que destaca a
grande influência desses canais na decisão de compra.
Até pouco tempo, os
usuários que encontravam
algo interessante nas redes
sociais não tinham escolha
a não ser visitar o site da
marca ou um marketplace para concluir a compra.
Embora essas continuem
sendo os principais métodos de compras eletrônicas
para consumidores inspirados nas mídias sociais, comprar diretamente nessas plataformas está se tornando
cada vez mais popular.
Em termos de preferências
de compra, Facebook e Instagram são as redes sociais mais
usadas para compras. Ambas
as plataformas integraram
progressivamente uma va-

riedade de ferramentas de
comércio social. Para os consumidores, isso significa sentir-se mais perto do que nunca
de suas marcas favoritas. Em
meio a tudo isso, estão os influenciadores, cujas postagens
e transmissões ao vivo adicionaram um novo componente
às compras sociais: o entretenimento. À medida que
constroem um público fiel, as
celebridades da mídia social se
tornaram relevantes impulsionadores de compra.
O fato é que enquanto os
sites de compras e os marketplaces são concebidos
apenas como espaços de
compras, as redes sociais
oferecem uma oportunidade para as marcas criarem
uma comunidade. Porém,
apesar das mudanças uma
coisa não vai mudar: o consumidor quer é um bom
atendimento. Para fazer isso
em diversos canais simultaneamente é essencial uma
plataforma de atendimento omnichannel e uma boa
equipe fazendo essa gestão.
Francisco O. Pinheiro Neto é sócio-fundador e CEO da Fortics.

Diretor Responsável
Marcos Costa de Oliveira
Conselho Editorial
Adhemar Mineiro
José Carlos de Assis
Maurício Dias David
Ranulfo Vidigal Ribeiro
Filiado à

Serviços noticiosos:
Agência Brasil, Agência Xinhua

O que esperar
da tecnologia da
informação neste ano?
Por Emerson Lima

O

ano de 2022 está
somente no início,
mas o mercado de
tecnologia já dá sinais que
manterá seu crescimento
exponencial que vem registrando desde o começo da
pandemia. As palavras-chave mais mencionadas quando se trata do assunto giram
em torno de metaverso, 5G,
hiperautomação e TI.
Um recente estudo desenvolvido pela Gartner,
empresa mundial de pesquisas para empresas, apontou
que os gastos globais com o
segmento de Tecnologia da
Informação devem totalizar
US$ 4,5 tri neste ano, um
crescimento de 5,1% comparado ao que foi investido
no ano passado.
Já na América Latina, o
cenário é ainda mais animador. De acordo com a empresa de pesquisa, análise e
consultoria IDC, o mercado
corporativo de TI na América Latina deve crescer cerca de 9,4%. Isso se deve ao
avanço da pandemia e a capacidade das empresas em
investirem na digitalização
de seus negócios
Com o aumento da competitividade no mercado, a
nuvem deixou de ser uma
opção e tornou-se algo essencial para a segurança
dos dados das empresas.
Não é exagero afirmar que
o mercado está totalmente
integrado à nuvem e isso
refletirá nos investimentos
focados na evolução das soluções para armazenamento
digital de dados.
Muitos conceitos “novos” já estão ganhando espaço no mercado deste ano.
Soluções como Cybersecurity Mesh, que potencializa
a cibersegurança com o uso
de inteligência artificial, é
um exemplo disso.
Além de Cybersecurity
Mesh, soluções como Edge
Computing ou “computação de borda”, que é uma
solução que faz com o que
processamento de dados
ocorra no local físico ou
próximo do usuário. Isso
possibilita a obtenção de
serviços mais confiáveis e
ágeis como a execução de
aplicações múltiplas. O que
se ganha com isso é uma redução da sobrecarga na nuvem. É uma tendência que
deverá ser muito utilizada
ainda no primeiro semestre

deste ano.
Nuvem híbrida é outra
aposta no mercado de armazenamento em nuvem
para os próximos meses.
A computação em nuvem
híbrida permite a junção
de nuvem privada e nuvem
pública. Esta modalidade
é utilizada para permitir o
trânsito dos processos de
trabalho por nuvens privadas e públicas, concedendo
maior adaptabilidade para
as demandas.
Sendo assim, as corporações podem usufruir do
melhor dos dois mundos,
visto que na estrutura híbrida, ela pode manter relatórios, documentos e outras
aplicações que demandam
acessos frequentes no ambiente público. Enquanto
isso, dados sensíveis e estratégicos podem ser armazenados nos servidores
privados, fazendo um maior
controle de acesso.
O mercado de computação em nuvem também
vem impactando as métricas de uma palavra de ordem que está em evidência
nas empresas: ESG (ambiental, social e governança,
na sigla em inglês).
De acordo com um estudo realizado pela Accenture, a mudança de dados para
a nuvem reduzirá a emissão
de 59 milhões de toneladas
de dióxido de carbono por
ano. Este dado permite que
as empresas de cloud computing adotem metas maiores de carbono neutro.
O estudo ainda aponta
que a migração para nuvem
expõe outras possibilidades
ecológicas que podem ser
adotadas como redução de
resíduos sólidos e até mesmo
a adoção de energia limpa.
Ou seja, será um ano repleto de novidades para todo o mercado tecnológico,
desde o metaverso ao cloud
computing, com investimentos que baterão recordes. Mas
além disso, um olhar atento
à agenda ESG também se
mostra necessário por parte
das empresas de TI.
Esta é a melhor hora para
que as mesmas possam apresentar soluções inovadoras
e diferenciadas para todo o
mercado, focando em aprimorar tecnologias. Tudo isso
sem esquecer das preocupações com o meio ambiente.
Emerson Lima é CEO da Sauter
Digital.
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Presidente colocará ‘cara no
fogo’ com saída de ministro?
FATOS &
COMENTÁRIOS
Marcos de Oliveira
Redação do MM
fatos@monitormercantil.com.br

Xiconomics: a política
chinesa de ‘duas mãos’

A

agência de notícias chinesa Xinhua publicou um
artigo sobre “Xiconomics: a visão da China sobre a
inspiração da governança econômica para o desenvolvimento global”. Devido à fonte, pode ser lido como uma
análise da política econômica implantada pelo presidente
Xi Jinping.
“Enquanto a ‘mão invisível’ não consegue fazer a
economia avançar, como observado em alguns países
ocidentais, a China adota uma abordagem de ‘duas mãos’
para impulsionar o crescimento. A filosofia econômica
do presidente chinês, Xi Jinping, amplamente conhecido
como Xiconomics, enfatiza o papel decisivo do mercado
na alocação de recursos; ao mesmo tempo, a Xiconomics
permite que o governo desempenhe melhor suas funções.
Guiada pela Xiconomics, a China promoveu a interação
sólida entre um mercado eficiente e um governo capaz,
oferecendo inspiração para economias em todo o mundo
que lutam para melhorar a governança.”
Em 2021, o uso atual de capital estrangeiro pela China
ultrapassou 1,1 trilhão de iuans (cerca de US$ 173,31
bilhões), um aumento anual de 14,9%. As indústrias de
alta tecnologia e o setor de serviços viram os fluxos de
investimento estrangeiro direto saltarem 17,1% e 16,7%,
respectivamente, em relação ao ano anterior.
“Desde o avanço da construção de 21 zonas de livre
comércio piloto e a implementação da Lei de Investimento Estrangeiro, até a redução da lista negativa de investimentos estrangeiros e a facilitação da entrada em vigor
da Parceria Econômica Abrangente Regional, a China
estabeleceu políticas favoráveis para tornar seu mercado
mais promissor”, sustenta a reportagem. Falaremos mais
durante a semana.

Fintechs para todos
A Xsfera, plataforma de serviços especializados de
consultoria para o mercado financeiro e de pagamentos,
anuncia a chegada de Lucas Domeneghetti como novo
diretor associado. O executivo ficará a frente da área de
projetos estratégicos.
Com a ampliação do quadro executivo, a Xsfera pretende dar continuidade a um ciclo de forte crescimento,
alavancado pela transformação no mercado financeiro.
“Empresas dos mais diversos setores continuarão buscando estruturar suas próprias fintechs para oferecerem
serviços financeiros e de pagamentos para seu próprio
ecossistema apoiadas por inovações que estão cada vez
mais consolidadas, como o Pix e o open finance”, comenta o CEO da Xsfera, Fausto Ferraz.

Eleição?
Joe Biden acertou uma ao propor taxar as grandes fortunas; espera-se que metade do imposto venha de quem
tem riqueza acima de US$ 1 bilhão. Resta saber se o presidente dos EUA só jogou para a galera ou vai se esforçar
para aprovar no Congresso.

Rápidas
O Instituto Sacha Calmon Misabel Derzi abre processo seletivo do 2º edital para a concessão de bolsas
de estudo destinadas a alunos da Faculdade de Direito
da UFMG até o fim de sua graduação. Inscrições até 31
de março: contato@institutoscmd.org.br *** O Américas Shopping realizará nesta quarta, das 17h às 21h, o
Baile Dançante, organizado por Helô Reis e com apresentação do conjunto Aeroporto *** Nesta terça, em
parceria com o Hemorio, o West Shopping (RJ) realiza
campanha de doação de sangue.

Ribeiro não queria Enem com questões de ‘cunho ideológico’

O

ministro da Educação, Milton Ribeiro, em carta
pública nesta segunda-feira,
anunciou sua exoneração.
Assume interinamente o
atual secretário-executivo
do ministério, Victor Godoy Veiga. Trata-se do quarto nome a deixar o ministério em pouco mais de três
anos. “Eu boto a minha cara
no fogo pelo Milton. Uma
covardia o que estão fazendo”, disse o presidente,
na última quinta-feira (24),
sobre as denúncias sobre a
existência de um “gabinete
paralelo” formado por pastores lobistas no Ministério
da Educação
Ribeiro, que também é
pastor evangélico, é alvo
de um inquérito da Polícia
Federal e do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre
favorecimentos a pastores
na distribuição de verbas
do Ministério da Educação
(MEC, prática que recebeu
a denominação de “gabinete paralelo”, integrado por
pastores que controlariam
verbas e agenda do Ministério da Educação.
O pedido foi feito durante uma reunião do titular do
MEC com o presidente Jair
Bolsonaro no Palácio do
Planalto, quando ele entregou uma carta de demissão.

Ele afirma que “meu afastamento é única e exclusivamente decorrente de minha
responsabilidade política,
que exige de mim um senso
de país maior que quaisquer
sentimentos pessoais. Assim sendo, não me despedirei, direi um até breve, pois,
depois de demonstrada
minha inocência, estarei de
volta, para ajudar meu país
e o presidente Bolsonaro na
sua difícil mas vitoriosa caminhada”.
“Desde o dia 21 de março, minha vida sofreu uma
grande transformação. A
partir de notícias veiculadas
na mídia, foram levantadas
suspeitas acerca da conduta
de pessoas que possuíam
proximidade com o Ministro da Educação. Tenho
plena convicção que jamais
realizei um único ato de
gestão na minha pasta que
não fosse pautado pela correção, pela probidade e pelo
compromisso com o erário.
As suspeitas de que uma
pessoa, próxima a mim, poderia estar cometendo atos
irregulares devem ser investigadas com profundidade.”
Polêmicas
Polêmicas,
investigações e poucas iniciativas
de melhorias marcaram a

presença de do pastor presbiteriano Milton Ribeiro à
frente do MEC (Ministério
da Educação) do pastor
Milton Ribeiro. Nesse cenário nebuloso deixou o cargo
uma semana após a divulgação de um áudio em que
ele afirma que o governo
federal prioriza prefeituras
ligadas a dois pastores sem
vínculo formal com a gestão pública.
Pastor presbiteriano, Ribeiro foi o quarto ministro
da Educação de Bolsonaro, número idêntico ao
que ocorre no Ministério da Saúde. Ao assumir
o ministério em julho de
2020 mostrava um perfil
mais discreto na comparação com seus antecessores.
Segundo apuração do Uol,
fontes ressaltaram que sua
presença não tirou da pasta a estrutura ideológica
do governo Bolsonaro, a
quem sempre prestou obediência, tanto assim que
afirmou que decidiu solicitar a exoneração a Bolsonaro, “a fim de que não
paire nenhuma incerteza”
sobre a conduta dele e a
do governo federal.
A falta de coordenação nacional por parte do
MEC ao longo da pandemia também foi a principal
crítica feita por dirigentes

de escolas, professores e
especialistas em relação
à gestão de Ribeiro, por
não realizar mapeamento
mostrando os impactos
do fechamento das escolas
devido aos casos de coronavírus. O trabalho foi
feito por estados e municípios - além dos próprios
profissionais da área, que
procuraram alternativas
na adaptação ao ensino remoto.
Também foi durante a
gestão de Ribeiro que o
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável
por elaborar e aplicar o
Enem, viveu sua pior crise
da história. Semanas antes
do exame, dezenas de servidores pediram demissão
citando fragilidade técnica.
O presidente do instituto é Danilo Dupas,
próximo de Ribeiro que
também foi secretário de
Regulação e Supervisão do
Ensino Superior no MEC.
Durante todo o período
de crise, o então ministro
apoiou Dupas, que mesmo com todas as pressões
continuou no cargo. Antes
disso, Ribeiro já havia dito também que queria ter
acesso prévio ao Enem
para evitar questões de
“cunho ideológico”.

Retração industrial chegou a 11,6% em fevereiro

A

Taxa de Retração
Industrial, índice
da Associação Brasileira de Automação-GS1
Brasil, apontou que em fevereiro as indústrias do país
aumentaram em 11,6% o
encerramento de portfólio
de produtos. Para Micro e
Pequenas Empresas, esse
índice foi de 4%. Nos últimos 12 meses, a taxa acumula crescimento de 6,5%
no total Brasil e 18,2% para
MPE, o que significa queda
na variedade de produtos
disponíveis no mercado entre março de 2021 e fevereiro de 2022.
O desempenho da produção industrial brasileira
do início do ano veio pior
do que as expectativas do
mercado financeiro. Segundo dados divulgados
pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE) no último dia 9, o
setor teve queda de 2,4%
em janeiro, em comparação
com dezembro. Trata-se do
pior resultado mensal desde
março do ano passado.
“A indústria brasileira

ainda sofre com o desequilíbrio da cadeia de suprimentos global originado pela
pandemia, agora aguçado
com a questão geopolítica da guerra entre Rússia e
Ucrânia”, aponta o economista Carlos Magno Bittencourt, docente do Isae
Escola de Negócios. “Além
disso, o ambiente econômico interno, com inflação e
taxa de juros elevados, ajuda a explicar o resultado negativo da indústria”, diz.
Para os próximos meses,
o panorama é de incertezas
e baixa confiança empresarial
frente aos indicadores econômicos. “Neste aspecto, a
redução da cobrança do IPI
surge como algo positivo, a
fim de alavancar a indústria
brasileira. Mas apenas após
o tão esperado término da
guerra é que voltaremos a ter
equilíbrio entre a oferta e demanda nas cadeias de suprimentos no âmbito global”,
finaliza o docente do Isae.
Já de acordo com o Índice
de Confiança do Empresário Industrial (Icei) por setor,
da Confederação Nacional

da Indústria (CNI), caiu em
22 dos 29 setores industriais
analisados em março. O
principal motivo é a piora na
percepção do momento atual da empresa e da economia.
Apesar disso, o ICEI dos 29
setores ficou em 50 pontos,
acima da linha de corte, que
separa a confiança da falta de
confiança. Foram entrevistadas 2.249 empresas, sendo
894 pequeno porte, 822 médio porte e 533 de grande
porte.
O maior recuo da confiança ocorreu no segmento de máquinas, aparelhos
e materiais elétricos. O Icei
do setor passou de 58,7
pontos em fevereiro para
53,3 pontos em março. De
acordo com o gerente de
Análise Econômica, Marcelo Azevedo, o índice para
esse setor seguiu acima de
55 pontos entre junho de
2021 e fevereiro de 2022,
alcançando 65,1 ponto em
agosto de 2021.
“Mas em março houve
uma piora significativa na
percepção das condições
da empresa e da economia.

O setor só segue confiante,
porque as expectativas para
os próximos seis meses se
mantêm um pouco acima
da linha de corte”, explica.
Outras reduções expressivas de confiança na indústria de transformação, entre
fevereiro e março, ocorreram nos setores: automotivo (59,8 pontos para 55,8
pontos), metalurgia (57,5
pontos para 53,8 pontos),
biocombustíveis (59,3 pontos para 55,9 pontos) e produtos de metal (59,9 pontos
para 56,5 pontos).
A pesquisa mostra que
apenas seis dos 29 setores
pesquisados avaliam positivamente as condições atuais
das empresas e da economia
brasileira na comparação
com os últimos seis meses.
São eles: couro, produtos
farmacêuticos, máquinas e
equipamentos, outros equipamentos de transportes,
produtos diversos e biocombustíveis. Todos os 29
setores analisados permanecem com expectativas
otimistas para os próximos
seis meses.
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Depósito judicial: extinção
da punibilidade em crimes
tributários
Por Regiane Esturilio
Os depósitos judiciais podem jogar a favor do contribuinte em casos tributários. Quando o contribuinte discorda de um valor que está sendo cobrado pelo Fisco, o ato
de realizar o depósito judicial permite que ele não fique
inadimplente ou em atraso, sujeito à multa pecuniária. Tal
procedimento ainda pode se transformar em uma aplicação
financeira se o contribuinte realizar o depósito e, mais tarde, obtiver ganho de causa na Justiça.
Imaginemos, em termos de mercado financeiro, uma
situação de risco, em que há investidores conservadores,
moderados e os arrojados: um dos caminhos que o empresário pode seguir no processo tributário é o conservador,
depositando o valor cobrado em juízo. É claro que essa
medida gera um desembolso, o que, normalmente, é um
gargalo para as empresas, mas aquelas com saúde financeira podem lançar mão da medida e se precaver do Fisco
– visando, inclusive, a transformação da cobrança em um
futuro investimento.
Isso porque, pela Lei Federal 9.703/1998, o valor do
depósito vai se atualizar pelo mesmo percentual do tributo – taxa Selic. Com a vitória do contribuinte, ao final da
demanda judicial e se não houver outros débitos exigíveis,
ele conseguirá ter acesso ao valor depositado, remunerado
também pela Selic, o que é uma boa aplicação financeira.
Se esse mesmo débito for base para algum processo criminal, defendo que o depósito em juízo tenha o mesmo
efeito de pagamento, não podendo correr processo criminal contra o administrador de uma empresa contribuinte
que seja alvo da cobrança. Afinal, a lei determina que os
depósitos judiciais serão direcionados à conta única do Tesouro, e o Fisco fica com o dinheiro a seu dispor, desde o
depósito, o que gera o mesmo efeito de pagamento.
Nesse cenário, além da questão financeira, a tomada de
decisão deve levar em conta o parecer de profissional especializado em direito tributário e penal tributário. Se a cobrança contiver inconsistências e, por decorrência, defesa
com provável chance de êxito, o depósito se torna interessante.
De outro lado, se não houver relevantes fundamentos
para defender o contribuinte, a adesão a parcelamento é a
melhor saída, pois evita o desembolso integral e também
extingue a punibilidade se aderido antes da denúncia.
Assim, nos casos em que, além da cobrança do tributo, existe a representação fiscal para fins penais, parece-me
razoável que o depósito judicial no montante integral cobrado também seja causa de extinção do processo criminal
contra o contribuinte, já que a lei estabelece que ele tem
efeito de pagamento.
A lei criminal tributária tem por objetivo final o recebimento dos valores exigidos, tanto que de forma expressa
admite o pagamento ou o parcelamento como formas de
extinção de punibilidade.
Como é fato que há cobranças erradas, e a presunção de
verdade que recai sobre elas é relativa, o depósito integral,
por analogia, também deve ser considerado fator extintivo
da punibilidade.
Em todos os casos, o momento de decidir sobre o pagamento, o parcelamento ou o depósito judicial é antes da
denúncia, com auxílio de profissional especializado e experiente nos dois ramos do direito envolvidos em tais questões – o Tributário e o Penal.
Regiane Esturilio é advogada da Esturilio Advogados.
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Brasil abriu cerca de quatro
milhões de empresas em 2021

E

m 2021, o Brasil bateu recorde
de novas companhias abertas, um salto de
3.391.931 para 4.052.796.
De acordo com o Indicador
de Nascimento de Empresas da Serasa Experian, o
dado representa um crescimento de 19,5% em relação ao ano anterior. Este
é o maior número de toda
a série histórica do índice,
iniciada em 2010. Ainda de
acordo com o levantamento, o segmento de serviços
de alimentação foi o que
mais teve empresas criadas,
8,7%. Em seguida estão as
empresas voltadas ao setor
de reparos e manutenção de
prédios e instalações (5,9%)
e os comércios de confecções em geral (5,8%).
Na análise por natureza jurídica, o levantamento
apontou que os Microempreendedores Individuais
(MEIs) foram os grandes
impulsionadores do indicador, com mais de 3 milhões.
Em seguida estão as Sociedades Limitadas, quando
o empreendedor atua com
sócios, com mais de 580 mil
empresas. Ainda no acumulado anual de 2021, a região
que mais impulsionou o

índice foi a Sudeste, com
2.076.722 novos empreendimentos, seguida pelas
regiões: Sul (718.040), Nordeste (693.272), Centro-Oeste (355.404) e Norte
(209.358).
Já o Índice Omie de Desempenho Econômico das
PMEs (Iode-PMEs) indicou, em fevereiro, que a
média da movimentação financeira real das pequenas e
médias empresas brasileiras
apresentou crescimento de
8,9% ano a ano, em relação
ao resultado de fevereiro de
2021. Na comparação direta com janeiro de 2022, o
índice mostra uma queda
de 1,2%, confirmando a
tendência de desaceleração
sazonal da atividade econômica doméstica no primeiro
bimestre de cada ano.
Segundo as aberturas
setoriais do Iode-PMEs, o
crescimento do índice em
fevereiro frente ao mesmo
período do ano anterior foi
puxado pelo avanço da movimentação financeira real
nos setores de infraestrutura
(+17,7% ante fevereiro de
2021), serviços (+12,6%),
comércio (+11,7%) e indústria (+9,6%). Assim como ocorreu em janeiro, a

única exceção no período
foi o segmento agropecuário, que seguiu com movimentação financeira abaixo
dos níveis de 2021 no último mês (-8,1%).
Mesmo no comércio,
em que se observa ainda a
manutenção de bom desempenho no agregado do
setor, algumas atividades
em específico já mostram
arrefecimento na margem
nos últimos meses, diante
da manutenção de um ambiente
macroeconômico
desafiador para o consumo,
tais como: comércio varejista de livros, comércio
varejista especializado de
equipamentos de telefonia e
comunicação, comércio varejista de tintas e materiais
para pintura e comércio varejista de lubrificantes.
A manutenção do crescimento da atividade econômica das PMEs brasileiras
no decorrer de 2022 é altamente dependente do maior
controle inflacionário, do
fim do ciclo de subida de
juros no país e da reação do
mercado de trabalho. Nesse
sentido, os potenciais efeitos
do conflito entre a Rússia e
a Ucrânia na inflação global
deverão ser monitorados no

curto prazo, já que podem
trazer impactos relevantes
para a economia brasileira –
especialmente com o aumento de custos de fertilizantes e
combustíveis.
Já o setor de serviços
manteve a tendência de
recuperação em fevereiro,
beneficiado pelo aumento
da confiança da população
brasileira no maior controle
da pandemia no país.
Assim, apesar da postergação dos desfiles carnavalescos em grande parte
dos municípios do país, a
ocorrência do feriado viabilizou a retomada das viagens domésticas nesta época do ano. O movimento é
corroborado pelo avanço
recente de atividades de
serviços como agências de
viagens, operadores turísticos e serviços de reservas,
alojamento (que engloba
o mercado hoteleiro) e alimentação (que engloba o
mercado de restaurantes e
os serviços ambulantes de
alimentação). Esse grupo
de atividades do setor está
entre as que mais sofreram
nos períodos de grande impacto da pandemia no funcionamento da economia
brasileira.

Caixa lança microcrédito para empreendedores

A

Caixa promoveu
evento virtual nesta segunda-feira
para divulgar a modalidade
de crédito Caixa Tem SIM
Digital, já disponibilizado.
Esse tipo de financiamento
é voltado a empreendedores, incluindo a categoria de
microempreendedor individual (MEI).
Os
empreendedores
abarcam pessoas físicas
que desenvolvem algum tipo de atividade produtiva
ou prestam algum serviço.
Os valores são de R$ 300 a
R$ 1 mil, com prazo de até
dois anos e juro de 1,95%
ao mês.
A solicitação tem que ser
feita por meio do aplicativo
Caixa Tem. A opção é Cré-

dito Caixa Tem. É preciso
realizar a atualização cadastral no app. A equipe do
banco tem até dez dias para
avaliar a requisição.
A pessoa interessada
tem que informar qual
será a finalidade do empréstimo. É possível fazer
uma simulação do financiamento para saber quanto custarão as parcelas. O
dinheiro será creditado na
conta Caixa Tem. Todos
os bancos podem realizar
a operação.
Já os MEIs, outro público do crédito, são pessoas
físicas que oferecem serviços com remuneração anual
de até R$ 81 mil. Os valores
solicitados podem ser de R$
1,5 mil a R$ 3 mil. O pra-

zo também é de dois anos
e os juros são de 1,99% ao
mês. Nesse caso, o pedido
tem que ser feito em uma
agência.
O presidente da Caixa,
Pedro Guimarães, informou que em alguns meses essa opção pode estar
disponível no aplicativo,
mas que por enquanto o
procedimento ainda demanda a ida a uma agência.
Nos dois casos, poderão
acessar o crédito pessoas
que estejam “negativadas”.
O termo é utilizado para
designar cidadãos e empreendedores com dívidas,
condição que muitas vezes
dificulta a tomada de empréstimo.

Auxílio Brasil
As pessoas que recebem
o Auxílio Brasil também poderão tomar empréstimos
tendo o benefício como garantia. Contudo, essa alternativa ainda demanda um
detalhamento das regras pelo Ministério da Cidadania.
“Para os beneficiários do
Auxílio Brasil, não há análise
de crédito e todos os bancos
podem operar. O limite de
desconto é de 40% do benefício. Mas ainda depende da
regulamentação do Ministério da Cidadania, o que significa dar limites de prazo,
de juros e a própria habilitação das instituições financeiras”, disse o presidente da
Caixa, Pedro Guimarães.

PMEs crescem 8,9% em fevereiro

E

m fevereiro de
2022, o Índice
Omie de Desempenho Econômico das PMEs
(IODE-PMEs) indica que a
média da movimentação financeira real das pequenas e
médias empresas brasileiras
apresentou crescimento de
8,9% YoY (ano a ano, tradução livre para Year-over-Year) em relação ao resultado de fevereiro de 2021.
Na comparação direta com
janeiro de 2022, o índice
mostra uma queda de 1,2%,
confirmando a tendência
de desaceleração sazonal
da atividade econômica doméstica no primeiro bimes-

tre de cada ano.
O IODE-PMEs funciona como um termômetro
econômico das empresas
com faturamento de até
R$ 50 milhões anuais, com
base no monitoramento de
mais de 87 mil PMEs de
622 atividades econômicas
que compõem cinco grandes setores: Agropecuário,
Comércio, Indústria, Infraestrutura e Serviços.
Segundo as aberturas
setoriais do índice, o crescimento em fevereiro frente ao mesmo período do
ano anterior foi puxado
pelo avanço da movimentação financeira real nos

setores de Infraestrutura (+17,7% ante fev/21),
Serviços (+12,6%), Comércio (+11,7%) e Indústria (+9,6%). Assim como
ocorreu em janeiro, a única exceção no período foi
o segmento Agropecuário,
que seguiu com movimentação financeira abaixo dos
níveis de 2021 no último
mês (-8,1%).
A comparação dos indicadores em termos anuais permite verificar que
as PMEs brasileiras estão
operando, na maioria dos
setores, com nível de movimentação financeira real
acima do verificado no ano

anterior – em que a atividade econômica brasileira ainda seguia bastante fragilizada devido à configuração da
segunda onda da covid-19
no país. Ao ampliar a análise do período atual contra
o observado antes da pandemia, fica evidente que as
PMEs brasileiras seguem
operando com um nível
médio de movimentação
financeira real também
mais elevado. Nesse sentido, comparando o resultado do IODE-PMEs de
fevereiro de 2022 com o
mesmo período de 2019, o
índice mostra uma expansão de 2,4%.
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Auren Energia começa
Menos carvão na
geração de energia no Novo Mercado
com ação em alta
em província chinesa

U

m parque eólico offshore na
área costeira da
vila de Shapa, província de
Guangdong, no Sul da China, havia gerado um bilhão
de quilowatts-hora (kWh)
de eletricidade até 25 de
março deste ano, informou
o Science and Technology
Daily nesta segunda-feira
(28). A quantidade de eletricidade gerada pode substituir 307.600 toneladas de
carvão padrão e reduzir 840
mil toneladas de emissões
de dióxido de carbono, o
equivalente ao acrescentar
3.309 hectares de floresta
de folhas largas, de acordo
com a reportagem.
O parque eólico, fornecendo energia verde para o
desenvolvimento da Gran-

de Área da Baía Guangdong-Hong Kong-Macau,
foi financiado e construído
pela China Three Gorges
Renewables (Group) Co.,
Ltd, com uma capacidade
instalada total de dois milhões de kW. Consiste em
315 turbinas eólicas offshore, quatro estações de reforço offshore e quase mil
quilômetros de cabos submarinos.
Segundo a agência Xinhua, a Grande Área da
Baía
Guangdong-Hong
Kong-Macau pode receber
anualmente cerca de 5,6
bilhões de kWh de energia
limpa gerada pelo parque
eólico, atendendo ao consumo anual de eletricidade
de cerca de 2,4 milhões de
famílias.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/MF nº 09.114.805/0001-30 - NIRE nº 33.3.0031011-8
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA OCEANPACT
SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. A SER REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração da OceanPact Serviços Marítimos S.A.
(“Companhia”) convoca os senhores acionistas da Companhia a se reunirem,
em primeira convocação, em 28 de abril de 2022, às 14 horas, para a Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“AGO/E”), a ser realizada de
forma exclusivamente digital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
I. em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, acompanhadas dos pareceres emitidos pelos
Auditores Independentes e pelo Comitê deAuditoria e Compliance da Companhia,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Fixar
o número de assentos do Conselho de Administração para o próximo mandato;
(iii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (iv)
Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores; II. em
Assembleia Geral Extraordinária: (v) Alterar o Estatuto Social da Companhia,
de modo a incluir a Cláusula 21 e o inciso ‘xxx’ da Cláusula 30, bem como
deliberar sobre a sua renumeração e consolidação. Informações Gerais: Os
documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976 (“LSA”), referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021
foram publicados no jornal Monitor Mercantil e encontram-se à disposição dos
acionistas na sede da Companhia, em seu endereço eletrônico (ri.oceanpact.
com), bem como nos endereços eletrônicos da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”) (b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (“CVM”)
(gov.br/cvm). Também se encontram disponíveis nestes endereços eletrônicos
os documentos exigidos pela Instrução CVM nº 481/09, bem como todos os
demais documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na AGO/E,
inclusive o Manual de Participação. a) A instalação, em primeira convocação, da
assembleia com relação às matérias de AGO observará o quórum legal previsto
no art. 125 da Lei nº 6.404/1976, e, com relação à matéria de AGE (alteração
do Estatuto Social da Companhia), dependerá da presença de acionistas que
representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital votante. Caso tal quórum
não seja alcançado, tal item ficará sujeito à deliberação em nova assembleia
geral extraordinária a ser realizada em segunda convocação, hipótese em
que a AGE será instalada com a presença de qualquer número de acionistas.
b) Os acionistas poderão participar da AGO/E por meio de sistema eletrônico,
utilizando-se da plataforma digital Zoom, ou por meio do Boletim de Voto a
Distância, nos termos descritos abaixo e conforme as instruções detalhadas
contidas no Manual de Participação (e, no caso da participação via boletim
de voto, também no próprio boletim): i. Participação por meio de sistema
eletrônico. Os acionistas que desejarem participar da AGO/E por meio eletrônico
deverão enviar tal solicitação à Companhia pelo e-mail ri@oceanpact.com,
impreterivelmente com antecedência mínima de 2 (dois) dias da realização da
AGOE (ou seja, até o dia 26 de abril de 2022), a qual deverá ainda ser devidamente
acompanhada da seguinte documentação do acionista para participação na
AGO/E: (i) no caso de pessoa física, documento de identidade com foto e, no
caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, atos societários e demais
documentos que comprovem a representação legal do acionista e documento
de identidade do respectivo representante; e (ii) extrato da sua posição acionária,
emitido pela instituição custodiante ou pelo agente escriturador das ações da
Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário
central. A Companhia enviará as respectivas instruções para acesso ao sistema
eletrônico de participação na AGO/E aos acionistas que tenham apresentado sua
solicitação no prazo e nas condições acima. O acionista devidamente cadastrado
que participar por meio da plataforma Zoom será considerado presente à AGO/E
(podendo exercer seus respectivos direitos de voto) e assinante da respectiva
ata, nos termos do art. 21-V, III e parágrafo único da Instrução CVM nº 481/09.
Na hipótese de o acionista que tenha solicitado devidamente sua participação
por meio eletrônico não receber da Companhia o e-mail com as instruções para
acesso e participação da AGO/E até as 15 horas (horário de Brasília) do dia
27 de abril de 2022, este deverá então entrar em contato com a Companhia
pelo telefone +55 (21) 3032-6749 – em qualquer cenário, antes das 11 horas do
dia 28 de abril de 2022 – a fim de que lhe sejam reenviadas (ou fornecidas por
telefone) suas respectivas instruções para acesso. A Companhia, porém, não
se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de conexão que o
acionista venha a enfrentar, bem como por quaisquer outras eventuais questões
alheias à Companhia que venham a dificultar ou impossibilitar a participação
do acionista na AGO/E por meio eletrônico. Os acionistas que solicitem sua
participação por meio eletrônico deverão se familiarizar previamente com
o uso da plataforma digital Zoom, bem como garantir a compatibilidade de
seus respectivos dispositivos eletrônicos com a utilização da plataforma (por
vídeo e áudio). Por fim, a Companhia solicita a tais acionistas que, no dia da
AGO/E, acessem a plataforma com, no mínimo, 30 minutos de antecedência
do horário previsto para início da AGO/E a fim de permitir a validação do acesso
e participação de todos os acionistas que dela se utilizem. ii. Participação via
boletim de voto a distância: Os acionistas podem enviar seus boletins de voto
a distância: (i) por meio de seus respectivos agentes de custódia, no caso dos
acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; (ii) por meio do
escriturador das ações da Companhia, no caso de acionistas titulares de ações
depositadas no escriturador; ou (iii) em qualquer caso, diretamente à Companhia,
conforme as orientações e prazos estabelecidos no boletim, na Instrução CVM
nº 481/09, no item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia e no Manual
de Participação da AGO/E. O acionista que optar por exercer o seu direito de
voto a distância por meio do envio do boletim de voto a distância diretamente à
Companhia deverá encaminhá-lo acompanhado de toda a documentação do
acionista para participação na AGO/E (conforme detalhada no item ‘c.i’ acima) e
de quaisquer outras indicadas no próprio boletim, e recebido pela Companhia, em
plena ordem e de acordo com o disposto acima, até 7 (sete) dias antes da data de
realização da AGOE, ou seja, até 21 de abril de 2022 (inclusive). No caso de envio
direto à Companhia, o boletim de voto (acompanhado dos demais documentos
exigidos) deverá ser enviado preferencialmente por meio eletrônico, ao e-mail
ri@oceanpact.com. Caso o acionista deseje ser representado na AGO/E por meio
de procurador, além dos documentos mencionados acima, deverá apresentar o
respectivo instrumento de mandato acompanhado do documento de identidade
de seu(s) procurador(es) que o representará(ão) na AGO/E. Da mesma forma, a
Companhia solicita que tais instrumentos também sejam previamente enviados
à Companhia, em conjunto com os demais documentos para participação na
AGO/E mencionados acima (e nos mesmos prazos). Caso o acionista opte pela
entrega física de documentos, estes deverão ser depositados na sua sede social,
na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902
(11º pavimento), Glória, CEP: 20.241-180, Rio de Janeiro – RJ, aos cuidados
do Departamento de Relações com Investidores, respeitando-se os mesmos
prazos estabelecidos para a entrega por meio eletrônico.
Rio de Janeiro, 28 de março de 2022.
Luis Antonio Gomes Araujo
Presidente do Conselho de Administração

A

Auren Energia (AURE3), antiga Companhia Energética
de São Paulo (Cesp), conclui
nesta segunda-feira seu processo de reorganização societária dos ativos de energia
da Votorantim S.A. e da CPP
Investments. e a criação de
uma das maiores plataformas de energia renovável do
Brasil. As novas ações ordinárias da empresa, sob o código AURE3, começaram a
também ser negociadas nesta
segunda-feira no Novo Mercado da B3. A ação da Auren
Energia subia 2,22%, negociadas a R$ 16,45, no início
da tarde desta segunda-feira.
Após alcançar a máxima de
R$ 16,80, fechou e R$ 16,40,
com alta de 1,90%.
Recapitulando um pouco
a história da empresa, no
dia 19 de outubro de 2018,
após quatro tentativas frustradas de privatização, o

consórcio São Paulo Energia, formado entre as empresas Votorantim Emergia
e o fundo de pensão canadense CPP Investments,
arrematou o controle acionário do governo paulista
na CESP, pelo valor de R$
1,7 bilhão. A Cesp registrou
prejuízo líquido de R$ 52,1
milhões no quarto trimestre
de 2021, revertendo o lucro
líquido de R$ 1,59 bilhão de
um ano antes.
“A Auren Energia é o novo nome da companhia, que
nasce com uma matriz energética diversificada, 100%
renovável, um robusto pipeline de projetos que combina
fontes hídrica e solar, bem
como soluções híbrida”, prometem os dirigentes. A nova
empresa também projeta ser
uma das maiores comercializadoras de energia do país, atendendo a mais de 500
clientes.

LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A.
CNPJ:14.863.121/0001-71
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convidam-se os senhores acionistas da Luziânia Niquelândia Transmissora
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, a realizar-se de forma
virtual, no dia 13 de abril de 2022, às 14:00 horas, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 1. Exame, discussão e votação das
Demonstrações Financeiras, Relatório de Administração e Parecer dos
Auditores Independentes, referente ao exercício social findo em 31.12.2021;
2. Apreciação da destinação do resultado do exercício; 3. Eleição dos
membros do Conselho Fiscal da Companhia, titular e suplente; 4. Fixar o
montante global anual da remuneração dos Administradores da Companhia;
5. Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.
LUZIÂNIA-NIQUELÂNDIA TRANSMISSORA S.A.
Ramon Sade Haddad - Presidente do Conselho de Administração
MUTUAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
PAGAMENTOS E COBRANÇA S/A
(SOB A FORMA VIRTUAL)
CNPJ/ME 24.285.984/0001-62 - NIRE 33.3.0033495-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da MUTUAL INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS PAGAMENTOS E COBRANÇA S/A (“Companhia”) a se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), no dia 08 de Abril de 2022, às 10 horas, a
ser realizada exclusivamente sob a forma virtual, através da plataforma do Google
Meet, na sala virtual a ser acessada através do link meet.google.com/utz-kuuc-wwo
ou através do número: +55 41 4560-9859 PIN: 664 082 325#, instalando-se em
primeira convocação às 10 horas, com a presença de acionistas que representem,
no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito a voto e, em segunda
convocação às 10:10 horas, com a presença de qualquer número de acionistas,
com a seguinte ordem do dia: (1) Deliberar sobre a possibilidade de celebração
de contrato de mútuo, conversível ou não, em participação societária da própria
Companhia ou em alguma de suas subsidiárias (Combate a Fraude Tecnologia da
Informação S.A. ou Monest Cobranças S.A.); ou ainda a possibilidade de venda
parcial ou total de participação societária detida pela Companhia em alguma
das subsidiárias acima mencionadas, em valor e termos a serem definidos pela
Diretoria da Companhia; (2) Deliberar sobre o cancelamento das ações mantidas
em tesouraria, no total de 1.963.947 ações a serem canceladas, sendo 1.743.347
ações ordinárias e 220.600 ações preferenciais, com a consequente alteração
do Capítulo IV do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o novo número
de ações; (3) Deliberar sobre possibilidade de investimento da Companhia em
quotas de debêntures ou de fundos de investimento que sejam relacionados às
atividades operacionais da Companhia, como por exemplo debêntures ou fundos
de investimento que invistam em títulos de crédito originados ou intermediados
pela Companhia, em valor e termos a serem decididos pela administração da
Companhia. (4) Outras matérias de interesse da Companhia. Cumpre informar
que esta AGE ocorrerá apenas na forma virtual, em razão da imposição de
distanciamento social para preservação da saúde pública no atual cenário de grave
pandemia causada pelo novo Coronavírus, observando a Instrução Normativa nº
81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (“IN/DREI 81”).
Desse modo, os senhores acionistas poderão participar da reunião à distância por
meio: (a) antecipadamente através do preenchimento e envio à Companhia do
Boletim de Voto à Distância (“Boletim”) ou, (b) do acesso através do link informado
acima, na data e hora acima mencionadas. O Boletim disponibilizado pela
Companhia deverá ser preenchido e devolvido à Companhia conforme instruções
nele presentes, na hipótese de o acionista optar por exercer seu direito de voto
por meio desse instrumento, nos termos da Seção VIII do Manual de Registro de
Sociedade Anônima, que constitui o Anexo V do artigo 9º da IN/DREI 81. O Boletim
será enviado pela Companhia por e-mail com link para a plataforma Docusign para
todos os acionistas em até uma semana antes da data da AGE. O acionista que
optar por exercer seu direito de voto à distância por esse meio deverá acessar o
link do e-mail enviado pela Companhia, preencher e assinar o Boletim na plataforma
Docusign. O envio do mesmo será considerado o atestado da participação do
acionista na AGE. Nos casos de representação por procurador em substituição ao
acionista, o Boletim digital deverá estar acompanhado da documentação pertinente
que evidencie os poderes do representante que o subscreve para participar e
votar em nome do acionista na referida AGE, tal como instrumento de indicação
ou eleição do representante legal do acionista acompanhado de documentação
que comprove seus poderes para participar de assembleia geral da Companhia no
caso de pessoa jurídica, bem como instrumento de mandato daqueles acionistas
que desejarem se fazer representar por procurador (acompanhado do respectivo
instrumento de indicação ou eleição do representante legal do acionista signatário da
procuração no caso de pessoa jurídica). Para que o Boletim seja considerado válido
e os votos nele proferidos sejam contabilizados como parte integrante do quórum
da AGE, (i) todos os campos deverão ser devidamente preenchidos; e (ii) ao final,
o acionista ou seu representante deverá assiná-lo, sendo admissível a assinatura
digital com certificado emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou qualquer outro meio de comprovação
da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. O Boletim somente
será considerado como recebido pela Companhia e, portanto, considerado para
fins de cômputo de quórum na AGE, caso a Companhia receba a via digital com
pelo menos 24hs (vinte e quatro horas) de antecedência em relação à data e
horário de realização da AGE. Os Boletins recebidos após tal data e horário serão
desconsiderados. A Companhia comunicará em até 2 (dois) dias do recebimento
do Boletim: (i) o recebimento do Boletim, bem como se este e a documentação que
o acompanha são suficientes para que o voto do acionista seja considerado válido;
ou (ii) a necessidade de retificação ou reenvio do Boletim, ou da documentação
societária que evidencie os poderes do representante do acionista, descrevendo os
procedimentos e prazos necessários à regularização, mas apenas se compromete
a enviar esta comunicação para os boletins enviados com no mínimo 3 dias úteis de
antecedência à data de realização da AGE. A Companhia solicita que os acionistas
ou seus representantes que participarão da AGE enviem para a Companhia,
através do canal de comunicação (chat) existente no link para acesso à reunião
e com antecedência de pelo menos 30 minutos em relação ao horário previsto
para o início da mesma, a documentação contendo da prova de identificação do
acionista, bem como documentação que comprove seus poderes para participar da
AGE (no caso de pessoa jurídica), ou instrumento de mandato daqueles acionistas
que desejarem se fazer representar por procurador (acompanhado do respectivo
instrumento de indicação ou eleição do representante legal do acionista signatário
da procuração, no caso de pessoa jurídica). Registre-se que o tempestivo envio
de Boletim não impede o acionista de se fazer presente remotamente na AGE e
votar as matérias da ordem dia. A Companhia esclarece que a AGE será gravada
em áudio e vídeo, e, nos termos do item 2, da Seção VIII do Manual de Registro
de Sociedade Anônima (Anexo V da IN/DREI 81), bem como manterá a gravação
arquivada por, no mínimo, dois anos. Por fim, a Companhia assegura que eventuais
manifestações, por escrito, encaminhadas pelos acionistas presentes à mesa da
AGE, através do e-mail ri@mutual.club, até o final da realização da AGE, serão
anexadas à ata caso expressamente solicitado. A fim de auxiliar os acionistas
presentes, a Companhia fornecerá suporte técnico pelo e-mail ri@mutual.club.
Marciliano José Naves de Freitas Azevedo
Presidente do Conselho de Administração

Vale: Northvolt terá
produtos de baixo carbono
de níquel para baterias

A

Vale Canadá e a
produtora
sueca
de células de íonlítio Northvolt AB anunciaram um acordo plurianual
no qual a Vale irá fornecer
produtos de níquel de baixo carbono à Northvolt,
reforçando o compromisso
compartilhado das empresas com a sustentabilidade
na cadeia de veículos elétricos e eletrificação da indústria de mineração de forma
geral.
“O acordo reafirma a posição da Vale como fornecedora preferencial para a
indústria de veículos elétricos em rápido crescimento
e se alinha com o imperativo da Northvolt de minimizar as emissões de carbono
e outros impactos ambientais na cadeia de valor das
baterias”, explicou em nota
Gustavo Duarte Pimenta,
diretor executivo de Rela-

ções com Investidores da
Vale.
A Vale se diz líder global
na produção de produtos
de níquel de baixo carbono e alta pureza. Os rounds de níquel de sua refinaria de Long Harbour em
Newfoundland,
Canadá,
têm uma pegada de carbono verificada de 4,4 toneladas de CO2 equivalente por
tonelada de níquel - cerca
de um terço da média apurada pelo Nickel Institute
para o níquel Classe 1.
A empresa se comprometeu a investir entre US$
4 bilhões e US$ 6 bilhões
para reduzir as emissões
absolutas de carbono em
33% até 2030, como parte
dos esforços para atingir
emissões líquidas zero até
2050. A Vale também promete reduzir as emissões
da cadeia de valor em 15%
até 2035.

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os Srs. Acionistas desta Companhia a se reunirem no dia
06/04/2022, às 11 h, na sede da sociedade na Rua Marquês de Paraná nº 110,
Centro, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a alteração de Diretoria. Niterói,
24/03/2022. Felipe Pimentel Turon - Diretor. Leonardo das Chagas Righetto Diretor.

TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/ME 02.600.854/0001-34 - NIRE 33.300.260.528
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2022
DATA, HORA E LOCAL: 25 de fevereiro de 2022, às 13h30min, por
videoconferência, conforme previsto no Parágrafo Único do Artigo 17 do
Estatuto Social da TIM Brasil Serviços e Participações S.A. (“Companhia”).
PRESENÇAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia
com a presença dos Srs. Alberto Mario Griselli, Biagio Murciano e Lorenzo
Canu, e da Sra. Sabrina Di Bartolomeo. Participou, ainda, da presente
reunião, o Sr. Jaques Horn, Diretor e Secretário. MESA: Sr. Alberto Mario
Griselli – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.ORDEM DO DIA: (1)
Analisar as demonstrações financeiras da Companhia, das respectivas notas
explicativas, bem como do Relatório da Administração, todos relativos ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, e deliberar sobre sua
submissão à Assembleia Geral da Companhia; (2) Analisar as propostas da
Administração de Orçamento de Capital da Companhia, de destinação do
resultado do exercício de 2021 e de distribuição de dividendos da Companhia,
e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; (3)
Analisar a proposta de aumento do capital social mediante capitalização de
reserva estatutária e deliberar sobre a sua submissão à Assembleia Geral da
Companhia; (4) Avaliar a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia
e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; (5)
Analisar a Proposta de Remuneração da Administração da Companhia para
o exercício de 2022 e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral da
Companhia; (6) Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária da Companhia. DELIBERAÇÕES: Após a análise do
material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, e com base nos
esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes
da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos
presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas
manifestações e deliberações da seguinte forma: (1) Analisaram a proposta
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia,
as respectivas notas explicativas e o Relatório da Administração, todos
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, com base nas
informações fornecidas pela administração da Companhia e na manifestação
favorável da Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”), auditores
independentes da Companhia, que, no curso de seus trabalhos, verificou
a adequação de tais documentos, atestando que refletem adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, as posições patrimonial e financeira da
Companhia, e aprovaram a sua submissão à Assembleia Geral Ordinária
da Companhia. (2) Analisaram a proposta da administração de Orçamento
de Capital para o exercício de 2022, de destinação do resultado do exercício
de 2021 e de distribuição de dividendos da Companhia, e aprovaram sua
submissão à Assembleia Geral Ordinária da Companhia. (3) Analisaram
a proposta de aumento do capital social da Companhia, sem emissão de
novas ações, mediante a capitalização do saldo da reserva estatutária para
expansão dos negócios sociais, conforme previsto no Art. 169, parágrafo
1º, da Lei 6.404/76, e aprovaram sua submissão à Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia, da seguinte forma: o saldo a ser capitalizado
será de R$1.058.326.640,85 (um bilhão, cinquenta e oito milhões, trezentos
e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos) e,
em decorrência do aumento descrito, o novo capital social da Companhia
proposto será de R$8.227.356.499,93 (oito bilhões, duzentos e vinte e
sete milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e
nove reais e noventa e três centavos), dividido em 15.865.086.849 (quinze
bilhões, oitocentos e sessenta e cinco milhões, oitenta e seis mil, oitocentos
e quarenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
(4) Os Senhores Conselheiros se manifestaram favoravelmente à proposta
de reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, cuja única
finalidade é ajustar o valor do capital social da Companhia, conforme descrito
no item (3), e aprovaram sua submissão à Assembleia Geral Extraordinária,
a ser devidamente convocada. O ajuste acima referenciado será refletido
no Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, cuja redação passará a vigorar
conforme a seguir: “ARTIGO 5º - O capital social, totalmente subscrito e
integralizado, é de R$8.227.356.499,93 (oito bilhões, duzentos e vinte e
sete milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e
nove reais e noventa e três centavos), dividido em 15.865.086.849 (quinze
bilhões, oitocentos e sessenta e cinco milhões, oitenta e seis mil, oitocentas
e quarenta e nove) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”
(5) Analisaram a proposta de remuneração da administração da Companhia
para o exercício de 2022 e aprovaram sua submissão à Assembleia Geral
Ordinária da Companhia. (6) Aprovaram a convocação da Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 29
de março de 2022, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: Em
Assembleia Geral Ordinária: (1) Deliberar sobre as demonstrações
financeiras da Companhia, as respectivas notas explicativas, e o relatório
da administração, todos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2021; (2) Deliberar sobre a proposta da administração de orçamento de
capital da Companhia, de destinação do resultado do exercício de 2021 e
de distribuição de dividendos da Companhia; (3) Ratificar a nomeação
de membro do Conselho de Administração da Companhia, previamente
ocorrida na reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de
janeiro de 2022, e eleger o Presidente do Conselho de Administração;
e (4) Deliberar sobre a proposta da administração para remuneração dos
administradores da Companhia para o exercício de 2022. Em Assembleia
Geral Extraordinária: (1) Deliberar sobre a proposta de aumento do capital
social mediante capitalização de reserva estatutária; e (2) Deliberar sobre
a proposta de reforma e a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
ESCLARECIMENTOS E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar,
encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma
de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e
assinada por todos os Conselheiros participantes. Certifico que a presente
ata é cópia fiel da via original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro (RJ),
25 de fevereiro de 2022. JAQUES HORN - Secretário da Mesa. Jucerja
nº 4808770, em 16/03/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

6 Financeiro

Terça-feira, 29 de março de 2022 l Monitor Mercantil

Contratos dos blocos
exploratórios de P&G
arrematados em 2021

F

oram assinados nesta segunda-feira (28)
os contratos referentes aos cinco blocos exploratórios arrematados na 17ª
Rodada de Licitações, realizada em 7 de outubro de
2021. No total, o certame
arrecadou R$ 37 milhões
em bônus de assinatura e as
áreas têm previsão de investimentos exploratórios mínimos de R$ 136 milhões.
O leilão para exploração
e produção de petróleo
e gás natural promovido
pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP)
encerrou com apenas cinco blocos arrematados por
duas empresas, a Shell e a
Ecopetrol. Foram ofertadas na ocasião 92 blocos
com risco exploratório, lo-

calizados em 11 setores de
4 bacias sedimentares brasileiras: Campos, Pelotas,
Potiguar e Santos. O leilão
não obteve o sucesso pretendido.
A Shell Brasil e a Ecopetrol Óleo e Gás passarão a obter os direitos de
exploração e produção de
petróleo e gás natural, individualmente ou em consórcio, nos blocos S-M-1707,
S-M-1709, S-M-1715, S-M1717 e S-M-1719. Além
das vencedoras, outras sete
empresas estavam inscritas
para participar do certame:
Petrobras, Chevron Brasil, Total Energies EP Brasil, Murphy Exploration &
Production Company, Karoon Petróleo e Gás, Wintershall Dea do Brasil e 3R
Petroleum.

CONCESSÃO DE LICENÇA
IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO – 33.646.654/0001-46 torna público
que recebeu da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação – SMDEIS, através do processo n° 14/200.126/2020,
Licença Ambiental Municipal de Operação N° 002997/2022 com validade
de 17/03/2026 para clube com oficinas de manutenção de embarcação
para esporte e lazer localizado na Av. Pasteur, n° 333, Urca.

Mercado aumenta pela 11ª
vez previsão para inflação

O

mercado financeiro aumentou
pela 11ª vez consecutiva a previsão de inflação para este ano. Segundo
projeção do Boletim Focus,
divulgada nesta segundafeira pelo Banco Central, o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve
fechar este ano em 6,86%.
Há uma semana, a projeção
do mercado era de que a inflação este ano ficasse em
6,59%%. Há quatro semanas, a previsão era de 5,6%.
Divulgado semanalmente, o Boletim Focus reúne a
projeção de mais de 100 instituições do mercado para os
principais indicadores econômicos do país. Para 2023, o
mercado também aumentou
a projeção da variação do
IPCA. Com isso, a projeção
desta semana aponta uma in-

flação de 3,8% ante os 3,75%
projetados na semana passada. Há quatro semanas, a
projeção era de uma inflação
de 3,51% no próximo ano.
Para 2024, o mercado também aumentou a estimativa
da semana passada e projetou
uma inflação de 3,2%, ante
os 3,15% da semana passada.
Na projeção desta semana,
o Focus manteve a previsão
do Produto Interno Bruto
(PIB, soma dos bens e dos
serviços produzidos no país)
registrada há sete dias. Com
isso, a projeção para 2022 está
em 0,5%. Para 2023, entretanto, o Boletim Focus também
manteve a previsão da semana
passada, de um crescimento na
economia de 1,3%. Há quatro
semanas, a previsão era de que
o PIB crescesse 1,5%. Para
2024, a projeção ficou estável,
em 2%.

EDITAL DE ABERTURA PARA NOVOS ASSOCIADOS - 2022
A COOPECOMDP-RJ, Cooperativa de Empregados no Comércio
de Minérios e Derivados de Petróleo do Estado do Rio de Janeiro https://www.coopecomdp-rj.org.br, comunica aos empregados ativos, aposentados e ex-empregados no ramo de comércio de minério e derivados
de petróleo do estado do RJ, que estão abertas as inscrições para novos
associados através do e mail contato@coopecomdp-ri.org.br, enviando
copia de identidade, comprovante de residência, vínculo relacionado ao
setor nome da empresa que trabalha ou trabalhou (contra cheque ou contrato de trabalho ou carteira de trabalho ou termo de rescisão).
Rio de Janeiro, RJ, 17 de março de 2022.
Celso de Cerqueira - Presidente

EDITAL PARA CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVA DE CONSUMO.
O presente Edital convida vendedores, representantes, propagandistas,
consultores comerciais e gestores de qualquer ramo econômico do Estado do Rio de Janeiro, para participar de reunião pré-constituição de
cooperativa de consumo a ser realizada no dia 09 de abril de 2021, na
Avenida Lúcio Meira nº 330, sala 105, Várzea, Teresópolis/RJ, 25953-001,
com início às 08:00h em primeira chamada, 09:00h em segunda chamada
e as 10:00 em terceira e última chamada. Os interessados deverão levar
documentação pessoal necessária em conformidade com a Lei 5.764/71,
Lei 10.406/02 e Lei nº 8.934/94, quando no ato da fundação haverá formação de chapas, candidatura, eleição e posse para o primeiro mandato. É
obrigatório o uso de máscara de proteção, álcool gel 70º e manter distanciamento de segurança entre as pessoas, vacinados ou não.
Dra. Fátima Teixeira Martins – OAB/RJ 110.270.
Presidente da Comissão pré-fundação. 29 de março de 2022.

SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 30.458.020/0001-71 - NIRE 33.3.0000065-8
AVISO AOS ACIONISTAS. A SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) avisa aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição na
sede da Sociedade, na Praia do Flamengo, 200 - 19º andar (Parte), na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, os documentos e informações
referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Rio de Janeiro, 25 de março de 2022.
Wilson Lemos de Moraes Junior - Diretor-Presidente.

BURN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 11.636.336/0001-61
CONCESSÃO DE DOCUMENTO DE AVERBAÇÃO
Torna público, que a BURN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ:
11.636.336/0001-61, recebeu da Secretaria Municipal de Ambiente e
Defesa dos Animais – SEMADA, o DOCUMENTO DE AVERBAÇÃO
– AVB SEMADA Nº 000065, alterando a área de produção da atividade
licenciada, através da Licença Operacional LO SEMAM Nº 000035, “para
realizar atividade de fabricação de artefatos têxteis (vassouras e esponjas
de aço) e saneantes/domissanitários para uso doméstico, com área total de
31.704,45m². (Processo SEMADA Nº 4600/2021/24).

HATAR PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 04.688.649/0001-06
EDITAL DE CONVOCAÇAO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
Na qualidade de administradora da sociedade empresária HATAR
PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.688.649/000106 e na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA sob o
NIRE 33.2.0830.268-6, por despacho datado de 11/02/2009, CONVOCA,
todos os seus, sócios para a Assembleia Geral Extraordinária, a ocorrer no
dia 07 de abril de 2022, às 09:00 horas na sua sede na cidade de Niterói/RJ,
à Rodovia Amaral Peixoto, nº 2401, 3º andar, sala 301-B, Bairro Baldeador,
Niterói/RJ, CEP 24.140-005,para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(a) modificação do Contrato Social; (b) Eleição de novos administradores;
e (c) assuntos gerais. Em obediência ao Artigo 1.074 do Código Civil (Lei
10.406/2002), a Assembleia instalar-se-á, em primeira chamada com sócios
representantes de 3/4 (três quartos) do capital social e, em segunda, com
qualquer número. Os sócios que não puderem comparecer na data e hora
poderão se fazer representar por procuradores constituídos através de
mandato, com especificação precisa dos poderes dos atos autorizados.
Niterói (RJ) 29 de março de 2022.
HELOÍSA HELENA ANTUNES DE ANDRADE

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

AVISO AOS ACIONISTAS
A WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS
S.A., AVISA que, a partir do dia 25 de março de 2022, estarão à disposição
dos acionistas na sede da Companhia, na Praia do Flamengo, 200, 19º
andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ , na rede mundial de computadores
no website da empresa (www.wlm.com.br) e no website da CVM - Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), todos os documentos de que
trata o art. 133 da Lei nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 481/09 (incluído
o Boletim de Voto à Distância), relativos ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021.
Rio de Janeiro, 24 de março de 2022
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jaynetti
Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DESFILIAÇÃO DE CENTRAL SINDICAL E DE FEDERAÇÃO ESTADUAL
O Presidente do SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA - RJ - SINPROITA, CNPJ
nº 23.178.519/0001-60, Certidão Sindical nº 46871.000950/2015-71, com
sede sito a Rua Coronel Pimenta nª 40, sala 104, Centro, Itaperuna, RJ,
CEP 28300-000, CONVOCA com fulcro no Artigo 6º de seu Estatuto Social, todos seus associados da ativa e aposentados em pleno gozo dos
seus direitos sindicais, para comparecer em Assembleia Geral Extraordinária na sede deste sindicato no dia 07 de abril de 2022 com primeira
chamada as 14:00hs e segunda e última chamada as 14:30hs, para deliberar e votar a seguinte pauta: (1) Desfiliação do SINPROITA de Central
Sindical e de Federação Estadual. Itaperuna/RJ, 29 de março de 2022.
Dalzy Schuab Moulins - CPF n° 041.952.817-25- Diretor Presidente.

JUÍZO DE DIREITO DA 19ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO com prazo de 05 (cinco) dias, extraído dos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS
CONDOMINIAIS em que CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAN LORENZO move em face de ESPÓLIO DE HÉLIO
GOMES LORETO na forma abaixo. Processo n°0261691-14.2009.8.19.0001. A Dra. ANA LÚCIA VIEIRA CARMO, Juíza Titular na 19ª
Vara Cível da Comarca da Capital, FAZ SABER, por este Edital com prazo de 05 dias, aos interessados MARIA CAROLINA ALVES
LORETO, CARLA MARIA ALVES LORETO DOS SANTOS, LUCIANA MARIA ALVES LORETO, MARIA CECILIA ALVES LORETO,
MAXIMILIANO ALEXANDRE ALVES LORETO, ANDRE JERONIMO GUSTAVO GRUBANO LORETO, e ao devedor ESPÓLIO DE
HÉLIO GOMES LORETO, que no dia 05 (cinco) de abril de 2022 , com inicio ás 11h00min e término ás 11h45min, será levado
a Leilão Público, pelo Leiloeiro Público LEONARDO SCHULMANN, matriculado na JUCERJA nº 116 e/ou sua preposta GLACE DI
NAPOLI, com escritório na Travessa do Paço, nº 23 - sala 812 - Centro, CEP.: 20010-170, leilão este que se realizará na forma online
no endereço eletrônico www.schulmannleiloes.com.br, por valor igual ou acima da avaliação, o bem penhorado à fl. 130 (Index 149) e
avaliado às fls.456/457, e descrito como segue: LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA DE IMÓVEL: Imóvel: Apartamento 501 do edifício
nº 135-A situado na Rua Doutor Satamini, no bairro Tijuca, devidamente registrado, dimensionado e caracterizado, conforme cópia da
certidão do RGI que acompanhou o mandado e que faz parte integrante deste laudo. O imóvel possui 73m² de área edificado e fica na
posição de frente de um edifício residencial construído em 2005. Uma vaga de garagem na escritura. Localização próxima ao comércio
e ao metrô Afonso Pena. Avalio o imóvel acima descrito em R$640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais). Rio de Janeiro, 21 de
agosto de 2020. Constam débitos de IPTU no valor de R$ 49.769,70, débitos de FUNESBOM no valor de R$ 737,68 e condominiais no
valor R$312.726,87. Sendo infrutífero o primeiro leilão, será vendido no dia 12 (doze) de abril de 2022 no mesmo local e hora,
pela melhor oferta acima de 60%, de acordo com o art.886,v, do CPC/2015. Para que os interessados tomem conhecimento
deste edital, o mesmo foi afixado no local de costume, ficando assim os Réus intimados da Hasta Pública, por intermédio deste
edital, suprindo assim a exigência contida no art. 887 do novo CPC/2015. A venda será efetuada à vista. Caso haja proposta, por
escrito, de venda do referido bem em parcelas, nos termos do art. 895, I e II do CPC, que seja permitido o parcelamento, mediante sinal
à vista do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do lance, devendo o remanescente ser pago em até 03 (três) parcelas
iguais, mensais e sucessivas, devidamente atualizadas, mediante depósito em conta judicial vinculada a este feito e Juízo junto ao Banco
do Brasil, em 30, 60 e 90 dias contados da data do leilão ficando o imóvel penhorado até que o adquirente quite integralmente o preço
ofertado (cf. art. 895, § 1º do CPC). No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre
a soma da parcela inadimplida e as parcelas vincendas (art. 895, §4º do CPC) podendo ainda ocorrer o desfazimento da arrematação
com a perda da caução (art. 897). Ressalte-se que a oferta para aquisição à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento
parcelado consoante disposto no artigo 895 §7º do NCPC. Feito o leilão, lavrar-se-á de imediato o Auto de Arrematação ou Leilão (artigo
901, do NCPC), devendo o valor apurado ser depositado imediatamente e colocado à disposição do Juízo, sujeito as penas da lei. Na
forma do artigo 892, caput, do NCPC, autorizo que possa ocorrer, alternativamente, o pagamento inicial (e imediato) de 30% (trinta por
cento) do valor lançado, com a complementação no prazo de 15 (quinze) dias. O valor da comissão de leiloeiro deverá, no caso de
arrematação, ser paga diretamente a ele pelo arrematante. Com o pagamento integral e prova do recolhimento tributário (artigo 901, do
NCPC), extraia-se a Carta de Arrematação, além de mandado de entrega do bem (se móvel for) e de imissão na posse (sendo imóvel)
imediatamente, em favor do arrematante. O devedor poderá exercer o direito de remição expressamente previsto no artigo 826 do NCPC
até o momento anterior à assinatura do termo de adjudicação ou de arrematação. EM HIPÓTESE NENHUMA SERÁ DEFERIDA ESSA
POSSIBILIDADE APÓS OS REFERIDOS MOMENTOS (artigos 902 e 903, do NCPC). A venda se dará livre e desembaraçada, com a
sub-rogação dos valores das dívidas, em especiais as tributárias, no preço, na forma do artigo 908, do NCPC: os créditos que recaem
sobre o bem, inclusive de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o preço, observada a ordem de preferência, atendendo-se ainda
ao que consta no artigo 130, parágrafo único, do CTN. Em que pese a sub-rogação dos valores das obrigações relativas ao imóvel
(tributos, condomínio e hipoteca), segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando o arrematante tem conhecimento
das dívidas propter rem, ele será responsável pelo pagamento das mesmas caso o valor da venda não seja suficiente para a quitação.
Caberá ao arrematante comprovar o pagamento da taxa de incêndio para ser reembolsado com o produto da arrematação. Rio
de Janeiro 07 de março de 2022, Eu,__Escrivão, mandei digitar e subscrevo. __(Ass.) MMA. DRA. ANA LÚCIA VIEIRA CARMO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
COOPESTADO
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos
na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro LTDA.
CNPJ nº 04.995.006/0001-05 / NIRE JUCERJA nº 33.4.0004.127-5
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)
A Presidente do Conselho de Administração, conforme previsto no estatuto da COOPESTADO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 1655 (Hum mil seiscentos e cinquenta e cinco)
cooperados, em condições de votar a se reunirem, em sua sede social,
para a Assembleia Geral Ordinária, que se realizará na Rua Desembargador Isidro nº 40 salas 104/105, no bairro da Tijuca, CEP 20521-160,
Rio de Janeiro/RJ, no dia 12 de abril de 2022, obedecendo aos seguintes
horários e quorum para instalação, sempre no mesmo local, em 1ª (primeira) convocação, às 9 horas, com a presença de dois terços (2/3) do
número total de associados; em 2ª (segunda) convocação, às 10 horas,
com a presença de metade mais um do número total de associados; em
3ª (terceira) e última convocação, às 11 horas, com a presença mínima
de dez associados, para deliberarem sobre o seguinte: 1º) Prestação
de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2021, compreendendo
o Relatório de Gestão, Balanços, Apuração de Resultados, Parecer do
Conselho Fiscal; 2º) Destinação das Sobras; 3º) Fixação do valor dos
honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do
conselho de administração, diretoria executiva e conselho fiscal; 4°) Aplicação do FATES; 5°) Apreciação da proposta do orçamento anual e rateio
das despesas; 6º) O Regulamento da Auditoria Interna; 7º) Eleição do
Conselho Fiscal; 8º) Comunicar a Renúncia da Diretora Administrativa;
9ª) Assuntos de interesse social. Rio de Janeiro, 28 de Março de 2022,
Roseane Maria da Silva Perri, Presidente do Conselho de Administração.

GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 08.914.167/0001-70
Assembleia Geral Ordinária e Extra Ordinária por Meio Digital
REF.: Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
do GEN - Grupo Editorial Nacional Participações S.A. Ficam os senhores
Acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da
companhia que realizar-se-á no dia 27 de abril de 2022, quarta-feira, às 15:00h,
POR MEIO DIGITAL, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do dia: 1) Tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; 2) Eleger
os membros do Conselho de Administração da Companhia e respectivos
suplentes; 3) Fixar a remuneração dos membros da Administração (Conselho
de Administração e da Diretoria) da companhia; 4) Alteração do Estatuto
Social para refletir o real número de ações em Tesouraria após as aquisições
de ações durante o ano de 2021; 5) Exposição sobre a situação do mercado
e 6) Outros assuntos de interesse geral. Nos termos do art. 124, § 2º-A. da
Lei n. 6.404/1976 e da Instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de
2020, a Assembleia será realizada de FORMA DIGITAL, com o endereço de
ingresso dos acionistas sendo informado em até 8 (oito) dias de antecedência.
Os acionistas que comparecerem à reunião digital poderão explanar os seus
votos sobre os assuntos da ORDEM DO DIA, devendo o secretário nomeado
anotá-los e descrevê-los ao final da assembleia. Os acionistas que quiserem
se fazer representar por procurador, nos termos do artigo 126, § 1º da Lei de
Sociedades Anônimas, deverão optar por acionista, administrador da companhia
ou advogado para representá-los e que tenha sido constituído há menos de
1 (um) ano. O instrumento de representação poderá ser apresentado em até
meia hora de antecedência da realização da assembleia, sendo enviado aos
cuidados do Sr. Francisco Bilac M. Pinto Filho, e-mail: bilacpinto@grupogen.
com.br em formato PDF.
Rio de Janeiro, 22/03/2022.
Mauro Koogan Lorch - Presidente do Conselho de Administração.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL REGIONAL
DO MÉIER – RJ.
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO, com prazo de
05 dias, extraído dos autos da Ação de Cobrança proposta pelo
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO SESQUICENTENÁRIO
DA INDENPENDENCIA que move em face do ESPÓLIO DE
LUIZ FERNANDO CALONIO ABLE, ESPÓLIO
DE MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA MACAYBA ABLE,
JOSÉ CLAUDIO LAGES E ILDA DIAS LAGES
(processo nº 0012332-69.2011.8.19.0208) na forma abaixo:
A DRA. MARIA APARECIDA SILVEIRA DE ABREU, Juíza
de Direito Titular na Segunda Vara Cível do Fórum Regional
do Méier, FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, Especialmente aos
Executados: ESPÓLIO DE LUIZ FERNANDO CALONIO ABLE,
ESPÓLIO DE MARGARIDA MARIA DE OLIVEIRA MACAYBA
ABLE, JOSÉ CLAUDIO LAGES E ILDA DIAS LAGES, suprindo
assim a exigência contida no artigo 889, I do NCPC., que no
dia 04/04/2022 às 14:00 horas que no dia será aberto o 1º leilão
Público, através do site de leilões: www.facanhaleiloes.com.
br , pela Leiloeira Pública CRISTINA FAÇANHA, matriculada
na JUCERJA sob o nº 175, devidamente credenciada no TJRJ,
com escritório na Rua República do Líbano nº 16, salas: 501/502
– Centro – Rio de Janeiro – RJ., apregoado e vendido a quem
mais der acima da avaliação, ou no dia 07/04/2022, no mesmo
horário e local, a partir de 50% do valor da avaliação do imóvel,
em consonância ao art. 891, §único do CPC, que estará aberto
na “MODALIDADE ONLINE”, obedecendo aos artigos 879 a
903 do Novo Código de Processo Civil, o imóvel descrito como
segue. LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA IMÓVEL: Imóvel
residencial situado na RUA ARAÚJO LEITÃO, N° 607 BLOCO
7, APT 804 – ENGENHO NOVO-RJ. Devidamente registrado,
dimensionado e caracterizado na Prefeitura do Rio de Janeiro ,
sob a inscrição 13409537, conforme dados no espelho do IPTU
apresentado. Neste sentido procedi a AVALIAÇÃO INDIRETA
DO IMÓVEL ACIMA EM R$ 154.000,00 (CENTO E CINQUENTA
E QUATRO MIL REAIS). por intermédio do presente Edital de
Leilão e intimação, suprindo assim a exigência contida no
artigo 889, I do NCPC. Dado e passado, Rio de Janeiro, aos 21
(vinte e um) dias do mês de março de dois mil e vinte e dois. Para
que produza seus efeitos legais, o presente Edital encontra-se
devidamente assinado eletronicamente pela Sra. Leiloeira Pública
Cristina Façanha, pelo Responsável do Expediente – Leandro
Mondego (Mat.01/29873), e pela Dra. Maria Aparecida Silveira
de Abreu - Juíza de Direito.

CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF n.º 29.994.423/0001-56 - NIRE 33300075348
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 17 DE MARÇO DE 2022: I - Data, hora e local: 17 de
março de 2022, às 14 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Nilo
Peçanha, nº 50, sala 2009, Centro, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. II - Mesa: Sr. Mauro Ribeiro Viegas Filho, como Presidente, e Sr. João
Carlos de Noronha Viegas, como Secretário. III - Convocação e Presença:
Dispensada a publicação de Editais de Convocação, na forma do artigo 124,
§ 4º, da Lei 6.404/76. Presente a totalidade dos acionistas. IV – Natureza
da Assembleia: Ordinária. V - Ordem do Dia: (a) tomada de contas dos
administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras
relativas ao exercício social findo em 31.12.2021; e (b) destinação do resultado
do exercício findo em 31.12.2021. VI - Deliberações: Os acionistas presentes,
por unanimidade, (a) aprovaram a lavratura da presente Ata em forma de
sumário; (b) aprovaram as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2021; (c) Foi deliberada a não distribuição de dividendos aos acionistas, a
fim de que seja preservada a capacidade financeira da sociedade; (d) Em razão
do prejuízo acumulado, o lucro apurado no período, no valor de R$9.222.678,72
(nove milhões, duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e setenta e oito reais, e
setenta e dois centavos) será destinado à compensação do referido prejuízo.
VII – Publicações: Na forma do artigo 133, §5º, da Lei das S.A., o relatório da
administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos
do exercício findo, a cópia das demonstrações financeiras e o parecer dos
auditores independente foram publicados hoje dia, 17 de março de 2022, no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil. VIII
– Natureza da Assembleia: Extraordinária. IX - Deliberações: Os acionistas
presentes, por unanimidade, (a) aprovaram a lavratura da presente Ata em
forma de sumário; e (b) homologaram o pedido de renúncia apresentado
pelo Sr. Guilherme de Figueiredo Dias, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da Cédula de Identidade nº 210416446-0 emitida pelo CREA-RN,
inscrito no CPF/MF sob o nº 876.838.304-53, com endereço comercial na Rua
Flórida, nº 1.738, 1º andar, Cidade Monções, CEP 04565-911, do cargo de Diretor sem designação específica, produzindo tal ato efeitos legais e estatutários, a
partir de 28/02/2022; X - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi
encerrada a assembleia e lavrada a presente ata que lida e aprovada por todos
os acionistas presentes é por estes assinada. XI – Presenças: presentes nas
Assembleias os acionistas Mauro Ribeiro Viegas Filho, João Carlos de Noronha
Viegas, Ariovaldo dos Santos, Fernando Jardim Mentone, José Alcure Neto,
Eduardo Salgado Viegas, Marcelo Silva Neto, Alain Yves François David, Mauro Ribeiro Viegas Neto, Antonio Cosme Iazzetti D’Elia, João Alfredo Noronha
Viegas, Ioannis Saliveros Neto e M.R.V. Empreendimentos e Participações
S.A.; presente o representante dos auditores independentes Alberto A. de F.
S. Maia - Contador–CRC-RJ nº 082.246/O-0, da Opinião Auditores Independentes (CRC/SP no 021.490/O – T – RJ). A presente é cópia fiel da ata original
lavrada no livro próprio, ficando autorizada a sua publicação. Rio de Janeiro,
17 de março de 2022. Mauro Ribeiro Viegas Filho - Presidente. João Carlos de
Noronha Viegas - Secretário. Jucerja nº 4819844 em 25/03/2022.
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FUP: Mudança vem para acelerar a privatização da Petrobras

A

indicação de Adriano Pires para a presidência da Petrobras não resolverá a crise dos
combustíveis. A previsão é de
Deyvid Bacelar, coordenador
geral da Federação Única dos
Petroleiros (FUP), ao afirmar
que “o indicado do Governo
Federal vem para acelerar a
privatização da estatal e assumir o eventual desgaste pela
crise no lugar do presidente
Jair Bolsonaro. Já estou espe-

rando declarações como ‘os
preços estão altos por causa
dos altos salários da estatal’
ou ‘privatizar e usar o dinheiro como subsídio é a melhor
saída para baixar os preços
dos combustíveis”.
O general Joaquim Silva e
Luna está fora do comando
da Petrobras. A saída dele foi
confirmada no início da noite
desta segunda-feira pelo Ministério de Minas e Energia. Durante a sua passagem de menos

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF Nº 33.228.024/0001-51 - NIRE: 33300031359
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária. Pelo presente edital,
ficam convocados os acionistas da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO
DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará às 11h00min do dia 29 de abril
de 2022, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200 - 19º
andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Item 1: Examinar e Votar as contas
dos Administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme Relatório da Administração; Item 2: Examinar e
Votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras e suas Notas
Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; Item 3:
Constituição da Reserva de Incentivos Fiscais (Art.195 - A da Lei 6404/76),
no valor total de R$ 17.829.966,50 (dezessete milhões, oitocentos e vinte e
nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). Item 4:
Ratificar os Juros sobre Capital Próprio distribuídos durante o exercício de
2021,no valor total de R$13.200.000,01 (treze milhões, duzentos mil reais
e um centavo) imputados aos dividendos obrigatórios do mesmo exercício,
restando, ainda, o saldo de R$ 9.709.820,02 (nove milhões, setecentos e
nove mil, oitocentos e vinte reais e dois centavos) de dividendos obrigatórios
a pagar. Item 5: Examinar e Votar Proposta de destinação do lucro líquido
do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, bem como a distribuição de dividendo obrigatório sobre o lucro líquido ajustado do exercício
de 2021, no valor de R$ 22.909.820,03 (vinte e dois milhões, novecentos e
nove mil, oitocentos e vinte reais e três centavos), que deduzidos os Juros
Sobre Capital Próprio imputados no montante de R$ 13.200.000,01 (treze
milhões, duzentos mil reais e um centavo), resulta no saldo obrigatório de
dividendos a pagar de R$ 9.709.820,02 (nove milhões, setecentos e nove
mil, oitocentos e vinte reais e dois centavos), conforme Proposta da Administração; Item 6: Fixar em 04 (quatro) o total de membros que comporão o
Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para o mandado
que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2023; Item 7: Fixar em
até R$ 1.151.617,92 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, seiscentos
e dezessete reais e noventa e dois centavos) a verba média mensal para
remuneração do Conselho Administração, Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal (se houver), para o período de maio de 2022 a abril de 2023; Item 8:
Eleição dos membros do Conselho de Administração para o mandato que
se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2023. Informações Gerais: (a) Nos termos do Artigo 1º da Instrução CVM 165/91, alterada pela
Instrução CVM 282/98, o percentual mínimo de participação no capital
social votante necessário à requisição da adoção do processo de voto
múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração, é de
5% (cinco por cento), observado o prazo de até 48 horas antes da realização da Assembleia para tal requisição; (b) Encontram-se à disposição dos
acionistas na sede da Companhia, na rede mundial de computadores no
website da empresa (www.wlm.com.br) e no website da CVM – Comissão
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), os documentos relacionados às
deliberações previstas neste edital, conforme exigidos pela Instrução CVM
481/09, como também, o Boletim de Voto à Distância (“Boletim”) onde os
acionistas poderão exercer o voto por meio de preenchimento e entrega
do Boletim, obedecendo as regras estabelecidas nos artigos 21-A a 21-X,
da Instrução CVM 481/09; (c) Caso o acionista seja representado por procurador, este deverá estar constituído há menos de um ano, bem como, se
for o caso, apresentar os atos constitutivos de acionista pessoa jurídica e
documentos comprobatórios de regularidade da representação por parte
dos signatários das procurações, em estrita observância ao disposto no art.
126 da Lei nº 6.404/76; e (d) Flexibilização das exigências para o exercício
do direito de voto à distância, ante a situação de exceção decorrente da
pandemia causada pela COVID-19, da seguinte forma: 1) Dispensando
o Acionista de reconhecer firma na procuração ou no Boletim de Voto à
Distância; 2) Dispensando a autenticação do RG, RNE, CNH para Pessoa
Física; 3) Dispensando a autenticação dos documentos societários para
Pessoa Jurídica; 4) Aceitando o envio dos documentos por e-mail, sem a
necessidade de envio das vias originais por correio. Rio de Janeiro, 25 de
março de 2022. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti Presidente do Conselho de Administração.

de 1 ano no cargo, o preço da
gasolina subiu 32,3%. Ele deixa o cargo após receber várias
críticas por conta do aumento
no preço dos combustíveis feitas pelo governo e pelo Congresso à estatal. Entra no lugar
dele o economista Adriano
Pires, especialista do setor de
óleo de gás, sócio-diretor do
Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), indicado pelo presidente, Jair Bolsonaro.
Bacelar ressalta que a FUP

já marcou Plenária Nacional
dos Petroleiros para deliberar
ações contra os ataques do
Governo do presidente Jair
Bolsonaro contra a Petrobras
para o Povo com as privatizações. O encontro acontecerá
de 5 a 7 de maio e terá como pauta a atual política de
preços dos combustíveis, a
retirada de diretos históricos
da categoria petroleira desde
2019 e o apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 - NIRE 33.3.003352-85
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA DA BEMOBI MOBILE TECH S.A.
Ficam os Senhores acionistas da Bemobi Mobile Tech S.A. (“Companhia”)
convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser
realizada no dia 29 de abril de 2022, às 15:00 horas (“AGO”), de forma
exclusivamente digital, nos termos do artigo 4º, §2º, inciso I, e artigo
21-C, §§2º e 3º, da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009
(“Instrução CVM 481”), através da plataforma eletrônica Google Meets
(“Plataforma Eletrônica”), com link de acesso a ser encaminhado aos
acionistas habilitados, sem prejuízo da possibilidade de votação à distância
por meio do envio de boletim de voto à distância (“BVD”) previamente à
realização da assembleia, sobre a seguinte ordem do dia: 1 - deliberar
sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021; 2 - deliberar sobre a destinação
do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021,
bem como a distribuição de dividendos; 3 - fixar a remuneração global dos
administradores da Companhia para o exercício de 2022; 4 - deliberar
sobre o número de membros a compor o Conselho de Administração
da Companhia no próximo mandato unificado de 2 (dois) anos, que se
encerrará na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2024; 5 eleger os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração
da Companhia; e 6 - deliberar sobre a caracterização da independência
dos candidatos para o cargo de membros independentes do Conselho
de Administração. Informações Gerais: Este edital de convocação, a
proposta da administração, bem como os documentos e as informações
pertinentes aos assuntos incluídos na ordem do dia antes mencionada, em
especial os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e
os demais previstos nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 480 e nº 481, encontram-se disponíveis na sede da Companhia
e, também, nas páginas da Companhia (ri.bemobi.com.br), da B3 (www.
b3.com.br) e da CVM (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores.
Em que pese a pandemia da COVID-19 no Brasil apresentar um cenário de
menor gravidade, a Assembleia, por medida de resguardo, será realizada
de modo exclusivamente digital, razão pela qual a participação do Acionista
somente poderá ser via Plataforma Eletrônica, pessoalmente ou por
procurador devidamente constituído nos termos do artigo 21-C, §§2º e 3º
da Instrução CVM 481, caso em que o Acionista poderá: (i) simplesmente
participar da Assembleia, sem necessariamente votar; ou (ii) participar
e votar nas Assembleias Gerais. Em atendimento ao artigo 4º, inciso I,
da Instrução CVM nº 481/09 e ao artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91,
informa-se que o percentual mínimo de participação no capital votante
necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo para a
eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos
termos do artigo 141 da Lei nº 6.404/76, é de 5%. Sem prejuízo do disposto
no artigo 141, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, a Companhia destaca a
importância de que eventuais pedidos de voto múltiplo sejam feitos com
antecedência, de modo a facilitar seu processamento pela Companhia e a
participação dos demais acionistas, nacionais e estrangeiros. Participação
dos Acionistas via Plataforma Eletrônica: Somente poderão participar
e votar na AGO via Plataforma Eletrônica aqueles que sejam identificados
como acionistas em extrato expedido pela instituição financeira depositária
das ações escriturais ou pela instituição responsável pela custódia,
conforme o caso, pessoalmente ou por seus representantes legais ou
procuradores. O link de acesso à AGO será disponibilizado pela Companhia
àqueles acionistas que se habilitarem para participar, por meio do envio,
dos documentos abaixo indicados para o endereço eletrônico assembleia@
bemobi.com.br (com solicitação de confirmação de recebimento), em até
2 (dois) dias antes da data de realização da AGO, ou seja até 27 de abril
de 2022. Nos termos do artigo 5º, §3º da Instrução CVM nº 481/09,
não será admitido o acesso à Plataforma Eletrônica de acionistas
que não apresentarem os documentos de participação necessários
no prazo aqui previsto. (a) no caso de pessoa física: documento de
identidade com foto (Carteira de Identidade Registro Geral - RG, a Carteira
Nacional de Habilitação - CNH, passaporte, carteiras de identidade
expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas
pelos órgãos da Administração Pública); (b) no caso de pessoa jurídica ou
fundo de investimento: o representante do acionista deverá apresentar: (i)
documento de identidade do representante com foto (Carteira de Identidade
Registro Geral - RG, a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, passaporte,
carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras
funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública); (ii) atos
societários e/ou documentos pertinentes que comprovem os poderes dos
signatários (iii) o instrumento do mandato com o reconhecimento de firma
do outorgante; e (iv) comprovante expedido pela instituição financeira
prestadora dos serviços de escrituração das ações da Companhia com, no
máximo, 5 (cinco) dias de antecedência da data da realização da AGOE
e, relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de
ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária,
emitido pelo órgão competente. Em princípio, todos os documentos dos
acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento das firmas
dos signatários por Tabelião ou Notário Público, devem ser apostilados ou,
caso o país de emissão do documento não seja signatário da Convenção
de Haia (Convenção da Apostila), devem ser legalizados em Consulado
Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta
Comercial e registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos termos
da legislação então em vigor. Participação dos Acionistas via BVD: Além
da participação na AGO por meio da Plataforma Eletrônica, também é
admitido o voto à distância por meio do preenchimento e entrega do BVD,
nos termos do artigo 21-A da Instrução CVM 481, aos agentes de custódia,
ao escriturador das ações da Companhia ou diretamente à Companhia. As
informações completas para a participação digital e/ou para o envio do BVD
estão disponíveis na Proposta da Administração disponível para consulta
na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia (http://
ri.bemobi.com.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.
br) e da CVM (http://www.cvm.gov.br – Sistema Empresas.NET). Rio de
Janeiro, 28 de março de 2022. Lars Boilesen - Presidente do Conselho
de Administração da BEMOBI MOBILE TECH S.A.

no processo de reconstrução
do Brasil a partir de empresas públicas e estatais fortes,
como a Petrobras. Adriano
Pires será o terceiro presidente da estatal na gestão
Jair Bolsonaro. Antes de
Silva e Luna, o cargo foi
ocupado por Roberto Castello Branco. Formado pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro e doutor em
economia industrial pela
Universidade de Paris XIII,

Pires tem mais de 40 anos
de atuação no mercado de
energia e tudo leva a crer
que não irá sofrer a resistência dos investidores.
Comunga com as ideias de
privatização do governo.
Esta não é a primeira vez
que ele ocupa um cargo
no governo. Em 2001, assessorou o diretor-geral da
Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP).

Febraban: Os principais
eventos econômicos da semana

A

Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou
nesta segunda-feira o informativo semanal de Economia Bancária que cita os
eventos importantes que
estarão no radar econômico da semana. “Ao longo da
semana serão publicadas as
sondagens de confiança (indústria, serviços e comércio) da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), referentes
ao mês de março, que ajudarão a calibrar o comportamento da atividade neste
primeiro trimestre do ano.
Em relação à inflação,
a FGV publica o IGP-M
de março, na quarta (30),
cuja expectativa é de alta de
1,33% no período, pressionado pelos recentes reajustes dos preços dos combustíveis nas refinarias e nos
postos, além da alta dos
preços das matérias-primas
no atacado, decorrente do
conflito na Ucrânia.
Na quarta (30), o Tesouro
Nacional divulga o resultado
fiscal do governo central; e, na
quinta (31), o BCB divulgaria o
dado do setor público consolidado (este também sem data
exata de divulgação agora),
ambos referentes ao mês de
fevereiro. A coleta da Bloomberg prevê déficit primário de
R$ 20,0 bi para o governo central e de R$ 10,0 bi para o setor
público consolidado.
Apesar do resultado
negativo, as expectativas
são ligeiramente melhores
do que o observado em
fev/21, quando foram registrados déficits de R$ 21,3
bi e 11,8 bi, respectivamente. Assim, a tendência é de
continuidade da trajetória

de melhora (no acumulado
em 12 meses) do resultado
fiscal, amparado especialmente no expressivo crescimento da arrecadação
de impostos. Em relação à
inflação, a FGV publica o
IGP-M de março, na quarta
(30), cuja expectativa é de
alta de 1,33% no período,
pressionado pelos recentes
reajustes dos preços dos
combustíveis nas refinarias
e nos postos, além da alta
dos preços das matérias-primas no atacado, decorrente
do conflito na Ucrânia.
Na sexta-feira (1º), o IBGE divulgará a produção
industrial de fevereiro, que
deve crescer 0,6% no mês,
diante da redução dos gargalos nas cadeias produtivas e
melhora da pandemia no período, o que pode ser observado em alguns indicadores
setoriais, como nos dados de
produção de veículos. “A alta em fevereiro não deve ser
suficiente para compensar a
expressiva queda de janeiro
(-2,4%), não alterando assim
o quadro de dificuldades do
setor, que, pelo contrário,
pode ver o aprofundamento
de tais problemas diante do
conflito no leste europeu”.
A agenda de indicadores
ainda traz os dados do setor
externo. Na sexta (1), a Secex apresenta os números da
balança comercial de março,
que deve registrar superávit
de US$ 9,3 bi, melhor que o
registrado em março de 2021
(US$ 6,5 bi), beneficiado pela
alta dos preços das commodities no mercado internacional e seus impactos positivos
sobre as exportações. Este é
um dos fatores que explicam
a recente apreciação do real.

COMPANHIA PERNAMBUCANA
DE TERRENOS
CNPJ/MF nº 10.775.765/0001-57
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021, 2020, 2019 e 2018 (em R$)
2021
2020
2019
2018
2021
2020
2019
2018
ATIVO
12.601.935
1.768
1.768
1.482 PASSIVO
12.601.935
1.768
1.768
1.482
Circulante
12.600.749
582
582
296 Circulante
166.278
25.681
46.700
46.300
Disponíbilidades Parcelamento - Lei nº
Aplicações Financeiras
12.600.129
11.941/2009
165.278
25.681
45.700
45.300
Adiantamentos
286
286
286
Pró-Labore a Pagar
1.000
1.000
1.000
Impostos a recuperar
47
9
9
9 Não Circulante
14.431.124 1.494.679 1.192.598 1.121.504
Estoque
287
287
287
287 Contas com Associadas - NE 2 14.135.172 1.062.494
965.373
894.279
Não Circulante Parcelamento - Lei nº
1.186
1.186
1.186
1.186 11.941/2009
295.952
432.185
227.225
227.225
Investimentos - NE 1.b
Patrimônio Líquido
(1.995.467) (1.518.592) (1.237.530) (1.166.322)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social - NE 3
11.760
11.760
11.760
11.760
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021, 2020, 2019 e 2018 (em R$)
Reserva de CM do Capital
2.682
2.682
2.682
2.682
Reserva
Lucros
Prejuízos Acumulados
(2.009.909) (1.533.034) (1.251.972) (1.180.764)
Capital
de
(Prejuizos)
DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS
Social
Capital Acumulados
Total
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021, 2020, 2019 e 2018 (Em R$)
SALDOS EM 31/12/18
11.760
2.682
(1.180.764) (1.166.322)
Prejuizo do Exercicio
(71.208)
(71.208)
DESCRIÇÃO
2021
2020
2019
2018
SALDOS EM 31/12/19
11.760
2.682
(1.251.972) (1.237.530) 1 - Receitas
1.679
Prejuizo do Exercicio
(281.062)
(281.062) 2 - Insumos adquiridos de terceiros
(2.698) (35.783) (6.218)
(400)
SALDOS EM 31/12/20
11.760
2.682
(1.533.034) (1.518.592) 3 - Valor adicionado líquido
Prejuizo do Exercicio
(476.875)
(476.875) produzido pela entidade (1-2)
(1.019) (35.783) (6.218)
(400)
SALDOS EM 31/12/21
11.760
2.682
(2.009.909) (1.995.467)
4 - Distribuição do valor adicionado
1.019 35.783
6.218
400
4.1) Pessoal - Remuneração direta
(12.000) (12.000) (12.000) (12.000)
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021, 2020, 2019 e 2018 (Em R$)
4.2) Impostos, Taxas e Contribuições
1- Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações contá- Federais
(52.137) (162.572) (3.346) (3.385)
beis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 4.3) Remuneração de Capitais de
Em conformidade com a Lei nº 6.404/76 (das Sociedades por Ações), alterações Terceiros
(411.719) (70.707) (49.644) (62.503)
introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.641/09 e pronunciamentos emitidos pelo 4.3.1) Juros Associadas
(374.361) (70.403) (49.320) (52.985)
CPC(Comitê de Pronunciamentos Contábeis). São os seguintes os principais 4.3.2) Juros Impostos e Contribuições (37.358)
(304)
(324) (9.518)
critérios contábeis utilizados na elaboração dessas demonstrações: a) Resultado do exercício: Apurado em conformidade com o regime de competência. 4.4) Remuneração de Capitais
(476.875) (281.062) (71.208) (78.288)
b) Investimentos - São avaliados ao custo de aquisição, corrigidos monetária- Próprios - Prejuízo do Exercício
mente até 31/12/95. 2- Contas a Pagar - Cias. Associadas
3 - Capital Social - Em 31/12/2021, 2020, 2019 e 2018 o capital social subs2021
2020
2019
2018 crito e integralizado está representado
Empresa
Othon E.
352.279
311.880
291.109
276.240 por 400.000 ações ordinárias nominativas.
Othon A.
95.155
84.243
78.632
74.616
CAPVRU
134.236
118.855
110.945
105.282
Rogério Luiz Lima Figueira
Thiago Raphael Carneiro
Hotéis Othon S/A.
13.553.502
547.516
484.687
438.142
Diretor
Contador
Total
14.135.172
1.062.494
965.373
894.280
CPF: 304.312.637-87
CRC-RJ 123.855/O-8

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021, 2020, 2019 e 2018 (em R$)
2021
2020
2019
2018
RECEITAS (DESPESAS)
Administrativas
(65.973) (174.572) (21.565) (15.786)
Resultado Financeiro
(410.902) (106.490) (49.643) (62.502)
Prejuízo do Exercício - NE 1.a
(476.875) (281.062) (71.208) (78.288)
Prejuízo Por Lote de Mil Ações - NE 3 (1.192,19) (702,66) (178,02) (195,72)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE
2021, 2020, 2019 e 2018 (Em R$)
Atividades Operacionais
2021
2020
2019
2018
Prejuízo Líquido do Exercício
(476.875) (281.062) (71.208) (78.288)
Ajustes para conciliar o resultado
ao caixa gerado pelas atividades
operacionais
Juros s/ tributos
37.358
- 9.518
Juros s/ mútuos
374.361 70.403 49.320 52.985
Total
(65.156) (210.659) (21.888) (15.785)
(Aumento) Redução de ativos
operacionais Adiantamentos
(286)
Impostos a recuperar
(38)
(9)
Total
(38)
(286)
(9)
Aumento (Redução) de passivos
operacionais
Tributos a recolher
(33.994) 184.941
400 (32.712)
Pró-Labore a pagar
1.000 (1.000)
Total
(32.994) 183.941
400 (32.712)
Caixa aplicado nas atividades
operacionais
(98.188) (26.718) (21.774) (48.506)
Atividades de financiamento Recebimento de Associadas
12.698.317 26.718 21.774 48.506
Caixa oriundo das atividades de
financiamento
12.698.317 26.718 21.774 48.506
Aumento do Caixa
12.600.129
Disponibilidades no final do
exercício
12.600.129
Disponibilidades no início do
exercício
-
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Tesouro Direto: Aumento de 7,53% no número de investidores

O

total de investidores ativos no
Tesouro
Direto chegou, em fevereiro, a
1.862.785, com o aumento
de 35.393 investidores. Já o
número de investidores cadastrados no programa aumentou em 430.444, crescimento de 75,53% em relação

a fevereiro de 2021, atingindo a marca de 17.369.623
pessoas. Segundo o Tesouro
Nacional, no mês passado
foram realizadas 494.189
operações de investimento
em títulos do Tesouro Direto, no valor total de R$ 3,19
bilhões. Durante esse mês,
os resgates somaram de R$

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
Cancelamento do Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral
Extraordinária de Acionistas
Ficam informados os senhores acionistas que a Assembleia a ser realizada em 26 de abril de 2022, conforme convocações publicadas nas
edições do jornal Monitor Mercantil nos dias 24, 25 e 28 de março de 2022
(nos formatos impresso e digital), está cancelada, sendo remarcada para
o dia 29 de abril de 2022. Rio de Janeiro, 29 de março de 2022. Nanci
Turibio Guimarães - Diretora Financeira e de Relações com Investidores.

Edital de Convocação
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Technos S.A. (“Companhia” ou
“Technos”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
(“Assembleia” ou “AGOE”) que será realizada no dia 29 de abril de 2022, às 10h00,
de modo parcialmente digital, sendo facultada (i) a participação presencial na
sede social da Companhia localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 5,
6º andar, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-907 ou (ii) a participação
a distância, conforme detalhado abaixo, nos termos do Artigo 4º, §2, inciso II da
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada
(“ICVM nº 481/2009”), e dos Artigos 121, 124 e 132 da Lei n.º 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das Sociedades por
Ações”), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (A) Em Assembleia
Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da
Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a
proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2022; (iii) deliberar
sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (iv) fixar a remuneração anual
global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. (B) Em
Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar sobre a alteração e consolidação
do Estatuto Social da Companhia para inclusão de novas regras de governança
corporativa, bem como para adaptá-lo às regras do regulamento de listagem do
segmento especial da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão denominado Novo Mercado.
Os documentos e informações necessários para a participação e exercício do
direito de voto na AGOE encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na
forma do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, na sede social da
Companhia, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 5, 6º andar, Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-907, e nas páginas da internet da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) (www.cvm.gov.br), e da Companhia (www.grupotechnos.com.br), a partir
da presente data, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades
por Ações, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme
alterada (“ICVM nº 480/2009”), da ICVM nº 481/2009 e do Estatuto Social da
Companhia. Instruções Gerais para a Participação na Assembleia:
I. Participação Presencial. Nos termos do Artigo 11 do Estatuto Social, a
Companhia solicita que todos os acionistas que desejarem participar da AGOE
por meio presencial apresentem, até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização
da Assembleia, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes
que comprovem a representação legal, conforme o caso: (a) extrato expedido pela
instituição prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição
custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no
máximo, 3 (três) dias antes da realização da AGOE; (b) em caso de representação
por procurador, o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do
outorgante, observadas as disposições do Artigo 126 da Lei das Sociedades por
Ações; e/ou (c) para os acionistas constituídos sob a forma de fundos de
investimento: (i) comprovação da qualidade de administrador do fundo conferida
à pessoa física ou jurídica que o represente na AGOE, ou que tenha outorgado os
poderes ao procurador; (ii) ato societário do administrador pessoa jurídica que
confira poderes ao representante que compareça à AGOE ou a quem tenha
outorgado a procuração; e (iii) caso o representante ou procurador seja pessoa
jurídica, os mesmos documentos referidos no item (ii) acima a ele relativos. Vale
ressalvar que, exclusivamente para os acionistas que comparecerem
presencialmente à AGOE, poderão dela participar e votar aqueles que estiverem
munidos dos documentos exigidos, ainda que tenham deixado de enviá-los
previamente. II. Participação Remota por meio Digital. Os acionistas também
poderão participar da AGOE de forma remota, por meio da plataforma Microsoft
Teams, com a utilização de vídeo e áudio, nos termos do Manual da Assembleia
e Proposta de Administração. O acionista que desejar participar da AGOE por meio
digital deverá enviar os mesmos documentos necessários à participação
presencial, acrescidos de declaração assinada na qual indicará seu nome, CPF e
endereço eletrônico para o qual deverá ser enviado o link de acesso à AGOE. Para
viabilizar o credenciamento do acionista e a sua participação na AGOE, os
referidos documentos deverão ser enviados, em até 48 (quarenta e oito) horas
antes da data de realização da AGOE, para a sede da Companhia, acima
referenciada, ou para o e-mail ri@grupotechnos.com.br, aos cuidados do
Departamento de Relações com Investidores. Uma vez recebida e verificada a
documentação fornecida, a Companhia enviará ao acionista os dados para
participação na AGOE por meio da plataforma ora referida. O acionista que
participar da AGOE por meio da plataforma digital poderá exercer os seus
respectivos direitos de voto e será considerado presente e assinante da ata, na
forma do Artigo 21-V da ICVM nº 481/2009. Caso o acionista não receba o link de
acesso com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da realização da AGOE,
deverá entrar em contato com o Departamento de Relações com Investidores da
Technos até às 18h00 do dia 28 de abril de 2022, para que seja prestado o suporte
remoto. A partir do credenciamento, o participante se compromete a (i) utilizar o
link individual única e exclusivamente para participação na AGOE, (ii) não transferir
ou divulgar, no todo ou em parte, o link individual a qualquer terceiro, acionista ou
não, sendo o referido link intransferível, e (iii) não gravar ou reproduzir, no todo ou
em parte, nem tampouco transferir, a qualquer terceiro, acionista ou não, o
conteúdo ou qualquer informação transmitida por meio digital durante a realização
das AGOE. Para participar da AGOE por meio digital, o acionista precisará ter
instalado em seu dispositivo eletrônico a plataforma Microsoft Teams, cujo
download poderá ser realizado pelo link https://www.microsoft.com/pt-br/
microsoft-365/microsoft-teams/download-app. Todo acionista, representante ou
procurador que ingressar na AGOE por meio digital passará por uma verificação
visual a fim de confirmar a identidade do participante e regularidade de sua
participação. Nesta verificação será solicitada a exposição do documento de
identificação do participante na câmera de seu dispositivo, de modo que a foto e
todas as informações do referido documento estejam visíveis e legíveis. Ao longo
de toda AGOE o participante deverá manter a câmera de seu dispositivo ligada e
deverá estar posicionado a frente dessa, de forma a permanecer visível durante
toda a AGOE. O participante que desligar a câmera ou se ausentar da frente da
mesma poderá ser notificado para que retorne ou religue o dispositivo. Em caso
de não atendimento à solicitação, o participante poderá ser retirado da
videoconferência. Como forma de otimizar a interação dos presentes, o áudio dos
participantes por meio de videoconferência ficará automaticamente silenciado. Os
participantes poderão manifestar-se por (i) mensagens, a qualquer momento ou
(ii) áudio, mediante solicitação por mensagem para a liberação oportuna de seu
áudio. Além disso, informamos que a AGO será gravada, nos termos do Artigo
21-C, §1º, inciso III da ICVM nº 481/2009 e que a Companhia não se responsabiliza
por problemas de conexão que os participantes credenciados possam enfrentar
ou outras situações que não estejam sob o controle da Companhia, tais como
instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade da plataforma
Microsoft Teams com o equipamento do participante. III. Boletim de Voto a
Distância. Alternativamente, os acionistas poderão votar nas matérias constantes
da ordem do dia da AGOE mediante o envio, a partir desta data, do boletim de voto
à distância, disponibilizado nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e da
Companhia (www.grupotechnos.com.br), diretamente para a Companhia, por
correio postal – para o endereço Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 5, 6º andar,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-907 - ou para o e-mail
ri@grupotechnos.com.br. Além disso, os acionistas poderão exercer o direito de
voto mediante transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto
para (i) seus custodiantes ou (ii) a instituição financeira contratada pela Companhia
para a prestação dos serviços de escrituração de valores mobiliários. As instruções
de voto deverão ser recebidas pela Companhia, pelo custodiante e pelo
escriturador em até 7 (sete) dias antes da data da AGOE, nos termos da ICVM
nº 481/2009. O acionista que enviar o Boletim de Voto a Distância poderá participar
da AGOE tanto presencialmente, quanto remotamente. No entanto, caso este
acionista exerça o direito de voto na AGOE, o seu Boletim de Voto a Distância será
integralmente desconsiderado e os votos proferidos em tempo real serão
considerados válidos. Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.
Renato José Goettems
Presidente do Conselho de Administração

1,67 bilhão. Dessa forma,
houve emissão líquida de R$
1,52 bilhão. As aplicações de
até R$ 1 mil representaram
62,18% das operações de investimento no mês. O valor
médio por operação foi R$
6.448,42.
O título que mais atraiu
os foi Tesouro Selic, que

totalizou, em vendas, R$
1,9 bilhão e correspondeu
a 59,76% do total. Os títulos indexados à inflação
(Tesouro IPCA+ e Tesouro
IPCA+ com Juros Semestrais) somaram R$ 918,37
milhões e corresponderam
a 28,82% das vendas, enquanto os títulos prefixados

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO - SINCOFARMA-RIO
Sede Própria: Av. Almirante Barroso,02 - 16º e 17º andares - Centro-RJ
CEP 20031-000 - Tel.: (21) 2220-8585 - CNPJ: 27.904.572/0001-51
EDITAL - De acordo com o Estatuto do Sindicato, convoco toda categoria
do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Município do
Rio de Janeiro para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que será
realizada no dia 07 de abril de 2022, A ASSEMBLEIA OCORRERÁ DE
FORMA HÍBRIDA, PARA OS QUE NÃO PUDEREM ESTAR PRESENTE
ESTAREMOS DISPONIBILIZANDO LINK DA PLAFORMA ZOOM, às
15h30min, em Primeira Convocação e 16h, em Segunda Convocação,
com qualquer número de presentes, para debater e aprovar a seguinte
pauta: 1- Balanço Patrimonial realizado em 31/12/2021; 2- Resultado do
Exercício realizado em 31/12/2021; 3- A Documentação será enviada por
e-mail para os Participantes; 4- Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 29 de
março de 2022. Felipe Antônio Terrezo - Presidente.
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO - SINCOFARMA-RIO
Sede Própria: Av. Almirante Barroso,02 - 16º e 17º andares - Centro-RJ
CEP 20031-000 - Tel.: (21) 2220-8585 - CNPJ: 27.904.572/0001-51
EDITAL - De acordo com o Estatuto do Sindicato, convoco toda categoria
do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Município do Rio
de Janeiro para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será
realizada no dia 07 de abril de 2022, A ASSEMBLEIA OCORRERÁ DE
FORMA HÍBRIDA, PARA OS QUE NÃO PUDEREM ESTAR PRESENTE,
ESTAREMOS DISPONIBILIZANDO LINK DA PLAFORMA ZOOM, às
14:30h, em Primeira Convocação e 15h, em Segunda Convocação, com
qualquer número de presentes, para debater e aprovar a seguinte pauta:
1- Autorização de Negociação e Avaliação da proposta da convenção
coletiva de trabalho 2021/2022 do SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINFAERJ; 2- Autorização de
Negociação e avaliação de proposta de Convenção Coletiva de Trabalho
2022/2023 do SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO - SINFAERJ; 3- Avaliação das contrapropostas do
SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- SINFAERJ para as CCTs de 2019/2020 E 2020/2021. 4- Autorização de
Negociação e Avaliação da proposta da convenção coletiva de trabalho
2022/2023 do SINDICATO DOS EMPREGADOS MOTOCICLISTAS DO
ESTADO DO RJ - SINDIMOTOS; 5- Assuntos Gerais. Rio de Janeiro, 29
de março de 2022. Felipe Antônio Terrezo - Presidente.
CMSA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 10.826.232/0001-57 - NIRE 33.3.0029027-3
O Conselho de Administração da CMSA Participações S/A convoca os
senhores acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária, no dia 29 de abril de 2022, na sede da Companhia, à Av. das
Américas nº 3.500, bloco 2, sala 503, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, às
11 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Exame,
discussão e aprovação das Contas da Administração, do Relatório Anual
da Administração e Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) Destinação do
resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; c) Fixação
da remuneração global dos Administradores para o ano de 2022. Avisos:
Encontram-se desde já à disposição dos senhores acionistas, na sede
social da Companhia, os documentos a que se refere o Artigo 133, da Lei nº
6.404/1976. Os instrumentos de representação na Assembleia deverão ser
apresentados na sede social da Companhia nos termos da Lei e do Estatuto
Social dela. Rio de Janeiro, 28 de março de 2022. José Inácio Cercal Fucci
Presidente do Conselho de Administração.
ENEVA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Cia. Aberta | Código CVM 02123-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Srs. acionistas da ENEVA S.A. (“Cia.”) a se reunirem
em AGO/E (“AGOE”), a ser realizada às 11h do dia 29/04/22, de forma
exclusivamente digital, por meio da plataforma “Zoom”, em linha com o
§ único do Art. 121 da Lei 6.404/76 e com a Instrução CVM nº 481/09,
conforme alterada, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1) Em AGO: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativos
ao exercício social encerrado em 31/12/21; (ii) destinação dos resultados
do exercício social encerrado em 31/12/21; (iii) fixação do número de
membros do Conselho de Administração; (iv) eleição dos membros do
Conselho de Administração da Cia.; (v) fixar o montante global anual da
remuneração dos administradores da Cia.; 2) Em AGE: (i) deliberar sobre
a rerratificação da remuneração global atribuída aos administradores no
período compreendido entre abril de 2021 e abril de 2022; e (ii) deliberar
sobre a reforma dos Artigos 16 e 19 do Estatuto Social da Cia. a fim de
alterar as competências do Conselho de Administração e da Diretoria em
relação à assunção de obrigação ou a celebração de negócio jurídico pela
Cia. ou suas sociedades controladas relacionados à comercialização de
energia. Informações Gerais: A Cia. esclarece que (i) poderão participar
da AGOE os acionistas titulares de ações emitidas pela Cia., por si, seus
representantes legais ou procuradores, nos termos dispostos no Art. 126 da
Lei 6.404/76, (ii) os acionistas deverão apresentar com a devida antecedência
o comprovante atualizado da titularidade das ações de emissão da Cia.,
expedido por instituição financeira prestadora dos serviços de ações
escriturais e/ou agente de custódia e, conforme o caso: a) Pessoas Físicas:
documento de identificação com foto; b) Pessoas Jurídicas: último estatuto
ou contrato social consolidado devidamente registrado no órgão competente
e a documentação societária outorgando poderes de representação (ata
de eleição dos diretores, conforme o caso); c) Fundos de Investimento:
último regulamento consolidado do fundo e estatuto ou contrato social do
seu administrador/gestor, além da documentação societária outorgando
poderes de representação (ata de eleição dos diretores, conforme o caso);
e d) Procuradores: procuração, emitida há menos de um ano da data de
realização da AGOE e documento de identificação com foto do procurador.
Em cumprimento ao disposto no Art. 654, §1º e §2º da Lei 10.406/2002,
conforme alterada, deverá a procuração conter indicação do lugar onde
foi outorgada, qualificação completa do outorgante e do outorgado, data,
bem como o objetivo da outorga com a designação e extensão dos
poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante,
ou, alternativamente, com assinatura digital, por meio de certificado digital
emitido por autoridades certificadoras vinculadas à Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira (ICP-Brasil), ou com assinatura eletrônica certificada por
outros meios que, a critério da Cia., comprovem a autoria e integridade do
documento e dos signatários. Visando facilitar a participação dos acionistas,
a Cia. dispensará a notarização, consularização/apostilamento e tradução
juramentada para português dos documentos expedidos fora do país. É
importante, contudo, que haja identificação clara do nome do signatário dos
documentos apresentados, para fins de comprovação dos poderes, e que
documentos em língua estrangeira estejam acompanhados de tradução
livre para a língua portuguesa. Os acionistas que pretenderem participar
da AGOE, que será realizada exclusivamente por meio da Plataforma
“Zoom”, deverão enviar e-mail à Cia. para assembleias@eneva.com.br,
com antecedência mínima de 48 horas da realização da AGOE, ou seja,
até às 11 horas (horário de Brasília) do dia 27/04/22, solicitando acesso ao
sistema eletrônico de participação e votação à distância, e enviando cópia
de toda a documentação necessária para participação na AGOE, nos termos
acima. Os acionistas que não manifestarem o interesse na participação na
assembleia digital e não apresentarem os documentos de participação
necessários no prazo aqui exigido não estarão aptos à participação na
AGOE. As informações detalhadas sobre as regras e os procedimentos a
serem seguidos para que os acionistas possam participar e votar à distância
na AGOE, incluindo informações para acesso e utilização do sistema
por meio do qual será realizada a AGOE, estão disponíveis no seguinte
endereço eletrônico: ri.eneva.com.br. O acionista também poderá exercer
o voto na AGOE por meio do preenchimento e entrega com antecedência
do boletim de voto à distância. Solicitamos aos acionistas que verifiquem
as regras previstas na Instrução CVM nº 481/09, bem como as orientações
constantes do próprio boletim de voto à distância disponibilizado. Para
fins do Art. 4º da Instrução CVM nº 481/09, a Cia. informa, ainda, que o
percentual mínimo do capital votante necessário para solicitação de adoção
do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de
Administração é de 5% , nos termos do Art. 3º da Resolução CVM 70/22.
Sem prejuízo do prazo previsto no Art. 141, §1º, da Lei 6.404/1976, a Cia.
destaca a importância de que os pedidos de voto múltiplo sejam feitos
com antecedência, de modo a facilitar seu processamento pela Cia. e a
participação dos demais acionistas, nacionais e estrangeiros. Por fim, os
documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas
e deliberadas na AGOE encontram-se disponíveis na sede social da Cia.,
na página de relação com investidores da Cia. (ri.eneva.com.br), no site da
CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 (www.b3.com.br), conforme prevê o Art.
133 da Lei 6.404/76 e a Instrução CVM nº 481/09. Rio de Janeiro, 29/03/22.
Jerson Kelman - Presidente do Conselho de Administração. ENEVA S.A.

(Tesouro Prefixado e Tesouro Prefixado com Juros
Semestrais) totalizaram R$
364,07 milhões em vendas,
ou 11,42% do total.
“Nas recompras, predominaram os títulos indexados à taxa Selic, que
somaram R$ 784,76 milhões (52,40%). Os títulos

remunerados por índices
de preços (Tesouro IPCA+,
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais e Tesouro
IGPM+ com Juros Semestrais) totalizaram R$ 446,06
milhões (29,79%), os prefixados, R$ 266,78 milhões
(17,81%)”, informou o Tesouro.

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
Edital de 1ª convocação de
Assembleia Geral Ordinária de Acionistas
Ficam convidados os Srs. Acionistas da PRODUTORES ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária, a se realizar no dia 29 de abril de 2022, às 11:00 hs, na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Jardim Botânico nº
674, sala 316, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, para deliberar sobre
as seguinte Ordens do Dia: (i) Tomar as Contas dos Administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) Deliberar sobre
a destinação do resultado do exercício; e (iii) Fixar a remuneração anual
global da Administração. Conforme estabelecido no artigo 14° do Estatuto Social desta Companhia, os acionistas que se fizerem representar
por meio de procurador, deverão entregar o instrumento de procuração,
constituído, na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei nº 6404/76, na
sede da sociedade. Rio de Janeiro, 29 de março de 2022. Nanci Turibio
Guimarães - Diretora Financeira e de Relações com Investidores.

OSX BRASIL S.A.
Em REcupERAçãO JudIcIAL
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32
NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta, B3: OSXB3
EdITAL dE cONVOcAçãO - ASSEmBLEIA GERAL ORdINÁRIA. Ficam
convocados os Senhores Acionistas da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação
Judicial (“Companhia” ou “OSX”), na forma prevista no artigo 124 da Lei nº
6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária da Companhia,
a ser realizada presencialmente no dia 29 de abril de 2022, às 11:00, na Rua
Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, no Estado e na Cidade do Rio
de Janeiro, CEP 22.290-906 (“AGO”), a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos atuais administradores, examinar,
discutir e aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras acompanhadas do parecer emitido pelos Auditores
Independentes da Companhia, referentes ao exercício social encerrado
em 31/12/2021; (ii) Aprovar a destinação do resultado do exercício social
encerrado em 31/12/2021; (iii) Fixar o número de membros do Conselho
de Administração; (iv) Eleger membros para o Conselho de Administração;
e (v) Fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores
da Companhia. Informações Gerais: material de Suporte: A Companhia
esclarece ainda que encontram-se à disposição dos acionistas na sede da
Companhia, no site da CVM (http://www.cvm.gov.brwww.gov.br/cvm/pt-br) e
da B3 (www.b3.com.br), bem como no site de Relações com Investidores
da Companhia (www.osx.com.br), os documentos pertinentes às matérias
a serem deliberadas na AGO, em observância à Instrução CVM nº 481/09.
Voto múltiplo: Nos termos da Instrução CVM nº 165/91, o percentual
mínimo de participação necessário à requisição da adoção de voto múltiplo
é de 8% (oito porcento) do capital social votante da Companhia, observado
o prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização
da AGO para o exercício de tal faculdade. participação: A participação
do acionista na AGO poderá ser pessoal ou por procurador devidamente
constituído, bem como via boletim de voto a distância, conforme detalhado
abaixo: (A) Acionista pessoa Física: O acionista deverá apresentar:
(i) documento de identidade do acionista; (ii) comprovante de extrato de
ações, datado de até 02 (dois) dias úteis antes da realização da AGO; e
(iii) em caso de participação por procurador, documentação listada no item
(C); (B) Acionista pessoa Jurídica: O acionista deverá apresentar: (i)
documento de identidade do representante legal; (ii) comprovante de extrato
de ações, datado de até 02 (dois) dias úteis antes da realização da AGO;
(iii) documentação comprobatória da representação de poderes, incluindo o
instrumento de mandato e/ou os atos constitutivos e societários referentes
à nomeação; (iv) em caso de fundo de investimento, o regulamento, bem
como os documentos em relação ao seu administrador ou gestor; e (v) em
caso de participação por procurador, documentação listada no item (C); (c)
por procurador: Caso o acionista prefira ser representado por procurador,
os seguintes documentos deverão ser apresentados: (i) documento de
identidade do procurador; e (ii) procuração, emitida há menos de 1 (um) ano
da data de realização da AGO, nos termos do artigo 126, parágrafo 1º, da
Lei nº 6.404/76; caso o acionista seja pessoa física, o procurador deverá ser
acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira;
caso o acionista seja pessoa jurídica, poderá ser representada por seus
representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, de acordo
com seus atos constitutivos; caso o acionista fundo de investimento a
representação de seus condôminos se fará por meio de seu administrador
ou gestor, conforme aplicável; e (d) Boletim de Voto a distância: O
acionista deverá transmitir as instruções de preenchimento do boletim
aos seus respectivos agentes de custódia ou ao agente escriturador das
ações da Companhia, ou deverá enviar o boletim diretamente à Companhia,
sendo que, em qualquer caso, o boletim deve ser recebido em até 07 (sete)
dias antes da realização da AGO, conforme esclarecido na Proposta de
Administração. Rio de Janeiro (RJ), 28 de março de 2022. paulo Esteves
de Frias Villar - Presidente do Conselho de Administração.

OSX BRASIL S.A.
Em REcupERAçãO JudIcIAL
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32
NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta, B3: OSXB3
EdITAL dE cONVOcAçãO. ASSEmBLEIA GERAL EXTRAORdINÁRIA.
Ficam convocados os Senhores Acionistas da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia” ou “OSX”), na forma prevista no artigo 124 da
Lei nº 6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, a ser realizada presencialmente no dia 29 de abril de 2022, às
12:00, na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, no Estado e
na Cidade do Rio de Janeiro, CEP 22.290-906 (“AGE”), a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Aprovar a reforma e a consolidação do
estatuto social da Companhia. Informações Gerais: material de Suporte:
A Companhia esclarece ainda que encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no site da CVM (http://www.cvm.gov.brwww.gov.
br/cvm/pt-br) e da B3 (www.b3.com.br), bem como no site de Relações com
Investidores da Companhia (www.osx.com.br), os documentos pertinentes
à matéria a ser deliberada na AGE, em observância à Instrução CVM nº
481/09. participação: A participação do acionista na AGE poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, bem como via boletim de
voto a distância, conforme detalhado abaixo: (A) Acionista pessoa Física:
O acionista deverá apresentar: (i) documento de identidade do acionista; (ii)
comprovante de extrato de ações, datado de até 02 (dois) dias úteis antes
da realização da AGE; e (iii) em caso de participação por procurador, documentação listada no item (C); (B) Acionista pessoa Jurídica: O acionista
deverá apresentar: (i) documento de identidade do representante legal; (ii)
comprovante de extrato de ações, datado de até 02 (dois) dias úteis antes
da realização da AGE; (iii) documentação comprobatória da representação
de poderes, incluindo o instrumento de mandato e/ou os atos constitutivos e
societários referentes à nomeação; (iv) em caso de fundo de investimento,
o regulamento, bem como os documentos em relação ao seu administrador
ou gestor; e (v) em caso de participação por procurador, documentação listada no item (C); (c) por procurador: Caso o acionista prefira ser representado por procurador, os seguintes documentos deverão ser apresentados:
(i) documento de identidade do procurador; e (ii) procuração, emitida há
menos de 1 (um) ano da data de realização da AGE, nos termos do artigo
126, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76; caso o acionista seja pessoa física,
o procurador deverá ser acionista, administrador da Companhia, advogado
ou instituição financeira; caso o acionista seja pessoa jurídica, poderá ser
representada por seus representantes legais ou procuradores devidamente
constituídos, de acordo com seus atos constitutivos; caso o acionista fundo
de investimento a representação de seus condôminos se fará por meio de
seu administrador ou gestor, conforme aplicável; e (d) Boletim de Voto a
distância: O acionista deverá transmitir as instruções de preenchimento do
boletim aos seus respectivos agentes de custódia ou ao agente escriturador
das ações da Companhia, ou deverá enviar o boletim diretamente à Companhia, sendo que, em qualquer caso, o boletim deve ser recebido em até 07
(sete) dias antes da realização da AGE, conforme esclarecido na Proposta
de Administração. Rio de Janeiro (RJ), 28 de março de 2022. paulo Esteves
de Frias Villar - Presidente do Conselho de Administração.
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ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 33.249.046/0001-06

Relatório da Administração
São apresentadas as demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a
tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da Companhia demanda a leitura das
demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do
auditor independente, estão disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos:
a) https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/
b) https://ri.energisa.com.br/informacoes-financeiras-e-operacionais/central-de-resultados/central-de-resultadosnova-friburgo/

O gráfico, a seguir, apresenta as perdas totais de energia elétrica, em GWh e em percentual da Companhia nos
últimos cinco anos:

Relatório da Diretoria
A Administração da Energisa Nova Friburgo – Distribuidora de Energia S/A (“Energisa Nova Friburgo”, “ENF” ou
“Companhia”) apresenta os fatos e eventos marcantes do exercício de 2021, acompanhados das Demonstrações
Financeiras correspondentes, preparadas de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras
(International Financial Reporting Standards – IFRS). Essas demonstrações foram revisadas e aprovadas pela
Diretoria em 16 de março de 2022.
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
A Companhia atende:
3.3. Gestão da Inadimplência
3.3.1. Taxa de Inadimplência
A taxa de inadimplência dos consumidores, medida pela relação percentual entre a soma da provisão para perdas
esperadas de créditos de liquidação duvidosa (“PPECLD”) e o fornecimento faturado da Companhia no período de
12 meses, é apresentada a seguir:
Em 12 meses (%)
PPECLD
(% do Fornecimento faturado)
dez/21
dez/20
Variação em p.p.
ENF
0,29
0,85
- 0,56

112 mil

22

192 mil

935

167

1

Clientes
Cativos

Clientes
Livres

Habitantes

Km2

Colaboradores

Município

117 próprios e
50 terceirizados

(Nova Friburgo)

Ao longo de 2021, os ativos operacionais da Companhia tiveram a seguinte evolução:
Descrição do ativo
2021
2020
Acréscimo
Subestações – nº
5
5
Capacidade instalada nas subestações – MVA
119
119
Linhas de transmissão – km
18
18
Redes de distribuição – km
2.069
2.087
-18
Transformadores instalados nas redes de distribuição – nº
3.730
3.685
45
Capacidade instalada nas redes de distribuição (próprias) – MVA
177
173
4
Nota: Os dados são passíveis de recontabilizações.
A Energisa Nova Friburgo foi reconhecida em 2021 nos seguintes prêmios relevantes do setor:
 4º Colocação Prêmio ANEEL de Ouvidoria
 4º Colocação Responsabilidade Social ABRADEE até 500 mil consumidores;
 3º Colocação Melhor Qualidade da Gestão ABRADEE até 500 mil consumidores;
 6º Colocação Melhor Gestão Financeira ABRADEE até 500 mil consumidores;
 3º Colocação Melhor Gestão Operacional ABRADEE até 500 mil consumidores;
 6º Colocação Melhor Avaliação pelo Cliente ABRADEE até 500 mil consumidores;
 4º Colocação Melhor Distribuidora ABRADEE até 500 mil consumidores;
2. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
2.1. Destaques:
Resume-se a seguir o desempenho econômico-financeiro da Companhia no trimestre:
Descrição
2021
2020
Variação %
Resultados – R$ milhões
Receita Operacional Bruta
331,7
298,8
+ 11,0
Receita Operacional Bruta, sem receita de construção
323,4
282,7
+ 14,4
Receita Operacional Líquida
186,2
183,9
+ 1,3
Receita Operacional Líquida, sem receita de construção
177,9
167,8
+ 6,0
Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras (EBIT)
24,1
21,9
+ 10,1
EBITDA
33,3
30,6
+ 8,9
34,8
32,4
+ 7,6
EBITDA Ajustado (1)
Resultado Financeiro
(6,7)
(6,1)
+ 9,8
Lucro Líquido
11,4
10,8
+ 6,0
Indicadores Financeiros - R$ milhões
Ativo Total
274,9
249,7
+ 10,1
Caixa/Equivalentes de Caixa/Aplicações Financeiras
32,7
72,3
- 54,7
Patrimônio Líquido
88,4
93,5
- 5,5
Endividamento Líquido
46,0
38,4
+ 19,6
Indicadores Operacionais
Número de Consumidores Cativos (mil)
112,2
111,4
+ 0,8
293,5
290,4
+ 1,1
Vendas de energia a consumidores cativos (GWh) (2)
(2)
328,8
320,7
+ 2,5
Vendas de energia a consumidores cativos + livres (GWh)
Indicador Relativo
EBITDA Ajustado/Receita Líquida (%)
18,7
17,6
+ 1,1 p.p.
(1) EBITDA Ajustado: EBITDA mais acréscimos moratórios de contas de energia | (2) Os dados são passíveis de
recontabilizações de energia realizadas pela CCEE.
3. DESEMPENHO OPERACIONAL
3.1. Mercado de energia
Em 2021, as vendas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo), localizados na área de concessão
da Companhia, somadas à energia associada aos consumidores livres (TUSD), totalizaram 328,8 GWh, aumento de
2,5% em relação a 2020.
A composição do mercado nos últimos trimestre e exercício foi a seguinte:
Trimestre
Exercício
Descrição
Valores em GWh
4T21 4T20 Var. % 2021 2020 Var. %
Residencial
42,4
44,5
- 4,7 172,9 172,1 + 0,5
Industrial
10,5
13,1 - 20,5
47,7
45,6 + 4,5
Cativo Industrial
5,1
6,4 - 19,3
22,5
22,1 + 2,1
Livre Industrial
5,3
6,8 - 21,6
25,2
23,6 + 6,9
Comercial
16,9
16,9 + 0,0
65,1
60,4 + 7,8
Cativo Comercial
16,0
16,2
- 0,8
61,8
58,0 + 6,5
Livre Comercial
0,9
0,8 + 17,1
3,3
2,4 + 39,2
Rural
1,2
1,3 - 10,1
5,2
5,2
- 1,4
Cativo Rural
1,2
1,3 - 10,1
5,2
5,2
- 1,4
Livre Rural
Outros
9,5
9,4 + 0,9
37,9
37,4 + 1,4
Cativo Outros
7,7
8,4
- 7,4
31,2
33,0
- 5,6
Livre Outros
1,8
1,1 + 65,8
6,7
4,4 + 54,9
1
Vendas de energia no mercado cativo
72,5
76,7
- 5,5 293,5 290,4 + 1,1
2 Energia associada aos consumidores livres (TUSD)
8,0
8,6
- 7,4
35,2
30,3 + 16,3
3 Mercado cativo + TUSD (1+2)
80,4
85,3
- 5,7 328,8 320,7 + 2,5
4 Fornecimento não faturado
0,3 (0,1)
- (0,8) (0,4) + 132,2
5 Mercado cativo + TUSD + fornecimento não faturado (3+4)
80,8
85,2
- 5,2 327,9 320,4 + 2,4
Nota: Os dados são passíveis de recontabilizações de energia realizadas pela CCEE.
O gráfico, a seguir, apresenta a evolução do mercado de energia elétrica, cativo e livre, em GWh da Companhia,
nos últimos cinco anos:

3.3.2. Taxa de Arrecadação
A taxa de arrecadação da Companhia, representada pela arrecadação dos últimos 12 meses sobre ao faturamento
bruto do mesmo período, é apresentada a seguir:
Em 12 meses (%)
Taxa de Arrecadação (%)
dez/21
dez/20
Variação em p. p.
ENF
98,39
97,70
+ 0,70
3.4. Indicadores de qualidade dos serviços – DEC e FEC
A Companhia alcançou os menores valores da série histórica tanto para o DEC quanto para o FEC.
Nos últimos seis anos, esses indicadores apresentaram a seguinte evolução:

4. DESEMPENHO FINANCEIRO
4.1. Receita Operacional
Em 2021, a Companhia apresentou receita operacional bruta, sem a receita de construção que é atribuída margem
zero, de R$ 323,4 milhões contra R$ 282,7 milhões registrados em 2020, crescimento de 14,4% (R$ 40,7 milhões).
A receita operacional líquida, também deduzida da receita de construção, apresentou aumento de 6,0% (R$ 10,1
milhões) no exercício, totalizando R$ 177,9 milhões.
A seguir, as receitas operacionais por classe de consumo:
Trimestre
Exercício
Descrição
4T21
4T20
Var. %
2021
2020
Var. %
(+) Receita de energia elétrica (mercado cativo)
77,5
68,6
+ 12,9 286,3 253,4
+ 13,0
 Residencial
44,0
39,3
+ 11,9 165,5 148,3
+ 11,6
 Industrial
6,0
5,8
+ 2,2
23,2
20,1
+ 15,7
 Comercial
19,0
16,1
+ 17,9
66,9
56,9
+ 17,7
 Rural
1,3
1,1
+ 13,6
5,0
4,3
+ 15,7
 Outras classes
7,2
6,2
+ 16,1
25,6
23,8
+ 7,6
(+) Fornecimento não faturado líquido
0,4
0,9
- 56,2
1,2
0,6
+ 87,3
(+) Disponibilidade do sistema elétrico (TUSD)
5,6
5,0
+ 10,5
21,1
18,0
+ 17,0
(+) Receitas de construção
2,6
5,3
- 50,2
8,4
16,1
- 48,1
(+) Constituição e amortização (CVA)
0,3
0,0 + 2.290,9
1,5
0,1 + 1.098,3
(+) Subvenções vinculadas aos serviços concedidos
1,5
1,6
- 6,8
7,0
6,8
+ 3,1
(+) Ativo financeiro indenizável da concessão (VNR)
0,2
0,1
+ 105,1
1,3
0,2
+ 550,0
(+) Ultrapassagem demanda e excedentes de reativo
0,6
(0,0)
0,7
(+) Outras receitas
0,7
1,0
- 28,1
4,3
3,6
+ 20,1
(=) Receita bruta
89,4
82,5
+ 8,3 331,7 298,8
+ 11,0
(-) Impostos sobre vendas
26,4
26,4
+ 0,2 103,1
96,0
+ 7,4
(-) Deduções Bandeiras Tarifárias
9,8
0,9
+ 955,0
20,9
(0,5)
(-) Encargos setoriais
5,3
4,9
+ 8,0
21,5
19,5
+ 10,4
(=) Receita líquida
47,9
50,3
- 4,8 186,2 183,9
+ 1,3
(-) Receitas de construção
2,6
5,3
- 50,2
8,4
16,1
- 48,1
(=) Receita líquida, sem receitas de construção
45,3
45,0
+ 0,6 177,9 167,8
+ 6,0
Seguem algumas variações em R$ milhões:
i) Aumento de 12,9% (R$ 8,9 milhões) nas receitas no mercado cativo no 4T21 em relação ao 4T20 (acréscimo de
13,0% ou R$ 32,9 milhões em 2021 sobre 2020);
ii) Crescimento de 10,5% (R$ 0,5 milhão) na receita bruta de disponibilidade do sistema elétrico (TUSD) no 4T21 em
relação ao 4T20 (acréscimo de 17,0% ou R$ 3,1 milhões em 2021 sobre 2020); e
iii) Crescimento de 105,1% (R$ 0,1 milhão) na remuneração do ativo financeiro indenizável da concessão no 4T21
em relação ao 4T20 (acréscimo de 550,0% ou R$ 1,1 milhão em 2021 sobre 2020).
4.2. Despesas operacionais
As despesas operacionais, excluindo os custos de construção, totalizaram R$ 153,8 milhões em 2021 e R$ 38,6
milhões no 4T21, aumento de 5,4% (R$ 7,9 milhões) e redução de 1,5% (R$ 0,6 milhão) respectivamente, quando
comparado com os mesmos períodos de 2020. As despesas com PMSO (Pessoal, Material, Serviços e Outros)
registraram crescimento de 2,3% (R$ 0,2 milhão), totalizando R$ 6,7 milhões no 4T21. No exercício essas despesas
totalizaram R$ 23,3 milhões, acréscimo de 7,0% (R$ 1,5 milhão) ante os R$ 21,8 milhões registrados no 2020.
A composição das despesas operacionais pode ser assim demonstrada:
Trimestre
Exercício
Composição das despesas operacionais
Valores em R$ milhões
4T21 4T20 Var. % 2021 2020 Var. %
1 Custos e Despesas não controláveis
30,0
29,5 + 1,8 121,5 112,5 + 8,0
1.1 Energia comprada
19,0
20,6
- 7,7
78,3
78,0 + 0,4
1.2 Transporte de potência elétrica
11,0
8,9 + 23,7
43,2
34,5 + 25,2
2 Custos e Despesas controláveis
6,8
6,9
- 0,8
24,2
23,8 + 1,7
2.1 PMSO
6,7
6,5 + 2,3
23,3
21,8 + 7,0
2.1.1 Pessoal
2,9
3,1
- 4,6
10,3
9,3 + 11,4
2.1.2 Benefício pós-emprego
0,1
0,1 + 17,0
0,2
0,2 + 33,5
2.1.3 Material
0,5
0,5
- 0,4
1,8
1,7 + 1,4
2.1.4 Serviços de terceiros
2,9
2,8 + 5,6
9,8
9,3 + 5,0
2.1.5 Outras
0,3
0,2 + 74,3
1,2
1,3
- 6,5
 Multas e compensações
0,0
0,0 + 300,0
(0,2)
0,0
 Contingências (liquidação de ações cíveis)
0,0
0,1 - 94,4
0,1
0,2 - 45,2
 Outros
0,3
0,1 + 248,2
1,3
1,1 + 24,6
2.2 Provisões/Reversões
0,1
0,4 - 58,1
0,9
2,0 - 56,0
2.2.1 Contingências
0,0
(0,2)
(0,0)
(0,3) - 96,2
2.2.2 Perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa
0,1
0,6 - 77,3
0,9
2,3 - 61,1
3 Demais receitas/despesas
1,8
2,9 - 37,4
8,1
9,6 - 15,7
3.1 Amortização e depreciação
2,3
2,4
- 2,6
9,2
8,7 + 5,9
3.2 Outras receitas/despesas
(0,5)
0,5
(1,1)
0,9
Total Custos e Despesas Operacionais (1+2+3, s/ construção)
38,6
39,2
- 1,5 153,8 145,9 + 5,4
Custo de construção
2,6
5,3 - 50,2
8,4
16,1 - 48,1
Total Custos e Despesas Operacionais (1+2+3, c/ construção)
41,3
44,5
- 7,3 162,1 162,0 + 0,1
(*) Os custos de construção estão representados pelo mesmo montante em receita de construção. Tais valores são de
reconhecimento obrigatório pela ICPC 01 – Contratos de Concessão e correspondem aos custos de construção de obras
de ativos da concessão de distribuição de energia elétrica, sendo o custo de construção igual à receita de construção.
4.3. Lucro líquido e geração de caixa
A evolução do lucro líquido e da geração de caixa da Companhia é a seguinte:
Composição da Geração de Caixa
Trimestre
Exercício
Valores em R$ milhões
4T21 4T20
Var. % Var. R$ 2021 2020
Var. % Var. R$
(=) Lucro líquido do período
2,4
2,4
- 1,5
(0,0) 11,4
10,8
+ 6,0
0,6
(-) Contribuição social e imposto de renda (2,3)
(1,3)
+ 87,5
(1,1) (6,0) (5,0)
+ 19,4
(1,0)
(-) Resultado financeiro
(2,0)
(2,2)
- 9,6
0,2 (6,7) (6,1)
+ 9,8
(0,6)
(-) Amortização e depreciação
(2,3)
(2,4)
- 2,6
0,1 (9,2) (8,7)
+ 5,9
(0,5)
(=) Geração de caixa (EBITDA)
9,0
8,2
+ 9,6
0,8 33,3
30,6
+ 8,9
2,7
(+) Receita de acréscimos moratórios
0,9
0,1 + 483,7
0,7
1,5
1,8
- 14,4
(0,3)
(=) Geração ajustada de caixa (EBITDA
9,8
8,3
+ 18,0
1,5 34,8
32,4
+ 7,6
2,5
Ajustado)
Margem do EBITDA Ajustado (%)
20,5
16,6 + 4,0 p.p.
18,7
17,6 + 1,1 p.p.

A Companhia encerrou o ano com 112.240 unidades consumidoras cativas, número 0,8% superior ao registrado no
fim do ano anterior e com 22 consumidores livres, 83,3% maior que no ano anterior.
3.2. Perdas de energia elétrica (“perdas”)
A Companhia mantém um comportamento com pequenas variações dentro de uma faixa considerada como estável,
fechando dezembro de 2021 com indicador em 3,73%, o resultado é 0,02 ponto percentual menor que o verificado
em setembro de 2021, e segue abaixo do limite regulatório em 1,73 ponto percentual.
Últimos 12 meses
Perdas Técnicas (%)
Perdas Não-Técnicas (%)
Perdas Totais (%)
dez/20
set/21
dez/21
dez/20
set/21
dez/21
dez/20
set/21
dez/21
ANEEL 5. ESTRUTURA DE CAPITAL
5,10
4,78
4,75
-1,02
-1,03
-1,03
4,07
3,75
3,73
5,46
5.1. Caixa e Endividamento
A posição consolidada de caixa, equivalentes de caixa, aplicações financeiras e créditos setoriais totalizou R$ 38,7
Perdas Técnicas
Perdas Não-Técnicas
Perdas Totais
milhões em dezembro, frente aos R$ 57,1 milhões registrados em setembro de 2021. Ressalte-se que os referidos
dez/20
set/21
dez/21
dez/20
set/21
dez/21
dez/20
set/21
dez/21
Var.(%)(1) saldos incluem os créditos referentes à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e Conta de Compensação dos
Valores da Parcela A (CVA), que apresentaram montantes positivos de R$ 6,0 milhões em dezembro, contra R$ 5,2
19,1
18,6
18,3
-3,8
-4,0
-3,9
15,3
14,6
14,3
- 1,7
milhões em setembro de 2021.
(1) Variação dezembro de 2021/setembro de 2021.
Em 31 de dezembro de 2021, a dívida líquida, deduzida dos créditos setoriais, foi de R$ 46,0 milhões, contra R$ 44,8
Nota: Os dados são passíveis de recontabilizações de energia realizadas pela Câmara de Comercialização de milhões em setembro de 2021. Consequentemente, a relação dívida líquida por EBITDA Ajustado se manteve no
patamar de 1,3 vezes em setembro e dezembro de 2021.
Energia Elétrica (CCEE).
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CNPJ nº 33.249.046/0001-06
A seguir, as dívidas de curto e longo prazo da Companhia nos últimos três períodos:
Descrição
Valores em R$ milhões
31/12/2021 30/09/2021
Circulante
12,2
24,4
Empréstimos e financiamentos
9,9
21,6
Debêntures
1,2
0,5
Encargos de dívidas
0,1
1,9
Benefícios pós-emprego
0,1
0,1
Instrumentos financeiros derivativos líquidos
0,7
0,3
Não Circulante
72,5
77,5
Empréstimos e financiamentos
20,0
25,0
Debêntures
52,3
51,9
Benefícios pós-emprego
0,8
0,9
Instrumentos financeiros derivativos líquidos
(0,6)
(0,3)
Total das dívidas
84,7
101,8
(-) Disponibilidades financeiras
32,7
51,9
Total das dívidas líquidas
52,0
49,9
(-) Créditos CDE
3,8
2,9
(-) Créditos CVA
2,2
2,3
Total das dívidas líquidas deduzidas de créditos setoriais
46,0
44,8
Indicador relativo
1,3
1,3
Dívida líquida / EBITDA Ajustado 12 meses (1)
(1) EBITDA Ajustado = EBITDA + Receitas de acréscimos moratórios.
Evolução da alavancagem
- Dívida líquida (R$ milhões) e dívida líquida/EBITDA Ajustado 12 meses (vezes) –

30/06/2021
23,6
21,6
0,6
1,0
0,1
0,2
77,1
24,9
51,6
0,8
(0,3)
100,7
46,6
54,0
1,7
2,7
49,6
1,6

5.2. Cronograma de amortização das dívidas
O cronograma de amortização dos empréstimos, financiamentos, encargos de dívidas e debêntures consolidados,
em 31 de dezembro de 2021, vis-à-vis o caixa, está representado pelo gráfico abaixo:
Cronograma de amortização da dívida bancária e de emissão
(R$ milhões)

6. INVESTIMENTOS
No 4T21, a Companhia investiu um total de R$ 3,0 milhões (contra R$ 5,4 milhões no 4T20), no ano o valor totalizou
R$ 9,7 milhões (contra R$ 17,7 milhões no 2020).
A composição dos investimentos foi a seguinte:
Trimestre
Exercício
Descrição
Valores em R$ milhões
4T21
4T20
Var. %
2021
2020
Var. %
Ativo Elétrico
2,7
3,9
- 31,2
9,1
15,1
- 39,9
Obrigações Especiais
0,0
(0,1)
0,3
0,1
+ 252,0
Ativo não Elétrico
0,3
1,6
- 83,5
0,3
2,5
- 87,3
Total dos Investimentos
3,0
5,4
- 45,4
9,7
17,7
- 45,0
(*) As “Obrigações Especiais” são recursos aportados pela União, Estados, Municípios e Consumidores para a
concessão e não compõe a Base de Remuneração Regulatória da distribuidora.
O programa de investimento foi associado à melhoria da qualidade do produto e do serviço, destacando-se:
 Ampliação e melhoria de redes: melhorias nos alimentadores JAP-MUR, JAP-AMP e CET-LUM2; e Finalização
das melhorias do alimentador de Mury, afastando-o da vegetação que não pode ser retirada;
 Segurança: substituição de cabo 4 sem alma;
 Combate as Perdas: instalação de caixas-tanquinho; e instalação de blindagem em quadro coletivo.
7. DIVIDENDOS
Com base nos resultados alcançados pela Companhia em 2021, a Diretoria irá propor à Assembleia Geral a
distribuição de dividendos no montante de R$ 11,3 milhões (R$ 374,2887465134 por ação ordinária), já tendo sido
pagos:
Dividendos (I) R$ 3,2 milhões, equivalentes a R$ 105,6169046354 por ação ordinária, em 25 de maio de 2021; (II)
R$2,8 milhões, equivalentes a R$ 93,9370992163 por ação ordinária, em 10 de dezembro;
Juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos do exercício: (i)R$ 0,9 milhões, equivalentes a
R$28,4444570992 por ação ordinária, em 16 de agosto; (ii) R$2,0 milhões, equivalentes a R$68,1988763448 por
ação ordinária, em 10 de dezembro.
Foi aprovado pela Diretoria, na reunião realizada em 16 de março de 2022, o pagamento de dividendo complementar,
no montante de R$ 2,4 milhões, equivalentes a R$ 78,0914092176 por ação ordinária, que serão pagos a partir do
dia 25 de março de 2022.
8. GESTÃO DE PESSOAS
As pessoas são o maior recurso da Energisa Nova Friburgo e, por isso, são foco constante de ações que visam a
atração, capacitação, análise de desempenho e valorização. Ao final de 2021, a Companhia contabilizava um total
de 167 colaboradores, sendo 117 empregados diretos e 50 parceiros contratados de terceiros.
Para maximizar a inclusão em seu quadro funcional, a Companhia tem adotado diversas ações e políticas afirmativas
para valorizar a diversidade. São trabalhadas, por exemplo, as possíveis barreiras para que mulheres, pessoas
negras e portadores de deficiência (PCDs) sejam incluídos e acessem às vagas. Em 2021, aderiu ao projeto Mulheres

Positivas, plataforma virtual cujo objetivo é promover o desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres por meio
de informação e serviços. O aplicativo, compartilhado por mais de 40 grandes empresas, mantém gratuitamente
mais de 100 cursos de capacitação, além de ofertas de vagas para perfis variados no país todo.
A atuação é pautada por um modelo de Gestão por Competências, cascateado em iniciativas para desenvolver os
colaboradores em todos os níveis, de as equipes de campo a futuros líderes e liderança. Com investimentos de R$
46,5 mil, foram promovidas a média de 69,4 horas de treinamento por empregado de cargos operacionais, 57,5
horas em áreas administrativas e 10,6 horas em cargos gerenciais.
A Educativa Online, plataforma que abrange o modelo de capacitação por meio de trilhas, cujo objetivo é fomentar
o autodesenvolvimento dos colaboradores por meio de educação e treinamento direcionados aos negócios,
permaneceu como uma das aliadas do conhecimento em 2021. Seu objetivo é fomentar o autodesenvolvimento
dos colaboradores por meio de educação e treinamento direcionados aos negócios, alguns cursos foram realizados
online e outros de forma presencial, especialmente as disciplinas práticas.
9. SAÚDE E SEGURANÇA
Mais do que a garantia da saúde e da segurança dos colaboradores, a Energisa Nova Friburgo valoriza a vida de
cada indivíduo. Para dar ainda mais peso ao tema e, principalmente, maior abrangência, a Companhia revisou seus
valores em 2021, dentre os quais, destaca-se: a Vida vem em primeiro lugar.
O projeto Operar Seguro é a principal iniciativa de reforço da cultura de segurança, tendo como objetivo reconhecer
riscos e identificar barreiras comportamentais, bem como oportunidades de melhorias operacionais que garantam
maior segurança. Em 2021, houve ações que envolveram temas como capacitações em percepção de riscos,
comportamentais e Regras de Ouro, e foi implementado o Operar Seguro Terceiro, para colaboradores contratados
por fornecedores de serviços.
Há 1.028 cursos na trilha educativa para capacitação em saúde e segurança, incluindo normas regulamentadoras,
sempre em linguagem acessível. Todos os empregados e contratados de terceiros passam obrigatoriamente por
uma capacitação e, concluído o treinamento, o participante e seu gestor direto devem preencher um formulário de
avaliação de eficácia da capacitação.
São mantidas diversas ações e programas de prevenção e promoção à saúde. Entre os destaques está o Viva
Energia, pelo qual os colaboradores são orientados por médicos do trabalho que identificam necessidades em
avaliações periódicas ou por demandas espontâneas. Existe um cronograma de campanhas de prevenção de
doenças e promoção de saúde e programas para gestantes, doentes crônicos (com telemonitoramento ativo em
casos como cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias ou obesidade), problemas emocionais e doenças
osteomusculares.
10. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
A aproximação com a sociedade local, por meio de ações culturais e de manifestação dos valores regionais, está
entre os compromissos da Energisa Nova Friburgo. Assim, a Companhia investe em ações de incentivo à produção
cultural e à preservação da memória em suas áreas de concessão, de forma a impulsionar a economia criativa onde
atua.
Em 2021, a Energisa Nova Friburgo destinou R$ 631 mil para ações de impacto social nas frentes de educação,
cultura, esporte, combate à fome e segurança alimentar, entre outras.
10.1 Eficiência energética
A Companhia investiu R$ 177 milhões em 2021 no Programa de Eficiência Energética (PEE), que tem como principal
projeto o Nossa Energia, um conjunto de iniciativas para o combate ao desperdício de energia em comunidades
de baixa renda, órgãos públicos e hospitais. Incluem substituição de lâmpadas incandescentes por fluorescentes
compactas ou LED e doação de equipamentos eficientes (como refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado),
adequação das instalações elétricas internas, e palestras sobre o uso racional da energia elétrica.
Disseminando os conceitos de combate ao desperdício de energia elétrica e preservação do meio ambiente, em
2021 foram realizadas ações porta a porta para a substituição de lâmpadas ineficientes por LED, totalizando 4.721
lâmpadas trocadas e 718 clientes beneficiados.
Também foi realizado projeto na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Nova Friburgo,
contemplando a instalação de sistema fotovoltaico, a troca de quatro refrigeradores e dois freezers por equipamentos
eficientes e a substituição de 389 pontos de iluminação por LED, gerando uma economia de 29,68 MWh/ano.
10.2 Projetos socioculturais
Diante de novas ondas da pandemia da Covid-19 em 2021, foi mantido o apoio à sociedade por meio do Movimento
Energia do Bem, que consiste em uma rede de solidariedade liderada pela Energisa em parceria com diversas
entidades e que está presente nos 11 estados onde o Grupo atua. Em Nova Friburgo, na frente da saúde, a empresa
já fez diversas ações que vão desde a doação de máscaras do tipo N95, distribuição de protetores faciais, álcool
em gel, doação de recursos para a Fiocruz produzir testes rápidos para diagnóstico da doença, além da doação de
alimentos e materiais de higiene e limpeza para instituições que cuidam de idosos, entre outras.
Em 2021, a Energisa Nova Friburgo entregou totalmente reformada a Sala de Vacina da Policlínica Doutor Sylvio
Henrique Braune, no bairro Suspiro, onde ficam armazenadas as vacinas contra a Covid-19.
Nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, foi concluída a entrega de aproximadamente cinco toneladas
de alimentos a instituições e famílias em situação de vulnerabilidade social. que, por três meses consecutivos, foram
beneficiadas, totalizando a doação de 900 cestas básicas. A iniciativa contou com o apoio do Lar Amor Abrigo a
Jesus (Laje), Associação Friburguense de Amigos e Pais do Educando (Afape) e Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), responsáveis pelo mapeamento das famílias beneficiadas, por meio do diagnóstico
socioeconômico.
E em dezembro de 2021, mais uma ação de doação de cestas básicas beneficiou instituições e famílias em situação
de vulnerabilidade de Nova Friburgo atendidas pela Associação Pestalozzi de Nova Friburgo, Aldeia da Criança, e
Associação dos Pais e Amigos da Criança – APAC, totalizando nesta ação 225 cestas básicas. As cestas básicas
foram adquiridas com recursos levantados em um financiamento coletivo (matchfunding), ou seja, a cada real doado
pelos colaboradores, a empresa complementou com o valor equivalente.
10.3 Iniciativas ambientais
Apoiada por uma Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança, a Energisa Nova Friburgo assegura uma
convivência responsável com o meio ambiente do entorno das operações, com uso racional dos recursos naturais e
melhoria contínua no desempenho ambiental. A empresa conta com uma área de Meio Ambiente, responsável pelos
processos de gestão e de licenciamento dos empreendimentos, e utiliza sistema de gestão elaborado com base na
norma ISO 14001.
A Companhia trata os impactos sociais e ambientais de seus serviços e instalações com o apoio de programas
e práticas que evidenciam a sua preocupação e responsabilidade para com o meio ambiente, dentre as quais
destacam-se:
Energia e água: Implantação do Projeto de Consumo Consciente para ampliar a economia de energia e água,
especialmente diante da crise hídrica. Inclui campanhas destinadas aos colaboradores relativas ao uso consciente,
por meio de cartilhas e divulgação interna (intranet, adesivos e cartazes fixados pela empresa e proteção de tela dos
computadores). Medidas de economia de energia incluem funcionamento de ar-condicionado entre 7h30 e 18h, com
temperatura limitada a 20º; desligamento de iluminação de fachadas, letreiros e jardins; sensores de presença em
banheiros e vestiários; uso de lâmpadas LED, mais eficientes.
Emissões de gases de efeito estufa: Em 2021, o Grupo Energisa elaborou seu primeiro inventário de gases de
efeito estufa, de acordo com a metodologia do Programa Brasileiro GHG Protocol. O inventário é uma ferramenta
importante que permite ao Grupo gerenciar suas emissões e traçar planos para reduzi-las.
Biodiversidade: Para a construção de linhas de distribuição de alta tensão e redes de distribuição da ENF são
realizados estudos técnicos de alternativa locacional com o objetivo de minimizar impactos como supressão de
vegetação e intervenções em áreas de preservação permanente (APP). A Companhia investe em tecnologias para
promover o equilíbrio entre a arborização e a rede elétrica, como alteamento de torres para diminuir a interferência
nas áreas com vegetação arbórea, redes compactas, isoladas e protegidas e uso de drone para inspeções e
verificação de invasão de faixas de servidão, danos nos equipamentos, estruturas e cabos. Em 2021, realizou ação
específica em Nova Friburgo, cidade com arborização urbana de grande porte e que oferece risco à rede elétrica e
à população. Com uso da plataforma elevatória, foi possível realizar podas em árvoresde grande porte, minimizando
o impacto de supressão de vegetação.
Resíduos: O Grupo Energisa atua de forma a minimizar a geração de resíduos e promove a destinação correta
de todos os seus resíduos. A sucata é comercializada, de forma a minimizar o impacto ambiental e, com logística
reversa, fortalecer a cadeia de reutilização e evitar sobrecarga de aterros. São promovidas campanhas de redução
da geração de resíduos dos processos e das áreas administrativas. Os resíduos gerados são descartados de forma
ambientalmente correta, por empresas devidamente licenciadas.
11. SERVIÇOS PRESTADOS PELO AUDITOR INDEPENDENTE
A remuneração total dos auditores independentes Ernst & Young Auditores Independentes pelos serviços prestados
de revisão contábil das demonstrações financeiras para a Companhia em 2021 foi de R$ 75 mil.
A política de contratação adotada pela Companhia atende aos princípios que preservam a independência do auditor,
de acordo com as normas vigentes, que determinam, principalmente, que o auditor não deve auditar seu próprio
trabalho, nem exercer funções gerenciais para seu cliente ou promover os seus interesses.
A Administração.

Balanço Social Anual - 2021 (Em milhares de reais)
1 - Base de Cálculo
Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)

2021

2 - Indicadores Sociais Internos
Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e saúde no trabalho
Educação
Capacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores sociais internos

Valor
1.468
2.051
148
569
276
15
33
26
836
523
5.945

3 - Indicadores Sociais Externos
Educação
Cultura
Esporte
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores sociais externos

Valor
26
449
5
151
631
97.940
98.571

4 - Indicadores Ambientais
Investimentos relacionados com a produção/
operação da empresa
Investimentos em programas e/ou projetos
externos
Total dos investimentos em meio ambiente
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais”
para minimizar resíduos, o consumo em geral
na produção/ operação e aumentar a eficácia na
utilização de recursos naturais, a empresa
5 - Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados(as) ao final do exercício
Nº de admissões durante o exercício
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres
Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais

% sobre
FPB
16,76%
23,42%
1,69%
6,50%
3,15%
0,17%
0,38%
0,30%
9,55%
5,97%
67,89%
% sobre
RO
0,15%
2,58%
0,03%
0,87%
3,63%
562,16%
565,79%

2020
186.227
17.422
8.757
% sobre
RL
0,79%
1,10%
0,08%
0,31%
0,15%
0,01%
0,02%
0,01%
0,45%
0,28%
3,20%
% sobre
RL
0,01%
0,24%
0,00%
0,08%
0,33%
52,59%
52,92%

% sobre % sobre
Valor
RO
RL
6.211 35,65%
3,34%
182

1,04%

0,10%

Valor
1.432
1.766
61
643
218
12
41
30
635
323
5.161
Valor
29
231
5
143
408
12.588
12.996

% sobre
FPB
18,18%
22,43%
0,77%
8,17%
2,76%
0,16%
0,52%
0,38%
8,06%
4,10%
65,53%
% sobre
RO
0,18%
1,46%
0,03%
0,91%
2,58%
79,67%
82,25%

183.872
15.801
7.875
% sobre
RL
0,78%
0,96%
0,03%
0,35%
0,12%
0,01%
0,02%
0,02%
0,35%
0,18%
2,82%
% sobre
RL
0,02%
0,13%
0,00%
0,08%
0,23%
6,85%
7,08%

% sobre % sobre
Valor
RO
RL
7.822 49,50%
4,25%
449

2,84%

0,24%

6.393 36,69%
3,44%
( ) não possui metas
( ) cumpre de 51 a 75%
( ) cumpre de 0 a 50%
(x) cumpre de 76 a 100%

8.271 52,34%
4,49%
( ) não possui metas
( ) cumpre de 51 a 75%
( ) cumpre de 0 a 50%
(x) cumpre de 76 a 100%

2021
117
8
50
3
37
17
50,00%
24
0,00%

2020
111
6
43
2
24
19
50,00%
21
0,00%

3

3

6 - Informações relevantes quanto ao exercício
da cidadania empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na
empresa
Número total de acidentes de trabalho

2021

Metas 2022

54,05

54,05

1
(
)
( ) di( ) diOs projetos sociais e ambientais desenvolvidos
( X )
( X )
e todos(as)
reção e
pela empresa foram definidos por:
direção reção
empregadireção
gerências dos(as)
gerências
(
X
)
to(
X ) to(x) di) to(x) diOs padrões de segurança e salubridade no
dos(as) (dos(as)
dos(as)
reção
e
+
reção
e
ambiente de trabalho foram definidos por:
gerências empregagerências empregados(as) Cipa
dos(as)
(
X
)
se(
)
incen(
X ) seQuanto à liberdade sindical, ao direito de nego) não se guirá as tivará e ( ) não se guirá as
ciação coletiva e à representação interna dos(as) (envolverá
normas seguirá a envolverá normas
trabalhadores(as), a empresa:
da OIT
OIT
da OIT
( X ) to(
)
di(
) di( ) dire- reção e dos(as) ( ) dire- reção
A previdência privada contempla:
e
ção
empregação
gerências dos(as)
gerências
( X ) to) di) di) dire- (reção
( ) dire- (reção
A participação dos lucros ou resultados contempla: (ção
e dos(as)
e
empregação
gerências dos(as)
gerências
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões ( ) não ( ) são
não ( ) são
X ) são (são) conéticos e de responsabilidade social e ambiental
são con- sugeridos (exigidos
adotados pela empresa:
siderados
siderados sugeridos
Quanto à participação de empregados(as) em
programas de trabalho voluntário, a empresa:
Número total de reclamações e críticas de
consumidores(as):
% de reclamações e críticas atendidas ou
solucionadas:
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):
Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
7 - Outras Informações
7) Investimentos sociais
7.1 - Programa Luz para Todos
7.1.1 - Investimento da União
7.1.2 - Investimento do Estado
7.1.3 - Investimento do Município
7.1.4 - Investimento da Concessionária
Total - Programa Luz para Todos (7.1.1 a 7.1.4)
7.2 - Programa de eficiência Energética
7.3 - Programa de Pesquisa e Desenvolvimento
Total dos investimentos sociais (7.1 a 7.3)

-

( )
todos(as)
empregados(as)
( ) todos(as) +
Cipa
( ) incentivará e
seguirá a
OIT
( X ) todos(as)
empregados(as)
( X ) todos(as)
empregados(as)
( X ) são
exigidos

( ) não ( )
( X ) or- ( ) não ( )
( X ) orse envol- apóia
ganiza e se envol- apóia
ganiza e
ve
incentiva ve
incentiva
na emna
emno Procon na Justiça presa
no Procon na Justiça
presa
67
118
64
112
29.538
28.061
na emna
emno Procon na Justiça presa
no Procon na Justiça
presa
97%
18%
99,74% 97,01% 8,47%
100%
Em 2021:
164.656
Em 2020:
139.033
74% governo 5% colaborado- 80% governo 6% colaboradores (as) 5% acionistas 14% res (as) 7% acionistas 7%
terceiros 2% retido
terceiros 0% retido
2021
2020

220
9
229

330
109
439
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ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ nº 33.249.046/0001-06

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
Nota

2021

2020

3.305
29.441
37.895
706
7.226
2.732
8.390
89.695

8.021
64.283
35.834
708
8.439
2.491
4.687
124.463

1.954
58.598
2.462
580
8
8.810
1.507
6
73.911
Ativo Contratual - Infraestrutura em construção
9
(240)
Investimentos
79
Imobilizado
3.545
107.931
Intangível
10
185.226
Total do não circulante
274.921
Total do ativo
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2.002
1.122
2.311
6.714
549
12.698
(645)
79
3.430
109.670
125.232
249.695

Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados
Consumidores e concessionárias
Estoques
Tributos a recuperar
Ativos financeiros setoriais
Outros créditos
Total do circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Consumidores e concessionárias
Tributos a recuperar
Depósitos e cauções vinculados
Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos
Ativo financeiro indenizável da concessão
Ativos financeiros setoriais

4
5
6

4
5
16

Nota
2021
Passivo
Circulante
Fornecedores
11
16.193
Encargos de dívida
12
145
Empréstimos e financiamentos
12
9.949
Debentures
13
1.236
Impostos e contribuições sociais
14
3.236
Dividendos
Encargos setoriais
1.721
Obrigações estimadas
944
Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco
731
Passivos financeiros setoriais
1.404
Benefícios pós-emprego
116
Arrendamentos Operacionais
76
Outras contas a pagar
13.712
Total do circulante
49.463
Não circulante
Fornecedores
11
805
Empréstimos e financiamentos
12
19.974
Debentures
13
52.291
Impostos e contribuições sociais
14
2.153
Impostos e contribuições sociais diferidos
7
590
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais
16
285
Encargos setoriais
1.264
Passivos financeiros setoriais
670
Benefícios pós-emprego
841
Arrendamentos Operacionais
413
Efeitos da Redução do ICMS na base de cálculo do Pis e Cofins
15
56.860
947
Outras contas a pagar
Total do não circulante
137.093
Patrimônio líquido
Capital social
17.1
63.343
Reserva de capital
11.465
Reserva de lucros
10.116
Dividendos adicionais propostos
17.2
2.352
Outros resultados abrangentes
1.089
88.365
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
274.921
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020
183.872
(112.467)
(38.264)
33.141
(10.314)
1.159
(2.106)
21.880
3.071
(9.150)
(6.079)
15.801
(9.830)
4.804
10.775
359,17

Demonstração do Valor Adicionado - DVA para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais)

Nota

2021

2020

302.419
3.409
8.406
(900)

283.187
1.159
16.209
(2.311)

133.601
11.663
11.172
156.436
156.898
9.194
147.704

123.715
11.255
18.777
153.747
144.497
8.685
135.812

16.952
164.656

3.221
139.033

5.986
2.538
478

5.292
2.400
419

19.556
80.038
397
21.500

21.329
70.065
250
19.472

22.873
(130)

9.247
(216)

2.910
6.010
2.352
148
164.656
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2.559
7.677
539
139.033

Geração do valor adicionado:
Receitas
Receitas de vendas de energia elétrica e serviços
Outras receitas
Receitas relativas a construção de ativos próprios
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa
(-) Insumos adquiridos de terceiros
Custo da energia vendida
Materiais e serviços de terceiros
Outros custos operacionais

19

Valor adicionado bruto
Amortização e depreciação
Valor adicionado líquido
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Valor adicionado a distribuir
Distribuição do valor adicionado:
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Obrigações Intrassetoriais
Remuneração de capital de terceiros
Juros
Aluguéis
Remuneração de capitais próprios
Juros sobre capital próprio
Dividendos
Dividendos adicionais propostos
Reserva legal

726
10.283
51.096
1.678
2.977
276
1.860
175
800
579
876
71.326
63.343
11.440
9.968
7.677
1.073
93.501
249.695

(Em milhares de reais)

(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

2021
Receita operacional líquida
186.227
Custo do serviço de energia elétrica
(121.466)
Custo de operação e dos serviços prestados a terceiros
(29.869)
Lucro bruto
34.892
Despesas gerais e administrativas
19
(11.870)
Outras receitas
3.409
(2.336)
Outras despesas
Resultado antes das receitas e despesas financeiras e impostos
24.095
Receita Financeira
16.164
Despesa Financeira
(22.837)
Receitas (despesas) financeiras líquidas
(6.673)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
17.422
Imposto de renda e contribuição social corrente
(8.398)
Imposto de renda e contribuição social diferido
2.396
Lucro líquido do exercício
11.420
Lucro básico e diluído por ação ordinária - R$
380,67
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

21.347
1.546
48.496
454
3.773
567
1.138
869
1.739
91
280
4.568
84.868

Demonstração do Resultado Abrangente para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021

Demonstração do Resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
Nota
18
19
19

2020

Nota
2021
Lucro líquido do exercício
11.420
Itens que não serão reclassificados para a demonstração do resultado
Outros resultados abrangentes
16
Total do resultado abrangente do exercício, líquido de impostos
11.436
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020
10.775
31
10.806

Demonstração dos Fluxos de Caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais)

Nota
2021
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
11.420
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
6.002
Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - liquidas
5.530
Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão
(1.313)
Amortização e depreciação
19
9.194
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa
900
Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais
98
Marcação a mercado das dívidas
Marcação a mercado de derivativos
834
Instrumentos financeiros derivativos
(614)
(Ganho) Perda na alienação de bens do intangível
(1.073)
Pagamento baseado em ações
25
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante
(Aumento) de consumidores e concessionárias
(2.972)
Diminuição de estoques
2
Diminuição de tributos a recuperar
1.333
(Aumento) de depósitos e cauções vinculados
(9)
(Aumento) Diminuição de ativo financeiro setorial
(1.412)
Recebimentos Despachos ANEEL - CONTA COVID
(Aumento) de outros créditos
(182)
Variações nas contas do passivo circulante e não circulante
(Diminuição) aumento de fornecedores
(4.225)
(Diminuição) aumento de impostos e contribuições sociais
(4.186)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(4.909)
Aumento de obrigações estimadas
75
(Diminuição) de passivo financeiro setorial
(38)
Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos
(109)
Aumento de outras contas a pagar
6.688
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
21.059
Atividades de investimentos
Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados
37.358
Aplicações no imobilizado, intangível e ativo contratual - Infra-estrutura em
construção
(10.207)
Alienação de bens do imobilizado e intangível
435
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos
27.586
Atividades de financiamento
Novos empréstimos e financiamentos
Pagamentos de empréstimos - principal
(28.798)
Pagamentos de empréstimos - juros
(6.959)
(Pagamento) recebimento pela liquidação de instrumentos financeiros derivativos
(69)
Pagamentos de dividendos
(14.254)
Pagamento juros sobre capital próprio
(2.910)
Pagamento arrendamento mercantil
(371)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento
(53.361)
Variação líquida do caixa
(4.716)
Caixa mais equivalentes de caixa iniciais
8.021
Caixa mais equivalentes de caixa finais
3.305
Variação líquida do caixa
(4.716)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020
10.775
5.026
13.959
(161)
8.685
2.311
(90)
(743)
743
(9.699)
947
128
(6.596)
1
6.686
(141)
961
6.964
(1.260)
5.269
1.842
(6.877)
140
(1.082)
(199)
91
37.680
(41.462)
(16.557)
431
(57.588)
94.079
(87.647)
(2.240)
16.919
(5.870)
(287)
14.954
(4.954)
12.975
8.021
(4.954)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)

Nota
Saldos em 01 de janeiro de 2020
Pagamento dividendos adicionais
Programa de remuneração variável (ILP)
Lucro líquido do exercício
Proposta de destinação do lucro líquido:
Reserva legal
Dividendos
Dividendos adicionais propostos
Outros resultados abrangentes, líquidos de tributos
Ganho e perda atuarial – benefícios a empregados
Tributos sobre ganho e perda atuarial – benefícios a empregados
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Pagamento dividendos adicionais
Programa de remuneração variável (ILP)
Lucro líquido do exercício
Proposta de destinação do lucro líquido:
Reserva legal
Dividendos
Juros sobre capital próprio
Dividendos adicionais propostos
Outros resultados abrangentes, líquidos de tributos
Ganho e perda atuarial – benefícios a empregados
Tributos sobre ganho e perda atuarial – benefícios a empregados
Saldos em 31 dezembro de 2021

17.2
17.2

17.2
17.2

Capital
social
63.343
-

Reservas de capital
Reserva de Lucros
Remuneração
Reserva
Dividendos
de imobilizado especial de Outras reser- Retenção
adicionais
em curso
ágio vas de capital de lucros
Legal propostos
179
11.065
68
2.177
7.252
2.589
(2.589)
128
-

-

-

-

-

-

539
-

7.677

63.343
-

179
-

11.065
-

196
25
-

2.177
-

7.791
-

7.677
(7.677)
-

-

-

-

-

-

148
-

2.352

7.939

2.352

63.343
179
11.065
221
2.177
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Recursos
Lucros
Outros
destinados
acumula- resultados
e futuro
dos abrangentes aumento de capital Total
1.042
- 87.715
(2.589)
128
10.775
- 10.775
(539)
(2.559)
- (2.559)
(7.677)
47
47
(16)
(16)
1.073
- 93.501
(7.677)
25
11.420
- 11.420
(148)
(6.010)
- (6.010)
(2.910)
(2.910)
(2.352)
-

25
(9)
1.089

25
(9)
- 88.365

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Divulgados de forma resumida no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais, exceto quando indicado ao contrário)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A, (“Companhia” ou “ENF”) - empresa integrante do Grupo
Energisa - é uma concessionária distribuidora de energia elétrica, atua no município de Nova Friburgo no Estado do
Rio de Janeiro, atendendo a 112.258 consumidores. A Companhia possui sede na cidade de Nova Friburgo, Estado
do Rio de Janeiro. A Companhia teve seu contrato de concessão vencido em 07 de julho de 2015 para o qual foi
assinado em 09 de dezembro de 2015 o quinto termo aditivo ao contrato de concessão com vencimento em 07 de
julho de 2045. O aditivo foi formalizado de acordo com o Despacho do Ministro de Estado de Minas e Energia de 09
de dezembro de 2015, na Lei nº 12.783 de 11 de janeiro de 2013, no Decreto nº 7.805 de 14 e setembro de 2012 e
no Decreto nº 8.461 de 02 de junho de 2015.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras completas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as Normas Internacionais de Relatório
Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB, que compreendem as normas
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), os pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e, quando aplicáveis, as regulamentações do órgão regulador,
a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. As demonstrações financeiras completas foram resumidas em
conformidade com o Parecer de Orientação CVM nº 039 de 20 de dezembro de 2021. A emissão das demonstrações
financeiras completas foi autorizada pela diretoria em 16 de março de 2022 e estão divulgadas de forma completa
nos endereços eletrônicos: (i) https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/ e (ii)https://ri.energisa.com.br/informacoes-financeiras-e-operacionais/central-de-resultados/central-de resultados nova friburgo/.
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
Não ocorreram mudanças de práticas contábeis em relação ao exercício social anterior, dessa forma, as políticas
contábeis foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados. a. Ativo financeiro indenizável da concessão – corresponde ao contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica
firmado entre o Poder concedente e a Companhia, no qual estabelecem e determinam para o segmento de distribuição de energia elétrica que a parcela estimada do capital investido na infraestrutura do serviço público que não
será totalmente amortizada até o final da concessão, será um direito incondicional de receber dinheiro ou outro ativo
financeiro do poder Concedente, a título de indenização pela reversão da infraestrutura. Os contratos de concessão
das distribuidoras de energia elétrica que indica que ao final da concessão os ativos vinculados a infraestrutura
serão revertidos ao Poder Concedente mediante o pagamento de indenização, que o preço praticado é regulado
através de mecanismo de tarifas de acordo com as fórmulas paramétricas de parcela A e B e das revisões tarifárias
periódicas para cobrir os custos, amortizar investimentos e a remuneração do capital investido. Dispondo a parcela
estimada dos investimentos realizados e não amortizados ou depreciados até o final da concessão classificada como
um ativo financeiro por ser um direito incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro diretamente do poder
concedente. b. Dividendos e juros sobre o capital próprio - os dividendos e juros sobre capital próprio atribuídos
aos dividendos declarados com montantes superiores aos dividendos mínimos obrigatórios, após o exercício contábil a que se refere as demonstrações financeiras, por não se constituírem uma obrigação presente, são apresentados destacados no patrimônio líquido, não sendo constituído o respectivo passivo até a sua efetiva aprovação; c.
Receita operacional - as receitas são reconhecidas quando representar a transferência (ou promessa) de bens ou

serviços a clientes de forma a refletir a consideração de qual montante espera trocar por aqueles bens ou serviços.
A receita operacional é composta pela receita de fornecimento de energia elétrica faturada e não faturada, receita de
construção da infraestrutura, receita de disponibilidade do uso dos sistemas elétricos de transmissão e distribuição
(TUST e TUSD), suprimento de energia a concessionaria (venda de energia na CCEE), receita de constituição e
amortização - CVA ativa e passiva e outras receitas operacionais relacionadas aos serviços prestados. O conjunto
das principais políticas contábeis estão incluídas nas demonstrações financeiras completas.
4. CONSUMIDORES E CONCESSIONÁRIAS
Saldos a vencer

Fornecimento de energia
Fornecimento não faturado
Outros recebíveis
Total
Circulante
Não Circulante
5. TRIBUTOS A RECUPERAR

Até 60 Mais de Até 90
dias 60 dias
dias
17.265
- 5.771
11.453
1.154
1.424 1.700
29.872
1.424 7.471

Saldos vencidos
Total
91 a
Há mais
180
181 a
de 360 PPECLD
2021
2020
dias 360 dias
dias
499
47
180
(747) 23.015 22.603
- 11.453 10.258
300
149
2.066
(1.412) 5.381 4.975
799
196
2.246
(2.159) 39.849 37.836
37.895 35.834
1.954 2.002
2021
3.341
2.024
57.596
2.863
65.824
7.226
58.598

Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS
IRPJ e CSLL
Efeitos da Redução do ICMS na base de Cálculo PIS e COFINS
Outros
Total
Circulante
Não circulante
6. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS SETORIAIS
Receita
Operacional
Ativos financeiros Saldos
Amorsetoriais
em 2020 Adição tização
Itens da Parcela A
2.452 2.785 (2.041)
Componentes
financeiros
588 2.116 (1.448)
Total Ativo
3.040 4.901 (3.489)

2020
2.066
4.296
3.199
9.561
8.439
1.122

Resultado
financeiro

ValoValores em res em
Não
Remu- Trans- Saldos Amorti- Consti- Circu- Circuneração ferência em 2021
zação tuição lante lante
(50)
(435)
2.711
260
2.451 1.547 1.164
2
(48)

270
(165)

1.528
4.239

808
1.068

720 1.185
343
3.171 2.732 1.507
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14. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
ValoValores em res em
Não Imposto s/ circulação de mercadorias e serviços – ICMS
Passivos financeiros Saldos
Amorti- Remune- Trans- Saldos Amorti- Consti- Circu- Circu- IRPJ e CSLL
setoriais
em 2020 Adição
zação
ração ferência em 2021
zação tuição lante lante Contribuições ao PIS e a COFINS
Itens da Parcela A
1.256 (100)
209
(70)
(435)
860
129
731
513
347 Outros
Total
Componentes
financeiros
658
660
(807)
433
270
1.214
532
682
891
323 Circulante
Total Passivo
1.914
560
(598)
363
(165)
2.074
661
1.413 1.404
670 Não circulante
Saldo líquido
1.126 4.341 (2.891)
(411)
2.165
407
1.758 1.328
837 15. EFEITOS DA REDUÇÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS
7. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, IMPOSTOS DIFERIDOS E DESPESA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIO resumo dos impactos são como segue:
ÇÃO SOCIAL CORRENTE
Receita
Operacional

Resultado
financeiro

2021
Ativo
Imposto de renda s/ prejuízos fiscais
Ativo - Diferenças temporárias
Imposto de Renda
Contribuição Social s/ o Lucro Líquido
Total – não circulante
Passivo - Diferenças temporárias
Imposto de Renda
Contribuição Social s/o Lucro Líquido
Total – não circulante
Total Líquido – Ativo e (passivo) não circulante
A realização dos créditos fiscais diferidos são como segue:
Exercicio

2020

2021
2.290
1.155
1.105
839
5.389
3.236
2.153

2020
1.895
367
2.372
817
5.451
3.773
1.678

2021
Ativo
57.596
57.596

Passivo
(56.860)
(56.860)
2021

Pis e Cofins – Efeitos da redução do ICMS
276 Efeitos da Redução do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS
Total do ativo e passivo não circulante
1.846
1.990
665
717 Demonstração do resultado
5.070
2.983 Receita operacional bruta
Efeitos da Redução do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS - outros passivos
da redução do ICMS na base de cálculo PIS e COFINS - tributos a recuperar
4.162
4.382 Efeitos
Resultado financeiro
1.498
1.578 Outras Receitas financeiras
5.660
5.960 Atualização dos Tributos a recuperar PIS e COFINS - Efeitos da redução do ICMS
(590)
(2.977) Outras Despesas financeiras
Atualização dos Outros passivos Efeitos da Redução do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS
Realização dos créditos fiscais Resultado apurado
16. PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS, CÍVEIS E FISCAIS
2.559

2022
2023
2024
2025
2026
2027 e 2028
2029 a 2031
Total
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Alíquota fiscal combinada
Imposto de renda e contribuição social calculados às alíquotas fiscais combinadas
Ajustes:
Despesas indedutíveis (doações, brindes, multas e etc.)
Créditos Tributários de períodos anteriores constituídos no exercício
Incentivo fiscal - Lei do Bem
Efeito do imposto de renda e contribuição social sobre JCP
Outras exclusões permanentes
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
Alíquota efetiva
8. ATIVO FINANCEIRO INDENIZÁVEL DA CONCESSÃO
Ativo financeiro valor justo – 2020 e 2019
Adições no exercício
Baixas no exercício
Receitas operacionais – ativo financeiro indenizável da concessão
Ativo financeiro valor justo – não circulante - 2021 e 2020
9. ATIVO CONTRATUAL – INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO

2021
17.422
34%
(5.923)

1.189
1.384
555
222
270
564
886
5.070
2020
15.801
34%
(5.372)

(106)
(1.447)
331
989
154
(6.002)
34,45%

(152)
259
239
(5.026)
31,81%

2021
6.714
788
(5)
1.313
8.810

2020
3.927
2.649
(23)
161
6.714

(44.921)
44.921
12.675
(12.663)
12

Cíveis
Fiscais
2021
2020
Perdas prováveis:
Saldo inicial – 2020 e 2019
263
13
276
551
Constituições de provisões
172
172
276
Reversões de provisões
(62)
(12)
(74)
(366)
Pagamentos realizados
(109)
(109)
(199)
Atualização monetária
21
(1)
20
14
Saldo final - 2021 e 2020
285
285
276
Cauções e depósitos vinculados (*)
(*) A Companhia possui cauções e depósitos vinculados no ativo não circulante no montante de R$2.462 (R$2.311
em 2020).
Perdas possíveis:
Trabalhistas
Cíveis
Fiscais
2021
2020
Saldo inicial – 2020 e 2019
34
7.686
26.746
34.466
37.768
Novos processos
1.263
3
1.266
579
Mudança de prognóstico e valores pedidos
(94)
(920)
(1.014)
(4.226)
Encerramento
(476)
(12.347)
(12.823)
(777)
Atualização monetária
4
874
879
1.757
1.122
Saldo final – 2021 e 2020
38
9.253
14.361
23.652
34.466
17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
17.1. Capital social: O capital social subscrito e integralizado é de R$63.343 (R$63.343 em 2020) e está representando por 30.116 ações ordinárias (30.116 em 2020) todas nominativas e sem valor nominal. 17.2. Dividendos: O
Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício,
ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e permite a distribuição de dividendos apurados com base em
resultados intermediários. A Administração está propondo a distribuição de dividendos:
2021
2020
Lucro líquido do exercício
11.420 10.775
Reserva legal
(148)
(539)
Lucro líquido ajustado
11.272 10.236
Dividendos obrigatórios (25%)

2.818

2.559

2021 - R$105,6169046354 (25 de março de 2020 Saldos • Valores pagos em 25 de maio de
por ação ordinária; (1)
3.181 1.946
Baixas em 2021 •R$64,604021450)
Valores pagos em 10 de dezembro de 2021 - 93,93709921630 (12 de novembro de 2020 Ativo contratual - infraestrutura em construção
(1)
R$1,5486452384) por ação ordinária;
2.829
46
Em construção
2.969
8.847
(7.651)
(820)
3.345 • Dividendos a pagar a R$18,81782707 em 2020 por ação ordinária;
567
(-) Obrigações Vinculadas à Concessão
• Dividendos adicionais propostos R$78,09140921760 (R$254,9114813 em 2020) por ação; (2)
2.352 7.677
Em construção
3.614
345
(342)
(32)
3.585 • Valores pagos em 16 de agosto de 2021 correspondentes a Juros sobre capital próprio
Total do ativo contratual - infraestrutura em construção
(645)
8.502
(7.309)
(788)
(240) -R$28,4444570992 por ação ordinária - imputados aos dividendos do exercício; (3)
856
Saldos
TransfeSaldos • Valores pagos em 10 de dezembro de 2021 correspondentes a Juros sobre(3)capital próprio por ação ordinária - imputados aos dividendos do exercício.
2.054
em 2019 Adição rências
Baixas em 2020 R$68,19887634480
Total dos dividendos
11.272 10.236
Ativo contratual - infraestrutura em construção
% sobre o lucro líquido ajustado
100
100
Em construção
3.492
16.375 (14.242)
(2.656)
2.969 (1)
Os dividendos antecipados aprovados pelas Reuniões de Diretoria de 11 de março de 2021 e 11 de novembro de
(-) Obrigações Vinculadas à Concessão
2021 foram calculados sobre o resultado apurado com base no balanço patrimonial de 31 de março de 2021 e 30
Em construção
3.583
198
(160)
(7)
3.614 de setembro de 2021, respectivamente. (2) Os dividendos declarados com montantes superiores aos dividendos míTotal do ativo contratual - infraestrutura em construção
(91)
16.177 (14.082)
(2.649)
(645) nimos obrigatórios após o exercício contábil a que se refere às demonstrações financeiras, por não se constituírem
uma obrigação presente, são apresentados destacados no patrimônio líquido, não sendo constituído o respectivo
10. INTANGÍVEL
passivo até sua efetiva aprovação. (3) Os juros sobre capital próprio aprovados pelas Reuniões de Diretoria de 12
2021
2020 de agosto de 2021 e 11 de novembro de 2021 foram calculados sobre a posição acionária da companhia em 12 de
Intangível - contrato de concessão
105.985
107.517 agosto de 2021 e 11 de novembro de 2021, respectivamente, os quais foram imputados aos dividendos do exercício.
Intangível – direito de uso
461
826 18. RECEITA OPERACIONAL
Intangível – software
1.485
1.327
2021
2020
Total
107.931
109.670
Fora do escopo
Fora do escopo
10.1. Intangível – Contrato de concessão
dos auditores
dos auditores
Taxa média
independentes
independentes
de amortiSaldos TransfeAmor- Saldos
Nº de consuNº de consuzação (%) em 2020 rências Baixas tização em 2021
midores
midores
MWh
R$
MWh
R$
Fornecimento de energia
112.240 293.537 286.301
111.365 290.442 253.416
Intangível Em Serviço
Fornecimento
não
faturado
líquido
(814)
1.195
(351)
638
Custo
4,13%
202.341
7.651 (1.637)
- 208.355
Amortização Acumulada
(87.843)
1.216 (8.870) (95.497) Disponibilidade do sistema de transmissão
Subtotal
114.498
7.651
(421) (8.870) 112.858 e de distribuição
18
- 21.114
12
- 18.045
Receita de construção da infraestrutura
8.370
- 16.112
(-) Obrigações vinculadas à concessão
Penalidades
regulatórias
(415)
(454)
Custo
3,82%
11.403
342
- 11.745
Efeitos
da
Redução
do
ICMS
na
base
de
Amortização Acumulada
(4.422)
(450) (4.872)
Subtotal
6.981
342
(450)
6.873 cálculo do PIS e COFINS
- (44.921)
Total Ativo Intangível – Contrato de concessão
107.517
7.309
(421) (8.420) 105.985 Efeitos da Redução do ICMS na base de
cálculo do OIS e COFINS
- 44.921
Taxa média
de amortiSaldos TransfeAmorti- Saldos Receita de Ativo Financeiro Indenizável
zação (%) em 2019 rências Baixas zação em 2020 da Concessão
1.313
161
Intangível Em Serviço
Constituição e amortização – CVA ativa
Custo
4,15%
189.431
14.242 (1.332)
- 202.341 e passiva
1.450
121
Amortização Acumulada
(80.536)
924 (8.231) (87.843) Subvenções vinculadas ao serviço concedido
6.985
6.772
Subtotal
108.895
14.242
(408) (8.231) 114.498 Outras receitas operacionais
5.409
3.992
(-) Obrigações vinculadas à concessão
Total – receita operacional bruta
112.258 292.723 331.722
111.377 290.091 298.803
- 145.495
- 114.931
Custo
3,81%
11.243
160
- 11.403 Total – dedução receita operacional
112.258 292.723 186.227
111.377 290.091 183.872
Amortização Acumulada
(3.979)
(443) (4.422) Total – receita operacional líquida
Subtotal
7.264
160
(443)
6.981 19. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Total Ativo Intangível – Contrato de concessão
101.631
14.082
(408) (7.788) 107.517
Despesas
11. FORNECEDORES
operacionais
Custo do serviço
Com
2021
2020
energia
De Prestado
Gerais e
Total
Enel RJ – CUSD
5.636
4.499
elétrica operação a terceiros administrativas
Contratos bilaterais
9.424
14.853
2021
2020
1.938
2.721
Materiais, serviços e outros
Total
16.998
22.073
Circulante
16.193
21.347
Não circulante
805
726 Energia elétrica comprada para revenda
78.290
- 78.290 77.987
Encargo de uso - sistema de transmissão e
12. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DE DÍVIDAS
distribuição
43.176
- 43.176 34.480
Pessoal e administradores
5.787
2
4.490 10.279
9.157
Encargos, atuali4.862
4.910
9.772
9.305
Saldos Pagamento de
Pagamento de zação monetária,
Custos Saldos Serviços de terceiros
8.595
599
9.194
8.685
em 2020
Principal
Juros cambial e Custos Apropriados em 2021 Depreciação e amortização
8.370
8.370 16.112
60.325
(28.798)
(4.915)
3.556
(100) 30.068 Custo de construção da infraestrutura
Moeda Nacional
Outros
2.209
44
1.871
4.124
5.319
Circulante
50.042
10.094 Total
121.466
21.453
8.416
11.870 163.205 161.045
Não circulante
10.283
19.974
20. EVENTO SUBSEQUENTE
Encargos,
Pagamentos de dividendos do exercício de 2021: O Conselho de Administração da Companhia em reunião
atualização
monetária,
Marcação Saldos realizada em 16 de março de 2022, aprovou a distribuição de dividendos intercalares à conta do lucro do exercício
Saldos Capta- Pagamento Pagamento cambial e
Custos Mercado
em de 2021, no montante de R$2.352, equivalentes a R$ 78,0914092176 por ação ordinária do capital social. Os pagaem 2019
ção de Principal
de Juros
Custos Apropriados da Dívida
2020 mentos serão efetuados a partir de 25 de março de 2022, com base na posição acionária da Companhia em 16 de
Moeda Nacional
41.114 43.333
(25.622)
(1.051)
2.591
(40)
- 60.325 março de 2022.
Moeda Estrangeira
52.300
(62.025)
(510)
10.978
(743)
Diretoria Executiva
93.414 43.333
(87.647)
(1.561)
13.569
(40)
(743) 60.325
Eduardo
Alves
Mantovani - Diretor Presidente
Circulante
25.659
50.042
Maurício Perez Botelho - Diretor Financeiro
Não circulante
67.755
10.283
Fernando Cezar Maia - Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia
Condições de covenants - O contrato possui cláusulas restritivas que em geral, requerem a manutenção de certos
José Marcos Chaves de Melo - Diretor de Suprimentos e Logística
índices financeiros em determinados níveis. Em 2021, as exigências contratuais foram cumpridas.
Daniele Araújo Salomão Castelo - Diretora de Gestão de Pessoas
13. DEBÊNTURES (NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES)
Gioreli de Sousa Filho - Diretor sem designação específica
Fabio Lancelotti - Diretor Técnico e Comercial
Encargos, atualização
Saldos em 2020 Pagamento de Juros
monetária e Custos Saldos em 2021
Contador
Mensuradas ao custo
51.550
(1.944)
3.921
53.527
Vicente Côrtes de Carvalho - CRC-MG 042523/O-7 “S” RJ
Circulante
454
1.236
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Não circulante
51.096
52.291
Aos
Acionistas,
Diretores, Conselheiros e Administradores da Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia
Pagamento Encargos, atualização
Custos Saldos em S.A. Nova Friburgo
- RJ. O relatório de opinião do auditor independente sobre as demonstrações contábeis compleCaptação
de Juros
monetária e Custos
Apropriados
2020 tas da Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S.A. referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
Mensuradas ao custo
51.300
(679)
1.443
(514)
51.550 2021 de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro
Circulante
454 (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), foi emitido pela ERNST & YOUNG Auditores
Não circulante
51.096 Independentes S.S. em 16 de março de 2022 sem modificações. A integra das demonstrações financeiras completas
Condições de covenants - As debêntures possuem cláusulas restritivas que em geral, requerem a manutenção de auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos endereços eletrônicos que
estão informados nesta publicação resumida.
certos índices financeiros em determinados níveis. Em 2021, as exigências contratuais foram cumpridas.
Saldos
em 2020

Adição

Transferências
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ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
CNPJ nº 07.685.694/0001-97

Relatório da Administração
São apresentadas as demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da Companhia demanda a leitura das
demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor
independente, estão disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos:
a) https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/
b) https://ri.energisa.com.br/informacoes-financeiras-e-operacionais/central-de-resultados/
A Administração da Energisa Comercializadora de Energia Ltda. (“Energisa Comercializadora” ou “Companhia”)
apresenta os fatos e eventos marcantes do do exercício de 2021, acompanhados das Demonstrações Financeiras
correspondentes, preparadas de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras (International
Financial Reporting Standards - IFRS). Essas demonstrações foram revisadas e aprovadas pelos sócios quotistas
em 16 de março de 2021. A empresa, criada em outubro de 2005, atua na área de comercialização de energia
elétrica no ambiente de contratação livre, negociando energia e prestando serviços tanto para os projetos próprios
do Grupo Energisa, quanto para projetos de terceiros. A empresa também atua como braço de apoio comercial do
Grupo Energisa na área de geração de energia. Comercialização de energia: Além das fortes chuvas e elevação
das vazões na maior parte das bacias, melhorando significativamente o cenário hidrológico no 4T21, o Sistema
Interligado Nacional (SIN) apresentou recuperação dos reservatórios (+9% no período), chegando a 33% ao final
de dezembro, refletindo numa queda do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) que passou de R$ 577,37/MWh
em setembro para R$ 66,67/MWh no mês de dezembro no submercado SE/CO. Essa redução afetou o mercado de
maneira significativa, impactando a precificação da energia, inclusive nos produtos de médio prazo (2 anos à frente).
No tocante ao comportamento do mercado no ano de 2021, conforme dados divulgados pela CCEE (Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica), o consumo no mercado livre apresentou aumento de 3,6% frente a uma ligeira
retração no ambiente regulado, de -0,2%. Vale destacar que grande parte deste aumento no ACL esteve relacionado
ao crescimento do número de migrações do ambiente regulado para o livre. Nesse sentido, a CCEE encerrou o

mês de dezembro de 2021 com mais de 12 mil agentes, 14% a mais do que o final de 2020, sendo a maior parte
deste número de clientes livres e especiais, que somam cerca de 10 mil. Outro dado que corrobora o desempenho
favorável do mercado livre é o aumento do número de comercializadoras, que passou de 397 em dez/20 para 456
em dez/21, comprovando a atratividade e competitividade do segmento. A mudança repentina do cenário hidrológico
nos últimos meses do ano, aliada à baixa liquidez das operações, prejudicou o volume negociado nas operações de
curto prazo. A Energisa Comercializadora (ECO) apresentou uma redução de 15,9% no volume faturado de energia
no 4T21, frente ao mesmo período de 2020. Adicionalmente, a elevada volatilidade dos preços ao longo do ano e a
tímida recuperação do nível de atividade impactaram o desempenho do ano de 2021, resultando em uma retração de
12,8% no volume faturado na comparação com o ano anterior. Apesar desse cenário, a ECO investiu na prospecção
de clientes para venda de energia de longo prazo, apresentando um crescimento de mais de 30% na carteira de
clientes, com foco em consumidores finais.
Descrição
Valores em GWh
Vendas a consumidores livres (ECOM)

4T21
1.277

Trimestre
4T20
1.519

Var. %
-15,9%

2021
4.778

Exercício
2020
5.481

Var. %
12,8%

A Administração.

Balanço Social Anual - 2021
1 - Base de Cálculo
Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)

2021
894.480
(32.126)
8.088

2 - Indicadores Sociais Internos

Valor
257
1.443
139
269
1
7
9
30
2.448
29
4.632

Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e saúde no trabalho
Educação
Capacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores sociais internos
3 - Indicadores Sociais Externos

Valor
4
538
1
543
(11.948)
(11.405)

Educação
Cultura
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores sociais externos
4 - Indicadores Ambientais

Valor

Investimentos relacionados com a produção/
operação da empresa
Investimentos em programas e/ou projetos
externos
Total dos investimentos em meio ambiente
Quanto ao estabelecimento de “metas anuais”
para minimizar resíduos, o consumo em geral
na produção/operação e aumentar a eficácia na
utilização de recursos naturais, a empresa

-

2020
944.409
(8.125)
4.382

% sobre % sobre
FPB
RL
3,18%
0,03%
17,84%
0,16%
1,72%
0,02%
3,33%
0,03%
0,01%
0,00%
0,09%
0,00%
0,11%
0,00%
0,37%
0,00%
30,27%
0,27%
0,36%
0,00%
57,28%
0,51%
% sobre % sobre
RO
RL
-0,01%
0,00%
(1,67%)
0,06%
0,00%
0,00%
(1,68%)
0,06%
37,19% (1,34%)
35,51% (1,28%)
% sobre % sobre
RO
RL
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%
( ) cumpre de 51 a 75%
(x) cumpre de 76 a 100%

5 - Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres

Valor
192
891
130
227
2
10
31
646
54
2.183
Valor
6
531
537
5.941
6.478
Valor

% sobre % sobre
FPB
RL
4,38%
0,02%
20,33%
0,09%
2,97%
0,01%
5,17%
0,02%
0,00%
0,00%
0,05%
0,00%
0,23%
0,00%
0,71%
0,00%
14,74%
0,07%
1,23%
0,01%
49,81%
0,22%
% sobre % sobre
RO
RL
-0,07%
0,00%
(6,54%)
0,06%
0,00%
0,00%
(6,61%)
0,06%
(73,12%)
0,63%
(79,73%)
0,69%
% sobre % sobre
RO
RL

-

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos
pela empresa foram definidos por:

Quanto à liberdade sindical, ao direito de
negociação coletiva e à representação interna
dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

(x)
direção
e gerências
( )
não se
envolve

A previdência privada contempla:

( )
direção

A participação dos lucros ou resultados
contempla:

( )
direção

Os padrões de segurança e salubridade no
ambiente de trabalho foram definidos por:

0,00%

Número total de reclamações e críticas de
consumidores(as):
% de reclamações e críticas atendidas ou
solucionadas:

19
4
1
11
50,00%

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):
Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

(Valores expressos em milhares de reais)

Nota

Imobilizado
Intangível
Total do não circulante
Total do ativo

2021

71.316

4
5

4
5

2020

17.950

6.993 66.674
92.432 118.598
8.651
2.189
47.012 34.739
17.635
2.723
244.039 242.873

5.614
22.500
621
472.513
501.248
515
396
502.159
746.198

5.084
15.000
2.576
311.735
334.395
287
574
335.256
578.129

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota

2021

2020

Passivo
Circulante
Fornecedores
10
99.224 110.323
Encargos de dívidas
11
71
1.817
Empréstimos e financiamentos
11
33.573 40.000
Impostos e contribuições sociais
12
454
3.167
Obrigações estimadas
460
350
Instrumentos Financeiros Derivativos
20
68.135 33.061
Benefícios pós-emprego
21
2
4
Adiantamentos recebidos de clientes
4.167
996
Arrendamentos operacionais
3
5
Outras contas a pagar
2.966
1.866
Total do circulante
209.055 191.589
Não circulante
Fornecedores
6
12.500
8.333
Empréstimos e financiamentos
7
93.533 31.233
Adiantamentos recebidos de clientes
5.543
9.836
Impostos e contribuições sociais
8
9.425
5.024
Impostos e contribuições sociais diferidos
6.650 17.298
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais 9
650
Benefícios pós-emprego
9
22
Instrumentos Financeiros Derivativos
364.735 251.614
Arrendamentos operacionais
22
58
Débito com partes relacionadas
38.380 35.771
Outras contas a pagar
166
332
Total do não circulante
531.613 359.521
Patrimônio líquido
Capital social
10.1
5.119
5.119
Reservas de capital
131
160
Reserva especial de distribuição de lucros
111 21.583
Outros resultados abrangentes
169
157
Total do patrimônio líquido
5.530 27.019
Total do passivo e patrimônio líquido
746.198 578.129
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

6
20,00%

5
25,00%

-

-

2021

Metas 2022

28,49
( )
direção e
gerências
( )
todos(as)
empregados(as)
(x)
segue as
normas
da OIT
( )
direção e
gerências

28,49
( )
(
)
(x)
todos(as)
direção e
emprega- direção gerências
dos(as)
( )
(x)
( )
todos(as)
todos(as) edireção
gerên- emprega+ Cipa
dos(as)
cias
(x)
( )
( )
segue
as
incentiva
não se
normas
e segue a envolve
da OIT
OIT
(x)
( )
( )
todos(as)
direção e
emprega- direção gerências
dos(as)
(x)
( )
( )
( )
todos(as)
direção e
direção e empregadireção
gerências
gerências dos(as)
não ( ) serão
( ) são ( x ) são ( )consisugeridos exigidos são
derados sugeridos

( )
todos(as)
empregados(as)
( )
todos(as)
+ Cipa
( )
incentiva
e segue a
OIT
(x)
todos(as)
empregados(as)
(x)
todos(as)
empregados(as)

( )
( x ) são
não são
exigidos
considerados
(x)
(x)
( )
( )
organiza
( )
organiza
( )
não
se
não se
e incenapóia
e incen- envolve
apóia
envolve
tiva
tiva
na
no
na
na
no
na
Justiça
Justiça empresa Procon
empresa Procon
em- no Procon na Justiça
na em- no Procon na Justiça na
presa
%
%
presa %
%
%
%
Em 2021: (16.451)
Em 2020: 10.546
65% governo
64% governo
43% colaboradores(as)
-47% colaboradores(as)
0% acionistas
0% acionistas
45% terceiros
-48% terceiros
-53% retido
131% retido

Quanto à participação de empregados(as) em
programas de trabalho voluntário, a empresa:

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras no mercado aberto e
recursos vinculados
Clientes
Tributos a recuperar
Instrumentos Financeiros Derivativos
Outros créditos
Total do circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras no mercado aberto e
recursos vinculados
Clientes
Tributos a recuperar
Instrumentos Financeiros Derivativos

(x)
direção

Na seleção dos fornecedores, os mesmos
padrões éticos e de responsabilidade social
0,00% e ambiental adotados pela empresa:

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
( ) não possui metas
( ) cumpre de 0 a 50%
( ) cumpre de 51 a 75%
(x) cumpre de 76 a 100%

22
13
1
2
1
10
40,00%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Nº de portadores(as) de deficiência ou
necessidades especiais
6 - Informações relevantes quanto ao
exercício da cidadania empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração
na empresa
Número total de acidentes de trabalho

Demonstração do Resultado
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021

(Valores expressos em milhares de reais, exceto o prejuízo por quota)

Nota
2021
2020
Receita operacional líquida
11
894.480 944.409
Custo da energia elétrica vendida
12 (923.631) (912.959)
Prejuízo bruto
(29.151)
31.450
Despesas com vendas
444
(1.618)
Despesas gerais e administrativas
(13.185)
(8.505)
Outras receitas e despesas
13
15.491 (26.926)
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras
(26.401)
(5.599)
Receitas financeiras
2.096
2.196
(7.821)
(4.722)
Despesas financeiras
(5.725)
(2.526)
Despesas financeiras líquidas
Prejuízo antes dos impostos
(32.126)
(8.125)
Imposto de renda e contribuição social corrente
(2.532)
10.654
5.165
Imposto de renda e contribuição social diferido
(21.472)
(5.492)
Prejuízo do exercício
Prejuízo básico e diluído por quota - R$
(4,19)
(1,07)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração do Resultado Abrangente
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

Nota
2021
2020
Prejuízo do exercício
(21.472)
(5.492)
Itens que não serão reclassificados para a
demonstração do resultado
12
133
Outros resultados abrangentes
Total de outros resultados abrangentes
(21.460)
(5.359)
do exercício, líquido de impostos
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

Nota
Saldos em 01 de dezembro de 2020
Programa de remuneração variável (ILP)
Prejuízo do exercício
Realização de de reserva
Outros resultados abrangentes, liquidos de tributos
Ganho e perda atuarial - benefícios pós emprego
Tributos incidentes sobre ganho e perda atuarial - benefícios pós emprego
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Programa de remuneração variável (ILP)
Prejuízo do exercício
Transferencia de reservas
Outros resultados abrangentes, liquidos de tributos
Ganho e perda atuarial - benefícios pós emprego
Tributos incidentes sobre ganho e perda atuarial - benefícios pós emprego
Saldos em 31 de dezembro de 2021

Capital social
5.119
5.119
-

Reservas de Reserva especial de
capital distribuição de lucros
54
27.075
106
(5.492)
160
(29)
-

5.119
131
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Lucros (prejuízos)
acumulados
(5.492)
5.492

Outros resultados
abrangentes
24
-

21.583
(21.472)

(21.472)
21.472

203
(70)
157
-

Total
32.272
106
(5.492)
203
(70)
27.019
(29)
(21.472)
-

111

-

18
(6)
169

18
(6)
5.530

Demonstração do Fluxo de Caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais)

Nota

Atividades operacionais
Prejuízo do exercício
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
Despesas com juros, variações monetárias - líquidas
Depreciação e amortização
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa
Provisões possíveis para riscos trabalhistas, cíveis e fiscais
Marcação a mercado dos contratos de comercialização de energia
(Ganho) Perda na alienação de bens do imobilizado
Marcação a mercado da dívida
Marcação a mercado de derivativos
Instrumentos financeiros derivativos
Pagamento baseado em ações
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante
Diminuição (Aumento) de clientes
(Aumento) Diminuição de impostos a recuperar
(Aumento) Diminuição de outros créditos
Variações nas contas do passivo circulante e não circulante
(Diminuição) Aumento de fornecedores
Aumento de tributos e contribuições sociais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Aumento de obrigações estimadas

2021

2020
(Diminuição) de adiantamento de clientes
(21.472) (5.492) Aumento de outras contas a pagar
(10.654) (2.633) Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais
9.636 27.252 Atividades de investimentos
159
99
(444)
1.617 Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados
608
- Aplicações no imobilizado e intangível
(19.212) 21.814 Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos
- Atividades de financiamento
(658)
(371) Novos empréstimos e financiamentos obtidos
658
371 Pagamentos de empréstimos - principal
(4.592) (24.025) Pagamentos de empréstimos - juros
(29)
106 Partes relacionadas
Recebimento (pagamento) pela liquidação de instrumentos financeiros derivativos
19.110 (19.509) Pagamento de dividendos
(1.077)
3.524 Pagamento arrendamento mercantil
(14.912)
9.850 Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento
Variação líquida do caixa
(6.932) 18.723
2.100 10.837 Caixa e equivalentes de caixa iniciais
(412) (7.966) Caixa e equivalentes de caixa finais
110
40 Variação líquida do caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota

2021
2020
(1.122) (1.595)
934
284
(48.201) 32.926
61.091 (55.606)
(244)
(387)
60.847 (55.993)
90.004
(40.000)
(4.219)
33
(5.091)
(7)
40.720
53.366
17.950
71.316
53.366

40.000
(58.676)
(1.887)
34.711
15.724
(9.025)
(3)
20.844
(2.223)
20.173
17.950
(2.223)
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ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.
CNPJ nº 07.685.694/0001-97
8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

Demonstração do Valor Adicionado - DVA
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

Nota
Geração do valor adicionado:
Receitas de revenda de energia elétrica
Outras receitas
Provisão para perdas esperadas de
créditos de liquidação duvidosa
(-) Insumos adquiridos de terceiros
Custo da energia elétrica vendida
Materiais e serviços de terceiros
Outros custos operacionais
Valor adicionado bruto
Amortização
Valor líquido produzido
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir

2021

Nota

2020

985.740
17.269

1.040.786
-

444

(1.617)

(1.017.775) (1.005.775)
(2.251)
(2.674)
(1.917)
(22.378)
(1.021.943) (1.030.827)
(18.490)
8.342
(159)
(99)
(18.649)
8.243

Distribuição do valor adicionado:
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de capital de terceiros
Juros
Aluguéis
Remuneração de capitais próprios
Prejuízos do exercicio

2.198
2.303
2.954
2.954
(16.451)
10.546
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2021

2020

6.819
584
300

3.816
475
195

(10.596)
11
80

6.715
51
66

7.821
2

4.721
(1)

(21.472)
(16.451)

(5.492)
10.546

Notas explicativas às demonstrações financeiras divulgadas de forma resumida para o exercício findo em
31 de dezembro de 2021(Em milhares de reais, exceto quando indicado ao contrário)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Energisa Comercializadora de Energia Ltda., (“Empresa” ou “Comercializadora”) é uma empresa integrante do GRUPO ENERGISA que tem
por objetivo a comercialização atacadista e varejista de energia elétrica
e a prestação de serviços e consultoria em temas ligados a atividade de
comercialização de energia elétrica. A Empresa possui sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RESUMIDAS
2.1 Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras completas
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com a Normais Internacionais de Relatório
Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board
(“IASB”), os pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e, quando aplicáveis, as regulamentações do órgão regulador, a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL. Essas demonstrações financeiras completas foram resumidas em conformidade com o Parecer de Orientação CVM nº 039 de 20
de dezembro de 2021. A emissão das demonstrações financeiras completas
foi autorizada pela Diretoria em 16 de março de 2022 e estão divulgadas de
forma completa nos endereços eletrônicos: (i) https://monitormercantil.com.
br/caderno-digital/ e (ii) https://ri.energisa.com.br/informacoes-financeiras-e-operacionais/central-de-resultados/.
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
Não ocorreram mudanças de práticas contábeis em relação ao exercício
social anterior, dessa forma, as políticas contábeis foram aplicadas de
maneira consistente a todos os exercícios apresentados. a) Operações de
compra e venda de energia - a Empresa tem como atividade principal a
compra e venda de energia no ambiente de contratação livre (ACL), além
disso, trabalha com a representação e gestão de consumidores livres de
energia. Desta forma, assume compromissos de contratos bilaterais de curto
e longo prazo que compõe seu portfólio. Em decorrência das operações
descasadas, a Empresa assume posições de sobras ou déficits de energia,
que são mensuradas a uma curva de preço futuro de mercado (curva forward.
Tais contratos são contabilizados como derivativos segundo o IFRS 9/CPC
48 e são reconhecidos nas demonstrações financeiras pelo valor justo, na
data em que o derivativo é celebrado, e é reavaliado a valor justo na data
do balanço. A Empresa não efetuou transações de caráter especulativo em

instrumentos derivativos no exercício; b) Receita operacional - as receitas
são reconhecidas quando representar a transferência (ou promessa) de bens
ou serviços a clientes de forma a refletir a consideração de qual montante
espera trocar por aqueles bens ou serviços. A receita operacional é composta
pela receita de comercialização de energia elétrica.
4. CLIENTES
2021
2020
118.160 137.314
855
811

Clientes - Mercado Livre
Clientes - Prestação de Serviço
(-) Provisão para perdas esperadas de crédito
de liquidação duvidosa (PPECLD)
Total - circulante
Circulante
Não circulante
5. TRIBUTOS A RECUPERAR

(4.083)
114.932
92.432
22.500

(4.527)
133.598
118.598
15.000

2021
1.239
2.272
5.662
78
21
9.272
8.651
621

2020
1.034
3.632
78
21
4.765
2.189
2.576

Contribuição Social sobre o Lucro - CSSL
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
Contribuição ao PIS e a COFINS (*)
Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS
Outros
Total
Circulante
Não Circulante
6. FORNECEDORES

2021 2020
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS (1)
75 1.393
Encargos Sociais
249 196
Contribuição social s/ o lucro líquido - CSLL
- 264
Contribuições ao PIS e a COFINS - corrente e diferido
9.322 6.199
Imposto Sobre serviços - ISS
14
12
Imposto de Renda Retido na Fonte a recolher - IRRF
206 118
Outros
13
9
Total
9.879 8.191
Circulante
454 3.167
Não circulante
9.425 5.024
9. PROVISÕES POSSÍVEIS PARA RISCOS TRABALHISTAS,
CÍVEIS E FISCAIS
Perdas Prováveis:
Cíveis
2021
Saldo inicial - 2020
Constituições de provisões
608
608
Atualização Monetária
42
42
Saldos finais - 2021
650
650
Perdas Possíveis:
Cível
Fiscal
2021
2020
Saldo inicial - 2020 e 2019
3.674
550
4.224
4.050
Novos processos
45
45
Mudança de prognóstico
(567)
(567)
Atualização Monetária
406
17
423
174
Saldo Final - 2021 e 2020
4.125
4.125
4.224
10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
10.1 Capital social: O capital social, subscrito e integralizado, é de R$5.119
(R$5.119 em 2020) e está representado por 5.119.000 (5.119.000 em 2020)
quotas com valor nominal de R$1,00.
11. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Venda de energia elétrica - Mercado Livre
Outras receitas operacionais
Total receita operacional bruta
Total das deduções à receita operacional
Receita operacional líquida
12. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

Custos
com
Despesas
Energia Despe- Gerais e
Elétrica sas com AdminisVendida vendas
trativas

7. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DE DÍVIDAS

2020
1.039.112
1.673
1.040.785
(96.376)
944.409
Total

Natureza dos Gastos
2021
2020
Energia Elétrica
comprada para revenda
923.631
- 923.631 912.914
Outros custos e despesas
(444)
13.185 12.741 10.168
923.631
(444)
13.185 936.372 923.082
13. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Marcação a mercado dos contratos de vendas
comercialização de energia
Marcação a mercado dos contratos de compras
comercialização de energia
Outros
Total

2021
2020
107.512 110.047
3.996 8.394
216
215
111.724 118.656
99.224 110.323 Ativo circulante
12.500 8.333 Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante

Compra de energia elétrica
CCEE
Fornecedores - Materiais e Serviços
Total
Circulante
Não circulante

2021
982.428
3.312
985.740
(91.260)
894.480

2021

2020

924.165

452.170

(904.953) (473.984)
(3.721)
(5.112)
15.491 (26.926)
2021
2020
47.012
34.739
472.513 311.735
68.135
33.061
364.735 251.614

Diretoria Executiva

Moeda Nacional
Moeda Estrangeira

Saldos em 2020
41.808
31.242

Pagamento de Pagamento de
Captação
Principal
Juros
50.004
(40.000)
(3.148)
40.000
(1.071)

Encargos, atualização
monetária, cambial e
Custos
1.340
7.660

Marcação
Mercado da
Dívida

9.000

(658)

(658)

Mauricio Perez Botelho - Administrador
Alexandre Nogueira Ferreira - Administrador
Roberta Gonçalves de Godoi - Administradora
Pedro Herique Portela Vidal - Administrador
Roni Wajnberg - Administrador

Saldos em
2021
50.004
77.173

Contador
73.050
41.817
31.233

Total
Circulante
Não circulante

Moeda Nacional
Moeda Estrangeira
Total
Circulante
Não circulante

Saldos em 2020
66.740
66.740
42.550
24.190

90.004

Captação
40.000
40.000

(40.000)

(4.219)

Pagamento de Pagamento de
Principal
Juros
(58.676)
(1.887)
(58.676)
(1.887)

Encargos, atualização
monetária, cambial e
Custos
1.808
25.436
27.244

Marcação
Mercado da
Dívida
(371)
(371)

127.177
33.644
93.533
Saldos em
2021
41.808
31.242
73.050
41.817
31.233
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Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações financeiras
Aos Quotistas, Diretores e Administradores da Energisa Comercializadora
de Energia Ltda. Rio de Janeiro - RJ. O relatório de opinião do auditor
independente sobre as demonstrações contábeis completas da Energisa
Comercializadora de Energia Ltda. referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2021 de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB), foi emitido pela ERNST
& YOUNG Auditores Independentes S.S. em 16 de março de 2022 sem
modificações. A íntegra das demonstrações financeiras completas auditadas,
incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos
endereços eletrônicos que estão informados nesta publicação resumida.

Três perguntas: a importância e os desafios da precificação
Por Jorge Priori

C

onversamos com
Ricardo Ramos,
CEO e fundador
da Precifica, sobre os desafios atuais da precificação
de produtos. Fundada em
2013, a Precifica atua no
Brasil, Argentina, Chile,
Colômbia, Peru e México.
Por mais que sejam países
diferentes, segundo Ricardo, as demandas, desafios
e problemas das empresas
desses países com relação
à precificação de produtos
“são os mesmos”.
O que faz a Precifica?
A Precifica ajuda empresas de diversos setores em
três grandes desafios. O primeiro é ter acesso a dados
de competitividade. Essas
empresas estão eventualmente fazendo pesquisas
manuais, muitas vezes com
equipes pequenas que não
dão conta de ter acesso a
toda informação competitiva numa velocidade adequada. Nós temos tecnologia que consegue monitorar
ofertas, preços e prazos de
entrega.
O segundo desafio é
quando essa empresa já

está utilizando esses dados para tomar decisões
de precificação, mas essas
decisões ainda são muito
manuais. Nesse caso, você
tem um “timing” que acaba
gerando um problema de
reação. Nós também temos
tecnologia visando a rápida reação à concorrência
com base numa regra de
negócios.
Por fim, nós temos empresas que não querem
combater a concorrência,
pois possuem um posicionamento no mercado diferente ou que não possuem
produtos
comparáveis,
como as empresas de moda. Neste caso, nós temos
uma solução que observa
em tempo real a oferta (estoque e preços de custo) e a
demanda dos consumidores
para os seus produtos. Com
base nesses dados, empregamos inteligência artificial
para determinar o preço
ótimo visando o equilíbrio
entre oferta e demanda.
Os dados que monitoramos são 100% públicos.
O nosso sistema se comporta como se fosse um
consumidor. O preço que
monitoramos da empresa
A e que entregamos para a

empresa B está exposto no
site. Nossa tecnologia simula consumidores (robôs)
que entram nos sites, navegam, escolhem os produtos
e analisam condições especiais e os fretes. Por exemplo, um cliente muito forte
no Nordeste pode querer
saber como está a entrega
dos seus concorrentes para
esta região.
A decisão de precificação
se tornou um processo muito mais difícil já que existem
vários canais de vendas
como lojas físicas, e-commerce, marketplaces e aplicativos. O varejo não tem
um só preço para um produto. O mesmo produto em
dois marketplaces pode ter
preços diferentes, pois a audiência de um marketplace
não é exatamente a audiência do outro. Isso indica que
talvez não fosse necessário
ter o mesmo preço nesses
dois canais.
Quando começamos a
entrar nessas particularidades, nós vemos que a
precificação é um tema superdesafiador para quem
tem a responsabilidade de
acertar o preço, equilibrando a expectativa da empresa
como margem, volume de

vendas e crescimento com a
demanda. Não adianta ter o
preço baixo, vender muito e
não entregar o crescimento
em receita.
Qual o perfil das empresas que procuram a
Precifica?
Atendemos varejistas de
médio e grande porte, marketplaces e fabricantes. Para
o varejo, nós entregamos
uma solução de competitividade: entender e reagir à
concorrência.
Para as indústrias, nós
entregamos
inteligência
de mercado já que o seu
problema é saber como os
preços dos seus produtos
estão sendo posicionados
nas prateleiras dos e-commerces, pois isso afeta a
percepção de consumo e a
forma como o consumidor
enxerga aquela marca.
Nós também atendemos operadores de viagem
como empresas de ônibus,
que vendem tickets na internet e possuem problemas
com a oferta e demanda de
assentos. Além disso, temos
como clientes gestoras de
fundos que querem observar um dos grandes diferenciais de um e-commerce:

a velocidade das entregas.
Essas informações são utilizadas pelas gestoras para
tomar decisões de compra e
venda de ações de empresas
de varejo. Atendemos também alguns nichos de mercado sempre com o viés de
inteligência competitiva.
Por que a precificação
se tornou um assunto tão
sensível?
Muitas vezes, uma empresa que opera sem esse
tipo de tecnologia vê suas
vendas caírem num determinado dia. Como reação,
ela baixa o preço de um ou
de muitos produtos em 10,
15 ou 20%. O ponto é que
ela não sabe se essa redução
vai gerar o resultado que se
espera. Às vezes, a empresa até acaba aumentando
as vendas, atendendo a sua
expectativa, mas baixando desnecessariamente o
preço, pois foi empregada
uma opinião naquela tomada de decisão.
A Precifica entra com
ciência de dados, modelos
estatísticos e previsões,
deixando a opinião de lado. Com isso, conseguimos
acertar com muita precisão
o preço ideal num momen-

to ideal. Pela manhã, nós
podemos cotar um determinado preço de produto, e
mais tarde, outro preço. Existem mercados em que os
preços oscilam muito, como os eletrônicos, e outros
que oscilam menos, como
produtos pet e rações.
Nós ajudamos as empresas a tomar decisões alinhadas aos seus objetivos com
base em dados e análises
científicas e estatísticas. Às
vezes, nós temos uma empresa que tem como objetivo aumentar o seu volume
de vendas, e outra empresa,
eventualmente no mesmo
segmento, cujo objetivo
não é aumentar o volume,
mas aumentar sua margem.
Essa empresa topa vender
menos desde que seja com
mais margem. Os objetivos
e restrições são informações
que parametrizamos dentro
da tecnologia para cada um
dos nossos clientes.
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UPTICK PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 02.162.616/0001-94
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA
Senhores Acionistas, Nos termos das disposições legais e estatutárias, a ad- equivalência patrimonial, mensurada conforme sua participação no patrimônio consumidores parcialmente e totalmente livres no Estado do Rio Grande do Norte,
ministração da Uptick Participações S.A. (“Uptick” ou “Companhia”) submete líquido da COSERN, que no exercício de 2021 foi de R$ 30.984 (R$ 19.873 em desde 2003. Os principais destaques do desempenho econômico-financeiro da
à apreciação dos Senhores o relatório da administração e as demonstrações 2020). Lucro Líquido do Exercício: O lucro líquido da Uptick, ao final do exer- COSERN em 2021, de acordo com o seu relatório de Administração, apresentados
financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores indepen- cício de 2021, foi de R$ 30.482 (R$ 19.188 em 2020), que corresponde ao lucro em milhões de reais, conforme sua divulgação ao mercado, são: - A Margem Bruta
dentes, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Perfil por ação de R$ 0,58131 (R$ 0,36592 em 2020). Remuneração dos Acionistas: de R$ 317 milhões no 4T21(+ 38% no 4T20) é devido ao aumento médio de 8,96%
Corporativo: A Uptick é uma sociedade por ações de capital aberto, com sede na A Política Indicativa de remuneração anual mínima aos acionistas assegura a do reajuste tarifário de abril/21, aumento da base de clientes e pela retomada da
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, constituída em 8 de setembro de 1997, e que previsibilidade quanto ao recebimento de dividendos e/ou juros sobre o capital economia. Em 2021, a Margem Bruta ficou em 33% acima do apurado em 2020,
tem por objeto social a participação em outras sociedades, empreendimentos e próprio calculados em 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do chegando a R$ 1.102 milhões pelos mesmos motivos citados anteriormente e
consórcios, como acionista, sócia, cotista ou consorciada. A Companhia mantém artigo 202 da Lei nº 6.404/76, conforme disposto no artigo 30 do estatuto social pelos reajustes tarifários de 2020 e 2021, além do maior VNR (+R$ 95 milhões),
investimento na sua controlada em conjunto Cosern - Companhia Energética da Companhia: “Artigo 30 - A Companhia distribuirá como dividendo obrigató- explicado pelo maior IPCA no período. - As despesas operacionais contabilizaram
do Rio Grande do Norte (“COSERN”), sociedade por ações de capital aberto, rio, em cada exercício social, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do R$ 72 milhões no 4T21 em linha com o mesmo período do ano anterior e R$ 244
concessionária de serviço público de energia elétrica, destinada a projetar, exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76. Parágrafo Único: milhões no ano de 2021 (-3% em 2020), absorvendo tanto a inflação, quanto o
construir e explorar os sistemas de produção, transmissão, transformação, As demonstrações financeiras demonstrarão a proposta da administração de crescimento da base de clientes, confirmando a contínua busca por eficácias. - A
distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos que lhe destinação da totalidade do lucro líquido do exercício, se houver, no pressuposto PECLD totalizou R$ 3 milhões no 4T21 (-R$ 5 milhões no 4T20) e no ano de 2021
venham a ser concedidos ou autorizados por qualquer título de direito, e ativida- de sua aprovação pela Assembleia Geral.” Em linha com esse compromisso, a foi de R$ 7 milhões (-R$ 4 milhões em 2020), demonstrando a boa performance
des associadas ao serviço de energia elétrica, podendo administrar sistemas de Uptick demonstra abaixo a remuneração distribuída aos acionistas do exercício da arrecadação da concessionária. - O EBITDA no 4T21 foi de R$ 242 milhões,
produção, transmissão, distribuição ou comercialização de energia pertencentes findo em 31 de dezembro de 2021:
incremento de 52% em relação ao 4T20 e no ano de 2021 foi de R$ 851 milhões,
ao Estado, à União ou a Municípios, prestar serviços técnicos de sua especia2021 R$ 278 milhões acima de 2020. - O Lucro Líquido foi de R$ 146 milhões no 4T21
lidade, realizar operações de exportação e importação, organizar subsidiárias,
(+47% em 4T20) e de R$ 533 milhões no acumulado (+56% em2020). Em 2021,
incorporar ou participar de outras empresas e praticar os demais atos necessários Lucro líquido do exercício
30.482 a COSERN deliberou R$ 55milhões à título de juros sobre capital próprio e R$
à consecução de seu objetivo, sendo tais atividades regulamentadas e fiscali- Dividendos mínimos obrigatórios (25%)
7.620 60 milhões à título de dividendos. Adicionalmente, há proposta de distribuição de
zadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, órgão vinculado ao JCP deliberados em RCA
(4.852) dividendos complementares ao mínimo obrigatório de R$ 9 milhões e dividendos
Ministério das Minas e Energia. Estrutura Acionária: A Uptick é controlada por Dividendos intermediários deliberados em RCA
(13.407) adicionais de R$ 355 milhões a serem aprovados em Assembleia. Para maior
algumas entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), as quais Dividendos adicionais propostos
(12.223) entendimento das operações da controlada em conjunto COSERN nos segmentos
exercem o poder de controle de forma indireta, por meio do Ennesa Fundo de Total de proventos deliberados e propostos no exercício
(30.482) de geração, distribuição e comercialização de energia elétrica, bem como detalhes
Investimento de Ações (“Ennesa FIA”), que detém 99,99% das ações ordinárias Percentual de proventos distribuído no exercício
100,00% adicionais seu desempenho econômico-financeiro, de sua atuação no mercado
e totais de emissão da Companhia. O Ennesa FIA é um fundo de investimento Mercado de Capitais: As ações ordinárias da Uptick são listadas no Mercado de de capitais, de suas diretrizes estratégicas e outras informações acerca de suas
administrado pelo BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Balcão Organizado da B3, sob o código UPKP3B. As mesmas não possuem um atividades recomenda-se a leitura de suas demonstrações financeiras de 2021 em
Valores Mobiliários S.A. e seus cotistas são: (a) FACHESF - Fundação Chesf mercado ativo de negociação. Informações sobre a COSERN: A COSERN de- http://www.cosern.com.br ou pelo site da CVM em http://www.cvm.gov.br. Auditode Assistência e Seguridade Social, (b) Fundação Itaú Unibanco – Previdência tém a concessão para distribuição de energia elétrica em 167 dos municípios do res Independentes: Em atendimento à Instrução CVM nº 381/2003, informamos
Complementar, (c) FUNCASAL - Fundação Casal de Seguridade Social, (d) Estado do Rio Grande do Norte, abrangendo uma área de 53 mil Km², outorgada que os nossos auditores independentes, BDO RCS Auditores Independentes SS,
FAELCE - Fundação Coelce de Seguridade Social e, (e) NEOS Previdência pelo Decreto de 30/12/1997 e regulada pelo Contrato de Concessão de Distri- não prestaram, quaisquer outros serviços não relacionados à auditoria externa da
Complementar. Aspectos Econômicos e Financeiros: Como empresa de buição nº 08, firmado em 31/12/1997 com vigência até 31/12/2027. Adicional- Uptick durante o exercício de 2021. Rio de Janeiro, 28 de março de 2022. Helder
participação (“holding”), a Uptick tem suas receitas operacionais originadas da mente, pela atual regulamentação do setor elétrico, a COSERN vem atendendo Rocha Falcão - Diretor de Relação com Investidores.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
Em milhares de reais, exceto o lucro por ação
Em milhares de reais
(Em milhares de Reais)
Nota 2021
2020
2021
2020
Nota 2021
2020
Resultado de equivalência patrimonial
(6)
30.984 19.873 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Ativo
Despesas administrativas
(11)
(525)
(620) Lucro líquido do exercício
30.482 19.188
Circulante
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício:
Caixa e equivalentes de caixa
(4)
3.986 3.331 Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas
30.459 19.253 Juros e variações monetárias
(119)
(84)
Dividendos e juros sobre capital próprio
(6.3)
1.840 5.622
Receita financeira
334
218 Resultado da equivalência patrimonial
(30.984) (19.873)
Total do circulante
5.826 8.953 Despesa financeira
(311)
(283)
(621)
(769)
Não circulante
Resultado financeiro líquido
(12)
23
(65) Aumento (redução) de Ativos e Passivos
1.786
272
Tributos a recuperar
(5.1)
2.934 4.238 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
30.482 19.188 Tributos a recuperar
1.664
(40)
Investimento em controlada em conjunto
(6) 88.068 77.346 Lucro líquido básico e diluído por ação (em R$)
0,58131 0,36592 Tributos pagos
121
310
Intangível
(7) 19.601 19.601
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Contas a Pagar
1
2
Total do não circulante
110.603 101.185
Caixa líquido (consumido) proveniente das atividades
DEMONSTRAÇÕES
DO
RESULTADO
ABRANGENTE
TOTAL DO ATIVO
116.429 110.138
operacionais
1.165
(497)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
Passivo
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Em milhares de reais
Circulante
Dividendos recebidos
17.523
2021 2020
Tributos e contribuições sociais
(8)
157
274
5.023
JCP recebidos
30.482 19.188 Caixa líquido proveniente das atividades de
Dividendos e juros sobre capital próprio
(9.5)
- 4.797 Lucro líquido do exercício
investimentos
22.546
Contas a pagar
18
17 Outros resultados abrangentes reflexos:
Ganho atuarial de plano de benefícios aos funcionários
58
116 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Total do circulante
175 5.088 Tributos diferidos sobre resultado de plano de benefícios
Pagamento de dividendos
(15.251) (3.882)
TOTAL DO PASSIVO
175 5.088
aos funcionários
(20)
(57) Pagamento de juros sobre capital próprio
(7.805) (2.300)
Patrimônio líquido
(9)
38
59 Caixa líquido consumido nas atividades de
Capital social
49.646 49.646 Ganho (perda) em hedge de fluxo de caixa
(1.601) 1.222
financiamentos
(23.056) (6.182)
Reservas de lucros
53.920 53.920 Tributos diferidos sobre resultado de hedge de fluxo de caixa
544 (413) Aumento (redução)líquido de caixa e equivalentes de caixa
655 (6.679)
Dividendo adicional proposto
12.223
(1.057)
809 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
3.331 10.010
Outros resultados abrangentes
465 1.484 Outros resultados abrangentes do exercício, líquidos de
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
3.986
3.331
Total do patrimônio líquido
116.254 105.050
impostos - reflexo
(1.019)
868
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
29.463 20.056
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
116.429 110.138 Resultado abrange do exercício
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
Em milhares de reais
Em milhares de reais
2021
2020
Reserva de Lucros
Insumos adquiridos de terceiros
Capital Reserva de Reserva Dividendos Adicio- Outros Resultados
Lucros
Materiais, serviços de terceiros e outros
(525)
(620)
Social
Lucros
Legal
nais Propostos
Abrangentes
Acumulados Total
Valor adicionado bruto
(525)
(620)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
49.646
32.058
9.929
616
92.249 Valor adicionado líquido produzido pela companhia
(525)
(620)
Aprovação da proposta de dividendos adicionais 2019
(2.458)
(2.458) Valor adicionado recebido em transferência
31.318 20.091
Ganhos e perdas atuariais líquidos reflexos
59
59 Receitas financeiras
334
218
Efeito de hedge de fluxo de caixa reflexo
809
809 Equivalência patrimonial
30.984 19.873
Lucro líquido do exercício
19.188
19.188 Valor adicionado total a distribuir
30.793 19.471
Destinação do lucro líquido:
Distribuição do valor adicionado
30.793 19.471
Reserva de lucros a realizar
14.391
(14.391)
- Impostos, taxas e contribuições
311
283
Juros sobre capital próprio deliberados
(2.953)
(2.953) Remuneração de capitais próprios
30.482 19.188
Dividendos complementares ao mínimo obrigatório
(1.844)
(1.844) Juros sobre o capital próprio deliberados
4.852
2.953
Saldos em 31 de dezembro de 2020
49.646
43.991
9.929
1.484
- 105.050 Dividendos deliberados
13.407
Ganhos e perdas atuariais líquidos reflexos
38
38 Dividendos propostos
12.223
1.844
Efeito de hedge de fluxo de caixa reflexo
(1.057)
(1.057) Lucros retidos
- 14.391
Lucro líquido do exercício
30.482
30.482
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Destinação do lucro líquido:
Juros sobre capital próprio deliberados
(4.852)
(4.852)
2021
2020
Dividendos intermediários
(13.407) (13.407)
IRPJ
CSLL
IRPJ
CSLL
Dividendos propostos
12.223
(12.223)
- Alíquota do imposto de renda e contribuiSaldos em 31 de dezembro de 2021
49.646
43.991
9.929
12.223
465
- 116.254 ção social - Legislação
25%
9%
25%
9%
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Lucro contábil antes do imposto de renda
e contribuição social
30.482 30.482 19.188 19.188
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES equivalentes de caixa - Caixa e equivalentes de caixa incluem depósitos ban- Ajustes ao lucro líquido que afetam o
FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 cários e aplicações financeiras de curto prazo, com risco irrelevante de mudan- resultado fiscal do período:
ça de seu valor de mercado. As aplicações financeiras estão classificadas como (+) Adições
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1. Contexto Operacional: A Uptick Participações S.A. (“Companhia”) é uma ativo mensurado ao custo amortizado. Estas aplicações financeiras estão reJuros sobre capital próprio recebidos
3.192 3.192 2.953 2.953
sociedade por ações, de capital aberto, constituída em 8 de setembro de 1997, e gistradas ao valor nominal, acrescidos dos rendimentos “pro-rata temporis” até Outras adições
22
22
tem por objeto social a participação em outras sociedades, empreendimentos e a data do encerramento do exercício, não excedendo ao valor de mercado.3.4 Subtotal adições
3.214 3.214 2.953 2.953
consórcios, como acionista, sócia, quotista ou consorciada. A Uptick é controla- Tributos a recuperar - São demonstrados pelos valores originais efetivamen- (-) Exclusões
dora em conjunto da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN te recuperáveis no curso normal das operações, atualizados monetariamente Equivalência patrimonial
(30.984) (30.984) (19.873) (19.873)
(“COSERN”), nos termos do Protocolo de Entendimentos firmado entre os de acordo com as regras legais, e representam créditos fiscais associados às Despesa de juros sobre capital próprio
(4.852) (4.852) (2.953) (2.953)
acionistas daquela empresa em 11 de dezembro de 1997. A Companhia possui retenções de tributos federais. 3.5 Outros ativos circulante e não circulante Subtotal exclusões
(35.836) (35.836) (22.826) (22.826)
5,8192% do capital total da controlada em conjunto COSERN, sociedade por - São demonstrados pelos valores de custo e, quando aplicável, incluídos os Prejuízo antes das compensações
(2.140) (2.140)
(685)
(685)
ações de capital aberto, concessionária de serviço público de energia elétrica, rendimentos e reduzidos aos valores de realização. 3.6 Investimentos - Enti- Compensação de prejuízos fiscais
destinada a projetar, construir e explorar sistemas de produção, transmissão, dades controladas em conjunto são aquelas nas quais a Companhia possui Imposto de renda e contribuição social no
transformação, distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços controle compartilhado, estabelecido contratualmente e que requer consenti- resultado
correlatos que lhe venham a ser concedidos ou autorizados por qualquer título
6. Investimentos: 6.1 Movimentação do Investimento na Cia. Energética do
mento
unânime
nas
decisões
estratégicas
operacionais.
A
participação
em
de direito, e atividades associadas ao serviço de energia elétrica, podendo adRio Grande do Norte - COSERN - Nos exercícios findos em 31 de dezembro de
ministrar sistemas de produção, transmissão, distribuição ou comercialização controlada em conjunto está avaliada pelo método da equivalência patrimonial, 2021 e 2020, a participação da Companhia na Controlada em conjunto COSERN,
em
função
da
influência
significativa
exercida
em
sua
investida,
seguindo
os
de energia pertencentes ao Estado, à União ou a Municípios, prestar serviços
está a seguir demonstrada:
técnicos de sua especialidade, realizar operações de exportação e importação, preceitos do “CPC 18 - Investimento em Coligada, em Controlada e em Empre2021 2020
endimento
Controlado
em
Conjunto”.
Os
proventos
recebidos
desta
participação
organizar subsidiárias, incorporar ou participar de outras empresas e praticar os
Saldo no início do exercício
77.346 61.231
demais atos necessários à consecução de seu objetivo, sendo tais atividades são registrados como uma redução do valor do investimento. Em conformidade Equivalência patrimonial
30.984 19.873
regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica - com o CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a Companhia realiza Ganho atuarial de plano de benefícios aos funcionários
38
59
ANEEL, órgão vinculado ao Ministério das Minas e Energia. A COSERN detém testes anualmente de modo a assegurar que seu investimento esteja registrado Efeito de hedge de fluxo de caixa reflexo
(1.057)
809
junto a ANEEL, a seguinte concessão:
contabilmente por valor que não exceda seu valor de recuperação, incluindo a Juros sobre o capital próprio
(3.192) (2.953)
parcela de ágio não amortizado de R$ 19.601. Nos exercícios findos em 31 de Dividendos
Data da
Data de
(16.051) (1.673)
Distribuição Municípios
Localidades
concessão vencimento dezembro de 2021 e 2020, não foi identificada necessidade de reconhecimen- Saldo no final do exercício
88.068 77.346
Estado do Rio Grande
to de perda por redução ao valor recuperável. 3.7 Passivo circulante e não 6.2 Informações sobre a Cia. Energética do Rio Grande do Norte - COSERN
COSERN
167
do Norte
31/12/97
30/12/27
circulante - São demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acres- Em milhões de reais (*)
2021
2020
2. Apresentação das demonstrações financeiras: As principais políticas cidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias Quantidade de ações da COSERN
contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão incorridas. 3.8 Imposto de renda e contribuição social - São calculados e Subscritas e integralizadas
168.074.028 168.074.028
definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em registrados com base nas alíquotas e critérios fiscais vigentes na data de ela- Capital social da COSERN
542
542
todos os exercícios apresentados. 2.1. Base de apresentação - As demons- boração das demonstrações financeiras. A Companhia adota o regime de Lucro líquido do exercício
533
342
trações financeiras da Companhia foram preparadas e estão sendo apresenta- apuração pelo lucro real, onde o imposto de renda é calculado com base na Patrimônio líquido do exercício
1.513
1.329
das conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem alíquota de 15%, acrescido de adicional de 10%, sobre a parcela do lucro que Quantidade de ações possuídas pela Uptick:
aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as
Ordinárias
7.576.650 7.576.650
Orientações e as Interpretações Técnicas do Comitê de Pronunciamentos exceder a R$ 240 ano ou R$ 20 mês. A contribuição social sobre o lucro líquido Preferenciais – Classes A
1.156.609 1.156.609
Contábeis (CPC), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e é calculada com base na alíquota de 9%. 3.9 Estimativas contábeis - A elabo- Preferenciais – Classes B
1.047.352 1.047.352
conforme as normas internacionais de relatório financeiro (International Finan- ração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis Subscritas e integralizadas
9.780.611 9.780.611
cial Reporting Standards (IFRS)) emitidas pelo International Accounting Stan- adotadas no Brasil requer que a Administração da Companhia use de julgamen- Informações Uptick:
dards Board (IASB). A Companhia elaborou as Demonstrações do Valor Adi- tos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos Participação da Uptick no capital da COSERN
cionado – DVA, nos termos do pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração sujeitos a estimativas e premissas incluem a mensuração de instrumentos fi- Capital votante
5,8396%
5,8396%
do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante das nanceiros, provisão para perdas em ativos, avaliações de riscos em contingên- Capital social
5,8192%
5,8192%
demonstrações financeiras, de acordo com as normas do CPC aplicáveis às cias, provisões para imposto de renda e contribuição social e outras avaliações (*) Os números da COSERN estão apresentados em milhões de reais, concompanhias abertas, enquanto que para as normas do IFRS, representam in- similares. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá forme divulgados ao mercado. A participação inicial na COSERN foi adquiformação contábil adicional. A apresentação das demonstrações financeiras foi resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões ineren- rida por meio de leilão público realizado em 12 de dezembro de 1997 e de
autorizada pelo Conselho de Administração em 28 de março de 2022. 2.2 Base tes ao processo da sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e as leilão especial realizado em 20 de fevereiro de 1998. A Comissão de Valores
de mensuração - As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando premissas trimestralmente. 3.10 Análise do valor de recuperação dos ativos Mobiliários - CVM deferiu, em 4de janeiro de 1999, o registro de companhia
o custo histórico como base de valor, exceto quando indicado de outra forma, - A Administração da Companhia revisa anualmente o valor contábil líquido dos aberta da COSERN, para negociação dos seus valores mobiliários em bolsa
tais como certos ativos e instrumentos financeiros, que podem ser apresentados seus ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias de valores. Em reunião de 11 de julho e 13 de dezembro de 2000, o Conselho
pelo valor justo. 2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação - As demons- econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou de Administração da Companhia aprovou sua participação na 1ª e 2ª Ofertas
trações financeiras foram preparadas e estão apresentadas em Reais (R$), que perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor Públicas de Ações da COSERN, realizadas em 12 de maio e 22 de dezembro
é a moeda do principal ambiente econômico onde a Companhia opera (“moeda
de 2000, ofertadas e adquiridas ao preço unitário de R$ 3,90. Nessas ofertas
funcional"), e, também, a moeda de apresentação. 2.4 Reconhecimento de contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desva- públicas foram adquiridas 851.280 ações ordinárias e 936.299 ações prefereceita - A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios lorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Nos exercícios renciais adicionais.
econômicos serão gerados para a Companhia e quando possa ser mensurada findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não foi identificada necessidade de 6.3 Dividendos e Juros sobre capital próprio (“JCP”) - A composição
de forma confiável. A receita líquida é mensurada com base no valor justo da reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável. 3.11 Novas normas analítica dos valores deliberados ou propostos pela controlada em conjunto
contraprestação recebida ou a receber. 3. Sumário das políticas contábeis: e interpretações - Novas normas, emendas às normas e interpretações IFRS COSERN, está a seguir demonstrada:
As principais políticas contábeis da Companhia estão descritas abaixo e foram foram emitidas pelo IASB e entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021.
Valor
aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras para o exercício findo Não houve nenhum impacto derivado da adoção dos novos pronunciamentos
DeliberaTipo de ProTotal
em 31 de dezembro de 2021 e nas demonstrações financeiras comparativas. nas demonstrações financeiras da Companhia.
ções 2021 Ato societário
vento
Valor por ação (R$) (R$ mil)
3.1 Instrumentos financeiros - Ativos financeiros: Os ativos financeiros da 4. Caixa e Equivalentes de Caixa:
Dividendos míniCompanhia são reconhecidos inicialmente na data da negociação em que a
2021
2020
Assembleia mos obrigatórios
Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumen- Aplicações Financeiras de liquidez imediata:
09/04/2021 Geral Ordinária
2020 (*)
0,1671772107 ON 1.673
to. O desreconhecimento de um ativo financeiro ocorre quando os direitos Certificado de depósito bancário
3.986
3.331
0,1838949318 PNA/B
contratuais aos respectivos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando os riscos
3.986
3.331
Dividendos
e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. A Companhia
Assembleia
adicionais propossui os seguintes ativos financeiros: Mensurados ao custo amortizado: são Os recursos da Companhia estão aplicados em Certificado de Depósito
Bancário
(CDB)
emitido
pelo
Banco
Bradesco
S.A.
que
possui
rentabilidade
09/04/2021 Geral Ordinária postos 2020 (*)
1,210096934 ON 12.102
ativos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados
1,3311066279 PNA/B
em nenhum mercado ativo. A classificação de ativos financeiros depende da média de 95% do CDI (91,11% do CDI em 2020) e liquidez imediata.
5.
Imposto
de
renda
e
contribuição
social:
5.1
Tributos
a
recuperar
Reunião do
finalidade para a qual tais ativos foram adquiridos, de acordo com os preceitos
Conselho de
2021
2020
do CPC 48/ IFRS 9, que substituiu as classificações anteriormente determinadas
JCP (**)
0,1566779127 ON 1.567
pelo CPC 38/ IAS 39. Os principais ativos financeiros que a Companhia tem Imposto de renda
1.214
3.272 30/06/2021 Administração
0,172345704 PNA/B
classificados nesta categoria são depósitos bancários e aplicações financeiras, Contribuição social
1.720
966
Reunião do
conforme demonstrado na nota explicativa nº 4. - Passivos financeiros - Passi2.934
4.238
Conselho de
Dividendos
vos financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que são originados
19/11/2021 Administração intermediários
0,3490263148 ON 3.491
ou na data de negociação em que a Companhia se torna parte das disposições Refere-se ao imposto de renda retido na fonte incidente no resgate de
0,3839289463 PNA/B
contratuais do instrumento. A Companhia não possui passivos financeiros re- aplicações financeiras e às antecipações de imposto de renda e contribuição
Reunião do
levantes. Os ativos e passivos financeiros somente são compensados e apre- social. A Companhia envia regularmente à Receita Federal requerimentos via
Conselho de
sentados pelo valor líquido quando existe o direito legal de compensação dos Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração
16/12/2021 Administração
JCP (**)
0,1625241035 ON 1.625
valores e haja a intenção de liquidação em uma base líquida ou de realizar o de Compensação (PER/DCOMP), solicitando as restituições dos créditos de
0,1787765138 PNA/B
ativo e liquidar o passivo simultaneamente. - Capital social - Ações ordinárias Imposto de Renda e de Contribuição Social pagos a maior e não utilizados
são classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atri- para a compensação dos tributos correntes. 5.2 Reconciliação dos montan20.458
buíveis à emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como dedução tes de contribuição social e impostos de renda registrados nos resulta(*) Referem-se aos dividendos mínimos obrigatórios e dividendos adicionais
do patrimônio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários. 3.2. Apuração do dos e os montantes calculados pela aplicação das alíquotas oficiais em
propostos relativos ao resultado do exercício de 2020, que foram ratificados na
resultado - O resultado é apurado pelo regime de competência. 3.3. Caixa e 31 de dezembro de 2021 e 2020:
AGO da COSERN em 09/04/2021. (**) Aos montantes de JCP supracitados,
continua
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incidem a alíquota de 15% de IRRF e resultam no valor líquido de R$ 2.713. Como
destinação do resultado do exercício de 2021 a COSERN declarou o complemento de dividendos mínimos obrigatórios em suas demonstrações financeiras
no montante de R$ 7.885 e dividendos adicionais propostos no montante de R$
335.349, ainda pendentes de deliberação na Assembleia Geral Ordinária, que
correspondem aos montantes de R$ 458 e R$ 19.515, respectivamente, na
participação da Uptick.
Valor
DeliberaTipo de
Total
ções 2020 Ato societário
Provento
Valor por ação (R$) (R$ mil)
Dividendos míniAssembleia mos obrigatórios
31/07/2020 Geral Ordinária
2019 (*)
0,0257979805 ON
258
0,0283777786 PNA/B
Reunião do
Conselho de
22/12/2020 Administração
JCP (**)
0,2952355426 ON
2.953
0,3247590968 PNA/B
3.211
(*) Referem-se aos dividendos mínimos obrigatórios do resultado do exercício
1de 2019, que foram ratificados na AGO da COSERN em 31/07/2020. (**) Aos
montantes de JCP supracitados, incidem a alíquota de 15% de IRRF e resultam no
valor líquido de R$ 2.510. Como destinação do resultado do exercício de 2020, a
COSERN declarou o complemento de dividendos mínimos obrigatórios em suas
demonstrações financeiras no montante de R$ 28.739 e dividendos adicionais
propostos no montante de R$ 208.024, que foram deliberados na Assembleia
Geral Ordinária, ocorrida em 09 de abril de 2021,que correspondem aos montantes de R$ 1.673 e R$ 12.102, respectivamente, na participação da Uptick. Os
proventos a receber da controlada em conjunto está apresentada como segue:
2021
2020
Saldo em 1º de janeiro
5.622
1.439
Declarados do exercício
7.142
4.625
Propostos de exercícios anteriores
12.102
Imposto de renda retido na fonte
(480)
(443)
Recebidos no exercício
(22.546)
Saldo em 31 de dezembro
1.840
5.622
7. Intangível:
2021
2020
Ágio no investimento
19.601
19.601
19.601
19.601
O ágio tem origem na aquisição do direito de exploração de serviço público de
energia elétrica e estava sendo amortizado pelo método linear pelo prazo de 30
anos. A partir de 1º de janeiro de 2009, conforme determinação da Lei 11.638/07,
o ágio deixou de ser amortizado. Para fins de teste do valor recuperável do
investimento, incluindo o valor do ágio, a Companhia contratou um laudo de
avaliação econômico-financeira de sua participação na COSERN, com base na
metodologia de fluxo de caixa descontado. O modelo de avaliação econômicofinanceira baseado na metodologia de fluxo de caixa descontado determina o
valor econômico da COSERN, calculando o valor presente dos fluxos de caixa
projetados, ou seja, as receitas e despesas (incluindo os investimentos necessários para manter e expandir as atividades da empresa). Foram analisados
indicadores internos e externos do segmento de distribuição de energia elétrica,
a partir de premissas disponíveis no mercado. A partir dos resultados apresentados no referido laudo concluímos, portanto, que o valor da Companhia investida
em 2021 e 2020, supera o montante do saldo contábil do investimento incluindo
a parcela do ágio não amortizado, dessa forma não sendo requerido nenhum
ajuste de impairment. 8. Tributos a recolher:
2021
2020
CSRF sobre serviços tomados
1
1
PIS a recolher
27
49
COFINS a recolher
126
224
Outros tributos a pagar
3
157
274
9. Patrimônio líquido: 9.1 Capital social - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020,
o capital social subscrito e integralizado da Companhia, no valor de R$ 49.646,
está representado por 52.437.003 ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal. A participação acionária está assim distribuída:
Qtde de ações
Acionistas
Ennesa Fundo de Investimento em Ações
52.437.002
Outros
1
Total
52.437.003
9.2 Reservas de lucros - a) Reserva legal - Foi constituída em conformidade
com a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Companhia na base
de 5% do lucro líquido de cada exercício. Em 31 de dezembro de 2019 a reserva
legal, no valor de R$ 9.929, atingiu o seu limite máximo determinado de 20%
do capital social. b) Reserva de lucros a realizar - O resultado da Companhia
é composto basicamente pela equivalência patrimonial com a Controlada em
conjunto COSERN. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia apresenta nessa reserva um saldo de R$ 43.991. A constituição desta reserva está
em conformidade com o disposto no inciso II do artigo 202 da Lei 6.404/76, o
qual define que o pagamento do dividendo poderá ser limitado ao montante do
lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja
registrada como reserva de lucros a realizar.
Movimentações das Reservas de Lucros
R$ mil
Saldo de Reserva de Lucros em 31 de dezembro de 2019
41.987
Deliberação de JCP como reversão de reserva de lucros em
29/04/2020
(2.458)
Constituição de Reserva de lucros a realizar em 31/12/2020
14.391
Saldo de Reserva de Lucros em 31 de dezembro de 2020 e 2021
53.920
9.3 Outros resultados abrangentes reflexos - No patrimônio líquido, a demonstração de outros resultados abrangentes reflexos, em atendimento ao CPC
26(R1), inclui os ganhos e perdas, não realizados, decorrentes da mensuração
a valor justo do ativo financeiro disponível para venda e efeito de hedge de fluxo
de caixa, líquidos dos efeitos tributários, na controlada COSERN. Em 31 de dezembro de 2021 o saldo é de R$ 465 (R$ 1.484 em 31 de dezembro de 2020). 9.4

CNPJ nº 02.162.616/0001-94
Resultado básico por ação - O cálculo de lucro por ação básico foi baseado no
lucro líquido atribuível aos acionistas controladores e o número médio ponderado
de ações em circulação durante os exercícios findos em 31 de dezembro de
2020 e 2019. 9.5 Dividendos e juros sobre o capital próprio - Aos acionistas
estão assegurados dividendos mínimos não inferiores a 25% do lucro líquido
de cada exercício, ajustado nos termos da legislação em vigor e deduzidos das
destinações determinadas pela Assembleia Geral. A composição dos montantes
de dividendos e JCP deliberados em 2021 e 2020 está composta como segue:
2021
Tipo de
Valor por ação Valor
Data
Ato societário
Provento
ON (em R$)
Total
Dividendos
Assembleia Geral Ordiná- complemen27/04/2021
ria e Extraordinária
tares 2020 (*) 0,03516757412 1.844
Assembleia Geral Ordiná29/06/2021
ria e Extraordinária
JCP
0,02769036900 1.452
Dividendos
Reunião do Conselho de intermediá22/12/2021
Administração
rios
0,25567822700 13.407
Reunião do Conselho de
22/12/2021
Administração
JCP
0,06483970800 3.400
20.103
(*) Referem-se aos dividendos mínimos obrigatórios do resultado do exercício
de 2020, que foram ratificados na AGO da COSERN em 27/04/2021. Adicionalmente, como destinação do resultado do exercício de 2021 a Companhia propôs
dividendos adicionais no montante de R$ 12.223, pendente de deliberação na
Assembleia Geral Ordinária.
2020
Tipo de Valor por ação Valor
Data
Ato societário
Provento
ON (em R$)
Total
Dividendos
Assembleia Geral Ordiná- complemen29/04/2020
ria e Extraordinária
tares 2019 (*) 0,0271658853 1.424
Dividendos
Assembleia Geral Ordiná- adicionais
29/04/2020
ria e Extraordinária
2019 (*)
0,0468689319 2.458
Reunião do Conselho de
22/12/2020
Administração
JCP
0,0563151941 2.953
6.835
(*) Referem-se aos dividendos mínimos obrigatórios e dividendos adicionais do
resultado do exercício de 2019, que foram ratificados na AGO da COSERN em
29/04/2020. Adicionalmente, como destinação do resultado do exercício de 2020
a Companhia declarou o complemento de dividendos mínimos obrigatórios no
montante de R$ 1.844, que foi deliberado na Assembleia Geral Ordinária, ocorrida
em 27 de abril de 2021. A movimentação do saldo da conta de dividendos e JCP
a pagar é composta como segue:
2021
2020
Saldo em 1º de janeiro
4.797
3.724
Declarados do exercício
18.259
4.797
Propostos de exercícios anteriores
2.458
(23.056) (6.182)
Pagos no exercício
Saldo em 31 de dezembro
4.797
A base de cálculo dos dividendos, bem como as antecipações efetuadas e o
valor proposto relativo aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e
2020, é a seguinte:
2021
2020
Lucro líquido do exercício
30.482
19.188
Dividendos mínimos obrigatórios (25%)
7.620
4.797
JCP deliberados em RCA
(4.852) (2.953)
Dividendos intermediários deliberados em RCA
(13.407)
Dividendos complementares ao mínimo obrigatório
- (1.844)
Dividendos adicionais propostos
(12.223)
Total de proventos deliberados no exercício
(30.482) (4.797)
Reserva de lucros a realizar
- (14.391)
Percentual de proventos distribuído no exercício
100,00% 25,00%
10. Instrumentos financeiros: Os valores de realização estimados de ativos
e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliação.
Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados
de mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada.
Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente,
os montantes que poderão ser realizados no mercado. O uso de diferentes
metodologias de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização
estimados. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política
de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas
versus as vigentes no mercado. A Companhia não efetua aplicações de caráter
especulativo, seja em derivativos, seja em outro ativo de risco. 10.1 Ativos e
passivos financeiros - Os ativos e passivos financeiros da Companhia são
caixa e equivalentes de caixa, proventos a receber de controlada em conjunto e
proventos a pagar à controladora e fornecedores. Em 31 de dezembro de 2021
e 2020, os valores estimados de mercado dos instrumentos financeiros podem
ser assim demonstrados:
2021
2020
Valor Valor Valor Valor
con- de mer- con- de merNatureza
Categoria
tábil cado tábil cado
Caixa e equivalentes Mensurados ao custo
de caixa
amortizado
3.986
3.986 3.331 3.331
Dividendos e JCP a
Mensurados ao custo
receber
amortizado
1.840
1.840 5.622 5.622
Dividendos e JCP a
Mensurados ao custo
pagar
amortizado
- 4.797 4.797
Contas a pagar servi- Mensurados ao custo
ços tomados
amortizado
18
18
17
17

10.2 Risco de crédito - A contratação e o controle de operações financeiras
são efetuados através de critérios gerenciais periodicamente revisados que
consideram requisitos de solidez financeira, confiabilidade e perfil de mercado
da entidade com a qual são realizadas. 10.3 Risco de fraude - A Companhia
monitora todas as transações financeiras realizadas no curso do exercício não
havendo nenhum indicio de erro intencional. 10.4 Risco de taxa de juros - O
resultado financeiro da Companhia está suscetível a variações decorrentes
das operações com aplicações financeiras em títulos indexados à média do
CDI ou à Taxa Selic.
11. Despesas administrativas:
2021
2020
Serviços de terceiros
(434)
(572)
Publicações
(43)
(38)
Honorários de conselheiros e encargos
(22)
Outras
(26)
(10)
(525)
(620)
12. Resultado financeiro:
2021
2020
Renda de aplicações financeiras
215
134
Juros Selic sobre créditos tributários
119
84
Tributos sobre receitas financeiras e JCP recebidos
(311)
(283)
23
(65)
13. Transações com partes relacionadas e remuneração dos administradores: A Companhia é controlada pelo Ennesa Fundo de Investimento em Ações,
sendo este controlado pelos seguintes fundos de pensão: (a) FACHESF - Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social, (b) Fundação Itaú Unibanco
– Previdência Complementar, (c) FUNCASAL - Fundação Casal de Seguridade
Social, (d) FAELCE - Fundação Coelce de Seguridade Social e, (e) NEOS
Previdência Complementar. Foram considerados como partes relacionadas
os acionistas controladores, controladas e coligadas, entidades com controle
conjunto, entidades sob o controle comum e que de alguma forma exerçam influências significativas sobre a Companhia. A Companhia não realizou qualquer
pagamento ao pessoal-chave da administração até 30 de setembro de 2021,
assim como não há remuneração baseada em ações da própria Companhia ou
incentivos de longo prazo. Conforme deliberação ocorrida na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de setembro de 2021, cada membro
da diretoria da Companhia passará a fazer jus à remuneração mensal de R$ 6,
a partir de outubro de 2021. Contudo, dois membros da diretoria apresentaram
carta de renuncia à referida remuneração, portanto, apenas um membro passará
a ser remunerado. Diante disso, o total pago em 2021 foi R$ 18. 14. Pandemia
Coronavírus (COVID-19): Por tratar-se de uma holding, a Administração avalia
que os riscos econômicos em que a Companhia estaria exposta, diante de um
cenário de pandemia mundial, são os mesmos relativos à sua controlada em
conjunto COSERN e, desta forma, seriam refletidos no resultado de equivalência
patrimonial da Companhia. Diante disso, julgamos relevante destacar os impactos divulgados ao mercado pela COSERN, através de suas demonstrações
financeiras de 2021, conforme segue, em milhões de reais: a) Contexto geral
- Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou
o surto de Coronavírus (COVID-19) como uma pandemia e desde então vem
reforçando a necessidade da adoção de medidas restritivas como um dos pilares
de combate à pandemia, principalmente no que diz respeito ao distanciamento
social. No Brasil, assim como em outros países do mundo, a pandemia provocou
o fechamento de empresas em todos os segmentos, afetou os processos de
produção, interrompeu as cadeias de suprimentos e também grande redução
do consumo, resultando em um impacto econômico significativo. Desde então,
a COSERN vem adotando todas as diretrizes de políticas governamentais em
resposta à pandemia que vise fornecer alívio financeiro aos contribuintes. A COSERN entende que tais diretrizes devem respeitar, em qualquer circunstância,
o direito ao equilíbrio econômico-financeiro das Concessões, em conformidade
com o arcabouço legal, as cláusulas contidas nos respectivos Contratos firmados
com o Poder Concedente e com as diretrizes divulgadas pela Agência Nacional
de Energia Elétrica – ANEEL. b) Impacto nas demonstrações financeiras da
COSERN - Os impactos do COVID-19 estão baseados nas melhores estimativas
da Administração da COSERN, considerando a perspectiva de retorno gradual
das atividades econômicas. Com o objetivo de mitigar os impactos e consequências nas principais atividades, a COSERN vem monitorando constantemente
seus contratos, bem como mantém uma comunicação com o Órgão Regulador
do setor elétrico brasileiro para a implementação de diretrizes que garantam
a manutenção da sustentabilidade econômico-financeira. O desempenho da
COSERN foi afetado nas seguintes rubricas: (i) Faturamento de energia em
função da redução da demanda de energia elétrica nos mercados livre e regulado; e (ii) Incremento das Perdas de Créditos Esperadas (PCE) decorrente do
aumento do Contas a Receber vencido, tendo em vista a proibição das ações
de corte de energia no período compreendido entre 25 de março e 31 de julho
de 2020 para classe residencial e serviços essenciais. Essa proibição esteve
vigente até 30 de setembro de 2021 para a subclasse baixa renda e unidades
consumidoras com equipamentos de home care. As receitas de distribuição de
energia estão atreladas principalmente ao fornecimento de energia elétrica e à
disponibilização das redes de distribuição. O efeito COVID-19 gerou um impacto
negativo no resultado da COSERN, quando comparado a expectativa anterior
a pandemia, como segue:
2021 2020
Retração da demanda de mercado
22
(14)
2
(10)
Perdas de crédito esperadas
Lucro operacional
24
(24)
(4)
6
Tributos sobre o lucro
20
(18)
Efeito líquido
c) Medidas sócio econômicas - Diante do cenário, provocado pela pandemia,
diversas medidas de auxílio econômico e financeiro foram introduzidas pelos
três níveis de administração da Federação Brasileira, assim como foram adotadas pela COSERN diversas medidas para a proteção de seus colaboradores e,
também de auxílio à sociedade, como, por exemplo: (i) Doação de refrigeradores científicos no montante de R$ 2, para 160 municípios, capazes de fornecer
temperaturas programáveis e constantes entre 2°C e 8°C, essenciais para a
conservação das vacinas contra a COVID-19 que estão sendo utilizadas no Brasil.
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UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A
Rio de Janeiro, 28 de março de 2022. Os diretores da Uptick Participações S.A., para fins do disposto nos incisos
V e VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declaram que reviram, discutiram e concordaram com
as demonstrações financeiras da Uptick relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Atenciosamente,
Sérgio Fernandes de Magalhães Filho - Diretor Presidente; Helder Rocha Falcão – Diretor de Relação com Investidores;
Marcílio Quintino Correia da Silva – Diretor Administrativo

Marcílio Quintino Correia da Silva – Diretor Administrativo

UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A
Rio de Janeiro, 28 de março de 2022. Os diretores da Uptick Participações S.A., para fins do disposto nos incisos V e
VI do § 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/2009, declaram que reviram, discutiram e concordaram com as opiniões expressas no relatório da BDO RCS Auditores Independentes SS, relativamente às demonstrações financeiras
da Uptick referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Atenciosamente,
Sérgio Fernandes de Magalhães Filho - Diretor Presidente; Helder Rocha Falcão – Diretor de Relação com Investidores;
Marcílio Quintino Correia da Silva – Diretor Administrativo

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Acionistas da UPTICK PARTICIPAÇÕES S.A. - Rio de Janeiro - RJ
Abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras: Fomos contratados para examinar as demonstrações financeiras da Uptick Participações S.A., (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro
de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis. Não expressamos uma opinião sobre estas demonstrações financeiras acima referidas, pois
devido à relevância dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras” não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião
de auditoria sobre essas demonstrações financeiras. Base para abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras: Conforme mencionado nas notas explicativas nº 1 e 6 às demonstrações financeiras, a Companhia possui registrado na rubrica “investimentos” o montante de R$ 88.068 mil, na Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN,
controlada em conjunto da Companhia, nos termos do Protocolo de Entendimento firmado entre os acionistas daquela investida em 11 de dezembro de 1997, representando parte substancial dos ativos da Companhia. Em função da relevância
do investimento, sendo considerado um componente significativo para a nossa auditoria, solicitamos a Administração da
Companhia, por meio de sua controlada em conjunto, acesso aos papéis de trabalho dos auditores independentes daquela investida, com o objetivo de compreender o alcance e as evidências obtidas que fundamentaram a sua conclusão sobre
as demonstrações financeiras da investida da Companhia, conforme requerido pelo NBC TA 600 (R1) – Considerações
Especiais – Auditoria de Demonstrações Contábeis de Grupos, incluindo o Trabalho dos Auditores dos Componentes. No
entanto, até a data da emissão deste relatório de auditoria, não nos foi permitido acesso aos papéis de trabalho dos auditores independentes da investida, com as respectivas evidências obtidas que corroboram com o registro do investimento
no montante de R$ 88.068 mil, e o resultado de equivalência patrimonial no montante de R$ 30.984 mil. Desta forma, não
nos foi possível determinar, ainda que por meio de procedimentos adicionais de auditoria, se haveria a necessidade de
ajustes no investimento da Companhia em 31 de dezembro de 2021. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como
um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião
separada sobre esses assuntos. Ágio do investimento na Companhia Energética do Rio Grande do Norte - COSERN:
Conforme divulgado na Nota Explicativa nº 7 às demonstrações financeiras, em 31 de dezembro de 2021 a Companhia
possui registrado o montante de R$ 19.601 mil referente ao ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura (“goodwill”)
alocado ao investimento na Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN. A Administração aplica no mínimo
anualmente procedimentos para assegurar que seus ativos intangíveis estejam registrados contabilmente por valor que
não exceda aos seus valores de recuperação e, se for o caso, reconhecem um ajuste para perdas por desvalorização.
Esses procedimentos envolvem julgamento significativo da Administração sobre os resultados futuros do negócio, bem
como presume que qualquer ajuste nas premissas utilizadas pode gerar efeitos significativos nas demonstrações financeiras. Considerando a complexidade devido às peculiaridades das operações e à relevância dos valores envolvidos e a
existência, consideramos esses assuntos como significativos em nossa auditoria. Resposta da auditoria ao assunto:
Avaliamos e obtivemos entendimento sobre o laudo de avaliação econômico-financeira, controles operacionais, projeções
de fluxos de caixa futuros e o processo usado na sua elaboração, inclusive com a comparação com os seus planos mais
recentes de negócios. Nossos procedimentos de auditoria incluíram a avaliação do escopo e testes detalhados nos seguintes procedimentos realizados pela Companhia: ■ Avaliação das premissas calculadas pela Administração, como taxas de
juros e de crescimentos econômico, visando averiguar se as premissas eram adequadas, conservadoras ou não realistas
com base em dados econômicos e de mercado; ■ Avaliação das políticas contábeis divulgadas nas notas explicativas às
demonstrações financeiras. Como resultado desses procedimentos, consideramos que os julgamentos e premissas utilizadas pela Administração da Companhia, para avaliação do valor recuperável do ágio do investimento na Companhia

Energética do Rio Grande do Norte – COSERN, como sendo razoável com os dados e informações obtidas ao longo de
nossos trabalhos, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outros assuntos: Demonstrações
do Valor Adicionado (DVA) - As Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentadas como informação
suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria
das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações
estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.
Entretanto, devido à relevância dos assuntos descritos na seção intitulada “Base para abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras”, não nos foi possível obter evidências apropriadas e suficientes para fundamentar nossa opinião
sobre essas demonstrações do valor adicionado, bem como se elas são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Consequentemente, não expressamos opinião ou qualquer afirmação sobre elas. Outras
informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A Administração da Companhia
é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa abstenção de opinião
sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de
opinião de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de maneira relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta
estar distorcido de maneira relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Entretanto, devido à relevância dos assuntos descritos
na seção intitulada “Base para abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras”, não nos foi possível obter evidências apropriadas e suficientes para fundamentar nossa opinião sobre essas demonstrações do valor adicionado, bem
como se elas são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Consequentemente, não
expressamos opinião ou qualquer afirmação sobre elas. Responsabilidades da Administração e da governança pelas
demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser
que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações financeiras: Nossa responsabilidade é a de conduzir uma auditoria das demonstrações
financeiras da Companhia de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e a de emitir um relatório de auditoria.
Contudo, devido ao assunto descrito na seção intitulada “Base para abstenção de opinião sobre as demonstrações financeiras”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações financeiras. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (“CFC”), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
Rio de Janeiro, 28 de março de 2022.
BDO RCS Auditores Independentes SS
Cristiano Mendes de Oliveira
CRC 2 SP 013846/F
Contador CRC 1 RJ 078157/0-2
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SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.

CNPJ nº 33.386.210/0001-19
Sociedade de Capital Aberto
GEMEC/RCA 200.75/106
Relatório da Administração - Exercício findo em 31/12/2021 (em milhares de R$, exceto quando indicado de outra forma)
Srs. Acionistas, A Administração da Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. Custos e Despesas (excluindo depreciação e amortização):
Resultado Financeiro:
(“Sondotécnica” ou “Cia.”), em cumprimento às disposições legais e estatu- Períodos de doze meses findos em 31/12/21 e 2020:
Período de doze meses findo em 31/12/21
Controladora
Consolidado
tárias, apresenta as demonstrações financeiras relativas ao período de doze
Controladora
Consolidado
VariaVariaVameses findo em 31/12/21, acompanhadas do Relatório dos Auditores Indepen2021
2020
2021
2020
ção
ção
Variariadentes. Ao longo do período de doze meses de 2021, a atuação da Sondotécnica continuou voltada para os segmentos em que tradicionalmente atua, Custos
2021
2020 ção 2021 2020 ção
(20.036) (16.172) 24% (20.036) (16.172) 24% Receitas Financeiras
abrangendo Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica; Planos Diretores; Mão de obra
3.901 7.078 -45% 5.992 8.809 -32%
(6.742) (5.394) 25% (6.742) (5.394) 25% Despesas Financeiras
Anteprojetos; Projetos básicos e executivos e Gerenciamento e Fiscalização Encargos trabalhistas
(2.411) (4.439) -46% (2.556) (4.630) -45%
(1.951) (1.611) 21% (1.951) (1.611) 21%
1.490 2.639 -44% 3.436 4.179 -18%
de Obras. Apesar da pandemia, os investimentos em infraestrutura, principal- Benefícios trabalhistas
O resultado financeiro no período de doze meses de 2021, comparado ao
mente na área rodoviária, saneamento e habitação foram maiores em 2021 Serviços prestados
(20.110) (19.852)
1% (20.110) (19.852)
1% mesmo período de 2020, foi menor em 44% (18% no Consolidado), uma vez
em relação a 2020, o que permitiu um aumento dos contratos da Cia., repre- pessoa jurídica
(3.916) (3.318) 18% (3.916) (3.318) 18% que a variação do dólar americano no período de doze meses de 2020 foi de
sentando um crescimento de 28% das receitas em relação a 2020. A opção Outros Custos
(52.755) (46.347) 14% (52.755) (46.347) 14% 28,93% (de R$ 4,0307 para R$ 5,1967), enquanto que em 2021, a variação
pela qualidade e inovação vem balizando a atuação da Empresa ao longo de
67 anos de existência, sendo um dos grandes diferenciais da Sondotécnica, Despesas operacionais
foi de 7,39% (de R$ 5,1967 para R$ 5,5805), gerando um menor ganho com
(4.399) (4.014) 10% (4.399) (4.014) 10% os ativos financeiros indexados ao dólar americano. Lucro do período: A Cia.
possibilitando à Cia. passar de forma bem-sucedida por ambientes econômi- Mão de obra
(1.148) (1.187)
-3% (1.148) (1.187)
-3% encerrou o período de doze meses de 2021 com lucro líquido de R$ 13.794
cos adversos. Mantendo-se sempre fiel ao seu planejamento de expansão e Encargos trabalhistas
(1.712) (1.194) 43% (1.712) (1.194) 43% (lucro de R$ 21.100 no mesmo período de 2020). No resultado de 2020, houve
crescimento com solidez e responsabilidade, estamos contribuindo permanen- Benefícios trabalhistas
Serviços prestados
temente para o desenvolvimento do Brasil.
o lucro de R$ 16.408 (receita de R$ 19.918) decorrente de indenização por
pessoa jurídica
(6.567) (7.117)
-8% (6.567) (7.117)
-8% danos emergentes no Processo nº 0002331-97.2011.4.02.5101 contra o DNIT
DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
Despesas Administra- Departamento de Infraestrutura de Transporte. Agradecimentos: Os impacReceita operacional bruta
(3.469) (10.204) -66% (4.236) (10.601) -60% tos sociais e econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus, altetivas
Período de doze meses findo em 31 de dezembro
(17.296) (23.716) -27% (18.063) (24.113) -25% raram nossa forma de trabalho e convivência social, exigindo das Cias. uma
(70.051) (70.063) -0,02% (70.818) (70.460) 0,5% resposta rápida na adoção de medidas para mitigar os impactos e manter a
Receitas operacionais
segurança de seus colaboradores e sua atividade operacional. Agradecemos
Outras Receitas
4.893 22.807 -79% 4.893 22.807 -79% a atuação eficiente e participativa de nossos colaboradores, que ao longo do
Custos e despesas,
ano se mantiveram firmes em seu compromisso com a Cia., proporcionando
excluindo depreciação
a manutenção de seu equilíbrio econômico e financeiro e aos nossos clientes
e amortização
(65.158) (47.256) 38% (65.925) (47.653) 38% pela confiança em nosso trabalho. CONSIDERAÇÕES FINAIS: RelacionaNo quadro acima de custos e despesas (excluindo depreciação e amortiza- mento com Auditores Independentes: Em atendimento à determinação da
ção), as linhas de “Custos” e “Despesas Operacionais” se mantiveram em Instrução CVM nº 381/03, informamos que, no período findo em 31/12/21, não
linha, totalizando R$ 70.051 no período de doze meses de 2021 contra R$ contratamos nossos Auditores Independentes para trabalhos diversos daque70.063 no mesmo período de 2020 (R$ 70.818 em 2021 e R$ 70.460 em 2020, les de auditoria externa. Em nosso relacionamento com o Auditor Independenno Consolidado). Na linha de “Outras Receitas”, no resultado de 2020, houve te, buscamos avaliar o conflito de interesses com trabalhos de não auditoria,
o lançamento da receita (R$ 19.918) decorrente de indenização por danos com base nos seguintes princípios: o auditor não deve (a) auditar seu próprio
emergentes no Processo nº 0002331-97.2011.4.02.5101 contra o DNIT - De- trabalho, (b) exercer funções gerenciais e (c) promover nossos interesses.
partamento de Infraestrutura de Transporte, cuja decisão transitou em julgado Declaração da Diretoria: Na qualidade de Diretores da Sondotécnica Engenharia de Solos S.A., declaramos, nos termos do Art. 25 da Instrução CVM
A receita operacional bruta da Cia., composta por receita de prestação de em maio de 2020.
nº 480, datada de 7/12/09, que revimos, discutimos e concordamos (i) com o
serviços, totalizou R$ 94.284 no período de doze meses findo em 31/12/21, EBITDA:
conteúdo e opinião expressos no relatório de auditoria da Mazars Auditores
traduzindo um acréscimo de 28,5% em relação aos R$ 73.373 registrados no Período de doze meses findo em 31/12/21:
Independentes S.S.; e (ii) com as demonstrações financeiras relativas ao períControladora
Consolidado
mesmo período de 2020. Os contratos de gerenciamento e fiscalização reVa- odo findo em 31/12/21. A Administração.
gistraram um acréscimo de 35,7% na receita, no período acumulado de doze
VariariaDemonstração dos fluxos de caixa
meses de 2021 contra o mesmo período de 2020, passando de R$ 58.600 em
2021
2020 ção 2021 2020 ção
Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de R$)
2020, para R$ 79.530 em 2021, enquanto os contratos de projetos registraram
Resultado
Líquido
do
Período
13.794
21.100
-35%
13.795
21.101
-35%
Controladora
Consolidado
uma pequena redução (0,01%) no comparativo do mesmo período, confirman4.124 1.628 153% 4.144 1.648 151%
2021
2020
2021
2020
do a perspectiva de crescimento desta linha de negócios, prevista no último (+) imposto sobre o lucro
(-)
resultado
financeiro
(1.490)
(2.639)
44%
(3.436)
(4.179)
18%
Fluxos de caixa das atividades operacionais
trimestre, devido a novos contratos firmados.
(+) depreciação e amortização 1.707 1.905 -10% 1.707 1.905 -10% Atividades operacionais
Balanço patrimonial em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de R$)
18.135 21.994 -18% 16.210 20.475 -21% Lucro (Prejuízo) antes do IR e
EBITDA
Controladora Consolidado
contribuição social
17.918 22.728 17.939 22.749
Demonstração dos resultado
2021 2020 2021 2020
Ajustes de:
Exercícios
findos
em
31/12/2021
e
2020
(Em
milhares
de
R$)
Ativos
Depreciação e amortização
1.707
1.905 1.707
1.905
Circulante
Controladora
Consolidado
(Ganhos) perdas com valor justo de
Caixa e equivalentes de caixa (nota 2.2 a))
6.162 5.751 8.883 8.204
2021
2020
2021
2020
ativos financeiros
(668)
(948) (2.759) (2.679)
Ativos financeiros ao valor justo por meio do
Receita operacional líquida (nota 2.1 a))
82.135 64.318 82.135 64.318 Variação Cambial Líquida
(826) (2.145)
(826) (2.145)
resultado (nota 2.2 c))
18.715 27.550 22.495 31.233 Custo das vendas (nota 2.1 b))
(52.755) (46.347) (52.755) (46.347) Resultado de controladas por
Ativos financeiros ao valor justo por meio de
equivalência patrimonial
(1.158) (1.122)
Lucro bruto
29.380 17.971 29.380 17.971
outros
- Despesas administrativas (nota 2.1 b))
306
(261)
306
(261)
(16.694) (16.122) (16.797) (16.146) Provisão para contingências
resultados abrangentes (nota 2.2 d))
- 4.717 Participação nos lucros de controladas e
Constituição (reversão) de provisão
Contas a receber de clientes (nota 2.2 b))
17.049 10.706 17.049 10.706 coligadas (nota 2.3 e))
para devedores duvidosos
(937) (2.285)
(937) (2.285)
1.158 1.122
Tributos a recuperar (nota 2.3 a))
149 2.782
679 3.280
88
88
2.584 17.118 1.920 16.745 Juros de Arrendamento Mercantil
311
406
311
406 Outras receitas (despesas) (nota 2.1 b))
Outros ativos
16.428 20.089 14.503 18.570 Variações no capital circulante:
42.386 47.195 49.417 58.546 Lucro (prejuízo) operacional
(3.571)
1.717 (3.571)
1.717
Receitas financeiras (nota 2.1 c))
3.901 7.078 5.992 8.809 Contas a receber de clientes
Não circulante
(2.411) (4.439) (2.556) (4.630) Ativos financeiros mensurados ao valor
Despesas financeiras (nota 2.1 c))
Realizável a longo prazo
justo por meio do resultado
10.519 (12.304) 7.838 (11.655)
1.490 2.639 3.436 4.179
Receitas financeiras, líquidas
Ativos financeiros ao valor justo por meio do
Impostos a recuperar
2.633
1.448 2.601
1.353
resultado (nota 2.2 c))
1.051 1.241 6.925 2.440 Lucro antes do IR e da contribuição social 17.918 22.728 17.939 22.749 Outros ativos
122
(164)
122
(164)
(4.124) (1.628) (4.144) (1.648)
IR e contribuição social (nota 2.1 d))
Ativos financeiros ao valor justo por meio de
Fornecedores
(19)
(156)
(60)
(147)
13.794 21.100 13.795 21.101 Salários
outros
- Lucro líquido do exercício
e encargos sociais
1.034
697 1.034
697
Resultados abrangentes (nota 2.2 d))
11.119 10.347 25.112 22.662 Lucro líquido do exercício atribuível a:
Impostos e contribuições a pagar
(1.960)
565 (1.973)
553
13.794 21.100 Parcelamento de INSS
Contas a receber de clientes (nota 2.2 b))
7.215 9.050 7.215 9.050 Acionistas da Cia.
(214)
(193)
(214)
(193)
Outros ativos
1.686 1.713 1.686 1.713 Participação dos não controladores
1
1 Outros passivos
608
1.081
711
1.085
21.071 22.351 40.938 35.865
13.795 21.101 Caixa gerado nas operações
25.582 10.563 22.006 10.530
Investimentos (nota 2.3 e))
26.785 24.778
50
- Lucro do exercício básico e diluído por ação do
IR e contribuição social pagos
(1.467)
- (1.473)
(10)
Direito de Uso de Arrendamento (nota 2.2 e)
3.269 1.494 3.269 1.494 capital social - em R$
5,67
8,68 Caixa líquido (aplicado nas) gerado
Imobilizado
1.668 1.245 1.670 1.248
pelas atividades operacionais
24.115 10.563 20.533 10.520
Intangível
904
532
904
532
Demonstração dos resultados abrangentes em 31/12/2021 e 2020
Atividades de investimentos
53.697 50.400 46.831 39.139
(Em milhares de R$)
Ativos financeiros mensurados ao valor
Total de ativos
96.083 97.595 96.248 97.685
justo por meio de outros resultados
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
(1.156) (4.079) 2.644 (1.677)
2021 2020 2021 2020 abrangentes
2021 2020 2021 2020
50
13.794 21.100 13.795 21.101 Investimentos
Lucro líquido do exercício
Passivo e patrimônio líquido
(Adições)/Baixas de imobilizado
(753)
(351)
(753)
(354)
Outros componentes do resultado abrangente
Circulante
(550)
(450)
(550)
(450)
Intangível
Fornecedores e outras obrigações
472
491
472
532 Ativos financeiros ao valor justo por meio de
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
(662)
411 (662)
411 nas) atividades de investimento
Salários e encargos sociais (nota 2.3 b))
5.231 4.197 5.231 4.197 outros resultados abrangentes
(2.459) (4.880) 1.391 (2.481)
Impostos e contribuições a pagar (nota 2.3 c)) 6.397 4.590 6.399 4.591 Variação cambial de investidas localizadas no
Atividades de financiamento
Parcelamentos de INSS
214
214
214
214 exterior
1.043 2.886 1.043 2.886 Pagamento de arrendamento Mercantil
(1.521) (1.551) (1.521) (1.551)
Dividendos a pagar
4.027 5.388 4.027 5.388 Outros componentes do resultado
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio (19.724) (2.132) (19.724) (2.132)
Arrendamento Mercantil (nota 2.2 e))
1.160 1.533 1.160 1.533 abrangente do exercício
381 3.297
381 3.297 Caixa líquido aplicado nas atividades
Outros passivos
2.092 1.484 2.237 1.526 Total do resultado abrangente do exercício 14.175 24.397 14.176 24.398 de financiamento
(21.245) (3.683) (21.245) (3.683)
19.593 17.897 19.740 17.981 Total do resultado abrangente do exercício atribuível a:
Aumento (Redução) de caixa
411
2.000
679
4.356
Não circulante
Caixa e equivalentes de caixa no início
Acionistas
da
Cia.
14.175
24.397
14.175
24.397
Arrendamento Mercantil (nota 2.2 e))
2.032
34 2.032
34
do exercício
5.751
3.751 8.204
3.848
1
1 Caixa e equivalentes de caixa no final do
Parcelamentos de INSS
1.346 1.560 1.346 1.560 Participação dos não controladores
14.176 24.398 exercício
Total do resultado abrangente do exercício
IR e contribuição social
6.162
5.751 8.883
8.204
diferidos (nota 2.3 d)
6.323 7.433 6.323 7.433
Demonstração
das
mutações
do
patrimônio
líquido
Exercícios
findos
em
31/12/2021
e
2020
(Em
milhares
de
R$)
Provisão para contingências (nota 4.1)
986
680
986
680
10.687 9.707 10.687 9.707
Atribuível aos acionistas da Controladora
ParticiTotal do passivo
30.280 27.604 30.427 27.688
pação Total do
Reserva de lucros
Patrimônio líquido (nota 2.4)
Ajuste de
Outras
Lucros
dos não
patriAtribuído aos acionistas da Controladora
avaliação Reserva Reserva de reservas
controlaCapital
Ações em (prejuízos)
mônio
Capital social
34.200 34.200 34.200 34.200
social patrimonial
legal investimento de lucros
Total tesouraria acumulados
Total
dores líquido
Ajuste de avaliação patrimonial
10.528 10.147 10.528 10.147 Saldo 1º de janeiro de 2020
34.200
6.850
5.307
1.000
5.422 11.729
(1.048)
- 51.731
25
51.756
Reservas de lucros
22.123 26.692 22.123 26.692 Resultado abrangente do exercício
Ações em tesouraria
(1.048) (1.048) (1.048) (1.048) Lucro do exercício
21.100 21.100
(12)
21.088
Total do patrimônio líquido atribuível aos
Outras Movimentações
(7)
(7)
controladores
65.803 69.991 65.803 69.991 Dividendos (nota 2.4 e))
(1.126) (1.126)
- (1.126)
(1.126)
Participações de não controladores
18
6 Ativos financeiros por meio de outros resultados
Total do patrimônio líquido
65.803 69.991 65.821 69.997
abrangentes e variação cambial de investimento no exterior
Total do passivo e patrimônio líquido
96.083 97.595 96.248 97.685 Aumento (redução) do valor dos
ativos, bruto
4.996
4.996
4.996
Demonstração do Valor Adicionado em 31 de dezembro de 2021 e 2020
IR diferido
(1.699)
- (1.699)
(1.699)
(Em milhares de R$)
Destinação do lucro
Controladora
Consolidado
1.055
1.055
(1.055)
2021
2020
2021
2020 Reserva legal
Dividendos propostos
(5.011) (5.011)
(5.011)
Receitas
Vendas brutas de serviços
94.284 73.373 94.284 73.373 Constituição/Reversão de
Reservas
15.034 15.034
(15.034)
(Constituição)/Reversão do Crédito p/
34.200
10.147
6.362
1.000
19.330 26.692
(1.048)
- 69.991
6
69.997
Devedores Duvidosos
3.524 2.285 3.524 2.285 Saldo em 31/12/20
Outras receitas
1.115
622 1.115
624 Resultado abrangente do exercício
13.794 13.794
1
13.795
98.923 76.280 98.923 76.282 Lucro do exercício
Outras Movimentações
11
11
Insumos adquiridos de terceiros
- (15.034) (15.034)
- (15.034)
- (15.034)
Custo dos serviços prestados
(33.548) (32.535) (33.650) (32.557) Dividendos (nota 2.4 e))
Ativos financeiros por meio de outros resultados
Ganho em processo judicial transitado
abrangentes e variação cambial de investimento no exterior
em julgado
631 16.408
631 16.408
Aumento (redução) do valor
Outros Insumos
(662)
(354)
dos ativos, bruto
578
578
578
Valor adicionado bruto
66.006 60.153 65.242 59.779
IR diferido
(197)
(197)
(197)
Depreciação, amortização e impairment (1.707) (1.905) (1.708) (1.906)
Valor adicionado líquido produzido
64.299 58.248 63.534 57.873 Destinação do lucro
Reserva legal
478
478
(478)
Valor adicionado recebido em transferência
(3.329) (3.329)
(3.329)
Participação nos lucros de controladas
1.158 1.122
- Dividendos propostos
3.901 7.078 5.992 8.809 Constituição/Reversão de
Receitas financeiras
Reservas
(1.000)
10.987
9.987
(9.987)
Valor adicionado total a distribuir
69.358 66.448 69.526 66.682
Saldo em 31/12/21
34.200
10.528
6.840
15.283 22.124
(1.048)
(0) 65.803
18
65.821
Distribuição do valor adicionado
Controladora Consolidado
Pessoal - remuneração direta e benefícios 35.989 29.572 35.989 29.572 financeiros indexados ao dólar americano, sendo a receita com variação cam- 2.1(c) Resultado financeiro líquido:
2021 2020 2021 2020
Impostos, taxas e contribuições
16.516 10.958 16.538 11.000 bial no período comparativo (2020) maior do que aquela observada no período
Juros/Aluguéis
3.059 4.818 3.204 5.009 corrente, uma vez que a variação do dólar americano no período de doze Receita financeira
603
480 2.694 2.211
Outros
1
1 meses de 2020 foi de 28,93% (de R$ 4,0307 para R$ 5,1967), enquanto que Rendimentos de aplicações financeiras
319
662
319
662
Dividendos
3.329 5.011 3.329 5.011 em 2021, a variação foi de 7,39% (de R$ 5,1967 para R$ 5,5805); • um menor Rendimento de juros
65
468
65
468
10.465 16.089 10.465 16.089 resultado em “outras receitas”, considerando que, no resultado do período Variações monetárias ativas
Lucro retido do exercício
2.914 5.468 2.914 5.468
Valor adicionado distribuído
69.358 66.448 69.526 66.682 anterior, houve um ganho extraordinário na ação judicial contra o DNIT, tran- Variações cambiais ativas
Total da receita financeira
3.901 7.078 5.992 8.809
Notas explicativas: 1. Contexto operacional, mudanças significativas no sitada em julgado em maio de 2020; e • pelo recebimento parcial da ação de Despesa financeira
exercício e políticas contábeis. 1.1 Informações gerais: A Sondotécnica cobrança convertida em precatório do Processo 0417021-04.1996.826.0053, Variações monetárias passivas
(37) (131)
(37) (131)
Engenharia de Solos S.A. (“Cia.”), é uma S.A. de capital aberto domicilia- contra o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo Variações cambiais passivas
(2.088) (3.323) (2.143) (3.302)
da no Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, Brasil, na (DER), totalizando R$ 4.880. 1.4 Impactos da COVID: O ano de 2021 iniciou Despesas com juros
(60) (724)
(60) (845)
Rua Voluntários da Pátria nº 45, constituída em Assembleia Geral realizada com algumas incertezas, tendo em vista expectativas relacionadas à vacina- Despesas com juros de arrendamento
em 05/10/1956. A Cia. possui capital aberto desde 1980 e tem seus títulos ção em massa contra a Covid-19 e a grave crise econômica ocasionada pela (CPC 06)
(88) (121)
(88) (121)
(SOND3, SOND5 e SOND6) negociados na bolsa de valores de São Paulo pandemia no ano anterior. Chegamos ao final de 2021 fortalecidos, com uma Despesas bancárias
(138) (140) (228) (231)
(2.411) (4.439) (2.556) (4.630)
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO. A Cia. e suas controladas têm por posição econômico-financeira sólida, e forte expectativa de crescimento para Total da despesa financeira
1.490 2.639 3.436 4.179
objetivo social a prestação de serviços de consultoria técnica e econômica, a o próximo ano, tendo em vista novos contratos assinados e os sinais de recu- Receitas (despesas) financeiras, líquidas
elaboração de projetos de engenharia em geral, assessoria, fiscalização e su- peração dos setores onde a Cia. atua.
2.1(d) Despesa com IR e contribuição social:
pervisão da execução de projetos, gerenciamento de obras e demais serviços 2. Principais informações financeiras: 2.1 Resultado do exercício:
Controladora Consolidado
relacionados a essas atividades. A emissão dessas demonstrações financei- 2.1(a) Receita operacional líquida:
2021 2020 2021 2020
Controladora
Consolidado
ras foi autorizada pela Administração, em 24/03/22. 1.2 Base de prepara2021
2020
2021
2020 Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e
contribuição social
17.918 22.728 17.939 22.749
ção: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Cia. (“de- Vendas brutas de produtos e serviços
monstrações financeiras”) foram preparadas e estão apresentadas de acordo Prestação de serviços
94.284 73.373 94.284 73.373 Imposto calculado com base em alíquota legal 6.092 7.728 6.099 7.735
com as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos Impostos sobre vendas
(12.111) (9.052) (12.111) (9.052) Resultados de controladas por equivalência
(394) (381)
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas in- Devoluções e Abatimentos
(38)
(3)
(38)
(3) patrimonial
- (5.348)
- (5.348)
ternacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standar- Receita líquida
82.135 64.318 82.135 64.318 Despesas (receitas) não tributáveis
Efeito de diferenças temporárias para os
ds (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)).
Consolidado
quais nenhum imposto diferido foi
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e 2.1(b) Custos e despesas por natureza: Controladora
(1.574) (371) (1.955) (739)
apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às uti2021
2020 2021
2020 anteriormente reconhecido
Encargo fiscal
4.124 1.628 4.144 1.648
lizadas na gestão da Administração da Cia. As principais políticas contábeis Despesa de benefícios a empregados
35.989 29.572 35.989 29.572 Despesa com IR e CS corrente
5.431
401 5.451
421
aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão apresenta26.677 26.968 26.677 26.986 Despesa (receita) com IR e CS diferido
(1.307) 1.227 (1.307) 1.227
das na Nota 5.2. As demonstrações financeiras foram preparadas consideran- Serviços de terceiros
4.124 1.628 4.144 1.648
do o custo histórico como base de valor, que, no caso de determinados ativos Depreciação e amortização
1.707
1.905 1.707
1.906
Os saldos patrimoniais de tributos diferidos estão apresentados na Nota
e passivos financeiros, tem seu custo ajustado para refletir a mensuração ao Depesa com Veículos
2.106
1.593 2.106
1.593 2.3(d).
valor justo. A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (“DVA”),
281
278
281
278 2.2 Ativos e passivos financeiros: 2.2(a) Caixa e equivalentes:
individual e consolidada, é requerida pela legislação societária brasileira e Depesa Tributária
Controladora
Consolidado
pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Cias. abertas. A DVA Outras despesas (receitas)
105 (14.965)
872 (14.587)
Caixa e equivalentes de caixa
2021
2020
2021
2020
foi preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Téc66.865 45.351 67.632 45.748 Recursos em caixa e depósitos bancários
nico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. As IFRS não requerem
52.755 46.347 52.755 46.347
No país
5.636 5.431 5.876 5.433
a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa Custo das vendas
No exterior
526
320 3.007 2.771
demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo Despesas administrativas
16.694 16.122 16.797 16.146
Caixa e equivalentes de caixa
6.162 5.751 8.883 8.204
do conjunto destas demonstrações financeiras. 1.3 Eventos relevantes ocor- Outras despesas (receitas)
(2.584) (17.118) (1.920) (16.745) Em caixa e depósitos bancários são mantidos recursos destinados ao fluxo
ridos no período: O balanço patrimonial, os fluxos de caixa e o desempenho
66.865 45.351 67.632 45.748 de caixa operacional de curtíssimo prazo, com remuneração média de 2% do
da Cia. foram particularmente afetados pelos seguintes eventos e transações
durante o período de doze meses findo em 31/12/21: • A Cia. manteve a renta- Na linha de “Outras Receitas”, no resultado de 2020, houve o lançamento da CDI em aplicações automáticas mantidas no Brasil. 2.2(b) Contas a receber:
bilidade de seus negócios, com aumento (28,5%) de receita bruta, apesar da receita (R$ 19.918) decorrente de indenização por danos emergentes no Pro- O quadro abaixo demonstra os valores que a Cia. tem a receber oriundos
pandemia (Nota 1.4, a seguir); • O resultado de 2021, quando comparado com cesso nº 0002331-97.2011.4.02.5101 contra o DNIT - Departamento de Infra- dos contratos com clientes, considerando os serviços faturados e os serviços
2020, foi impactado por: • um menor ganho financeiro com os instrumentos estrutura de Transporte, cuja decisão transitou em julgado em maio de 2020. medidos até a data de Balanço:
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l Monitor Mercantil

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.

CNPJ nº 33.386.210/0001-19
Sociedade de Capital Aberto
GEMEC/RCA 200.75/106
Controladora
Consolidado
contratos de aluguéis de imóveis (em 2020, 8 contratos de aluguéis de imóveis
2021
2020
2021
2020 e 1 contrato de leasing de hardware), reconhecidos em seu balanço patrimoContas a receber de clientes
nial. Ativos de direito de uso: A movimentação de saldos do ativo de direito
No país
32.041 28.885 32.041 28.885 de uso é evidenciada abaixo:
Menos: provisão para impairment de
Controladora Consolidado
contas
2021 2020 2021 2020
a receber de clientes
(7.777) (9.129) (7.777) (9.129) Saldo inicial
1.494 2.776 1.494 2.776
24.264 19.756 24.264 19.756
Contas a receber de clientes, líquidas
Adição por novos contratos
3.045
172 3.045
172
Circulante
17.049 10.706 17.049 10.706
(1.270) (1.454) (1.270) (1.454)
Despesa de amortização
Não circulante
7.215 9.050 7.215 9.050 Saldo dos ativos de direito de uso
3.269 1.494 3.269 1.494
24.264 19.756 24.264 19.756 Abaixo, a composição do ativo de direito de uso e os saldos do passivo de
O montante da perda por “impairment” de R$ 7.777 em 2021 (2020 - R$ 9.129) arrendamento:
Controladora Consolidado
é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor pre2021 2020 2021 2020
sente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros, Ativo de direito de uso
Edificações
3.269 1.372 3.269 1.372
considerando a expectativa de recebimento da Administração. Em 31/12/21,
Hardware
122
122
contas a receber de clientes no total de R$ 7.777 (em 31/12/20 - R$ 9.129)
3.269 1.494 3.269 1.494
estavam “impaired” e provisionadas, considerando a metodologia de perdas
esperadas e o efeito do dinheiro no tempo para os recebíveis com expectativa Passivos de arrendamento
Circulante
1.160 1.533 1.160 1.533
de recebimento em longo prazo. Os valores em atraso estão sendo cobrados
2.032
34 2.032
34
Não circulante
pela Administração da Cia., segundo a qual uma parcela deve ser recuperada
3.192 1.567 3.192 1.567
durante os próximos anos, considerando que a maior parte desses clientes
Passivos de arrendamento: A movimentação de saldos dos passivos de arsão entidades integrantes da Administração Pública.
Controladora Consolidado rendamento é apresentada no quadro abaixo:
Controladora Consolidado
2021
2020 2021
2020
2021
2020
2021
2020
Saldo inicial em 1º de janeiro
(9.129) (11.414) (9.129) (11.414)
Saldo em inicial
1.567 2.847 1.567 2.847
Reversão (constituição) de provisão para
Juros provisionados
34
127
34
127
impairment de contas a receber
937 2.285
937
2.285
Adição por novos contratos
144
144
Contas a receber de clientes baixadas durante o exercício
Ajustes por remensuração
3.112
- 3.112
como incobráveis
415
415
Pagamentos
(1.521) (1.551) (1.521) (1.551)
Saldo final em 31 de dezembro
(7.777) (9.129) (7.777) (9.129)
3.192 1.567 3.192 1.567
Entre as ações de cobrança adotadas pela Administração, destacam-se con- Saldo dos passivos de arrendamento
tatos telefônicos, envio de e-mails, envio de cartas de cobrança por escrito e O cronograma de pagamentos dos passivos de arrendamento está assim
notificações extrajudiciais. 2.2(c) Ativos financeiros ao valor justo por meio indicado:
Vencimento das prestações
do resultado:
2021
2020
Controladora Consolidado
de 1 ano
1.160 1.533
2021
2020
2021
2020 Menos
Entre 1 e 2 anos
2.032
34
Títulos negociados no mercado - mantidos para negociação
3.192 1.567
Aplicações em Ações - Estados Unidos
1.051 1.241 6.925 2.440 Saldo dos passivos de arrendamento
18.715 27.550 22.495 31.233 2.3. Ativos e passivos não financeiros: 2.3(a) Tributos a recuperar:
Aplicações em Renda Fixa - Brasil
Controladora Consolidado
19.766 28.791 29.420 33.673
2021 2020 2021 2020
Menos parcela não circulante
(1.051) (1.241) (6.925) (2.440)
60
1
60
18.715 27.550 22.495 31.233 IRPJ e CSLL
Parcela Circulante
e COFINS
97 1.454
97 1.454
2.2(d) Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados PIS
IRRF
50
990
50
997
abrangentes:
Outros
2
278
531
769
Controladora
Consolidado
149 2.782
679 3.280
2021
2020
2021
2020 2.3(b) Salários e encargos:
Controladora Consolidado
Aplicações em títulos de dívida (USD) com juros fixos
2021 2020 2021 2020
variando de 3,2% a 12% e datas de vencimento
Salários a Pagar
1.578 1.224 1.578 1.224
entre dezembro de 2021 e janeiro de 2030
Provisão de Férias e 13 Salário
2.879 2.364 2.879 2.364
(2020 - 3,2% a 12% e vencimento
Encargos a Recolher
680
551
680
551
entre janeiro de 2021 e janeiro de 2030) 11.119 10.347 25.112 27.379 Outros
94
58
94
58
11.119 10.347 25.112 27.379
5.231 4.197 5.231 4.197
(11.119) (10.347) (25.112) (22.662) 2.3(c) Obrigações fiscais e tributárias:
Menos parcela não circulante
Controladora Consolidado
Parcela circulante
- 4.717
2021 2020 2021 2020
Controladora
Consolidado
PIS / COFINS
2.276 2.962 2.276 2.962
2021
2020
2021
2020 ISS
1.212 1.030 1.212 1.030
Em 1º de janeiro
10.347
8.678 27.379 22.334 IRPJ/CSLL
2.136
0 2.138
1
Diferenças cambiais
845
1.887
2.103
6.166 Outros
773
598
773
598
Adições e (Alienações)
2
620 (3.471) (1.754)
6.397 4.590 6.399 4.591
Reclassificações de/(para) Ativo Financeiro
a Valor Justo por meio do Resultado
189 (1.240)
189
582 2.3(d) Ativos (passivos) diferidos, líquidos:Controladora Consolidado
Transferência de ganhos (perdas),
2021 2020 2021 2020
líquidos, para o patrimônio líquido
(264)
402 (1.088)
51
não recebidas em contratos de
Em 31 de dezembro
11.119 10.347 25.112 27.379 Parcelas
prazo (i)
(2.061) (2.046) (2.061) (2.046)
(11.119) (10.347) (25.112) (22.662) longo
Menos: parcela não circulante
Cambial
387
108
387
108
Parcela circulante
4.717 Variação
Provisão para perdas sobre créditos de clientes do
Controladora
Consolidado
setor privado
876
876
2021
2020
2021
2020 Outras
335 (1.583)
335 (1.583)
Reais
- Ganhosprovisões
valor justo de ativos financeiros por
Dólares americanos
11.119 10.347 25.112 27.379 meio dedeoutros
abrangentes
(25) (367)
(25) (367)
11.119 10.347 25.112 27.379 Variação cambialresultados
de investimento no exterior (4.959) (4.421) (4.959) (4.421)
A Cia. adota como modelo de negócios a manutenção das aplicações para
(6.323) (7.433) (6.323) (7.433)
obtenção de fluxo de caixa e venda, considerando a expectativa de lucro de (i) Exclusões temporárias relativas ao diferimento de resultados e parcelas
sua carteira de ativos. 2.2(e) Passivos de arrendamento: A Cia. possui 6
não recebidas de contratos a longo prazo, conforme DL 1.598/77 e INcontratos de arrendamentos em 31/12/21 (2020 - 9 contratos), sendo todos
-SRF 21/79.
A seguir, a movimentação dos créditos fiscais diferidos nos períodos: Movimentação no período de 12 meses findo em 31/12/21:
Ativos
Perdas por Parcelas não recebidas em Variações
Outras
Financeiros * impairment contratos de longo prazo Cambiais provisões
Total
Ativo de imposto diferido
Em 1º/01/21
876
108
231
1.215
Creditado (debitado) à demonstração do resultado
(876)
279
104
(493)
Em 31/12/21
387
335
722
Ativos
Perdas por Parcelas não recebidas em Variações
Outras
Financeiros * impairment contratos de longo prazo Cambiais provisões
Passivo de imposto diferido
Total
Em 1º/01/21
(4.788)
(2.046)
(1.814) (8.648)
Creditado (Debitado) à demonstração do resultado
(15)
1.814
1.799
Creditado (Debitado) aos outros resultados abrangentes
(196)
(196)
Em 31/12/21
(4.984)
(2.061)
- (7.045)
Passivo de imposto diferido, posição líquida
Em 31/12/21
(4.984)
(2.061)
387
335 (6.323)
Movimentação no período de 12 meses findo em 31/12/20 (comparativo)
Ativos
Perdas por Parcelas não recebidas em Variações
Outras
Ativo de imposto diferido
Total
Financeiros * impairment contratos de longo prazo Cambiais provisões
Em 1º/01/20
876
836
261
1.973
Creditado (debitado) à demonstração do resultado
(591)
(30)
(621)
Creditado (debitado) diretamente ao patrimônio
(137)
(137)
Em 31/12/20
876
108
231
1.215
Passivo de imposto diferido
Em 1º/01/20
(3.089)
(1.713)
(1.814) (6.616)
Debitado (Creditado) à demonstração do resultado
(333)
(333)
(1.699)
- (1.699)
Debitado (Creditado) aos outros resultados abrangentes
Em 31/12/20
(4.788)
(2.046)
(1.814) (8.648)
Passivo de imposto diferido, posição líquida
(4.788)
876
(2.046)
108
(1.583) (7.433)
em 31/12/20
2.3(e) Investimento

Controladora
parcela dos dividendos e juros sobre capital próprio superior ao dividendo mí2021
2020 nimo obrigatório, declarada pela Administração após o período contábil a que
Investimento em controladas
se referem às demonstrações financeiras, mas antes da data de autorização
Sondotécnica Participações LTDA
3.764
3.691 para emissão das referidas demonstrações financeiras, é registrada na rubrica
Sondotécnica International Co.
23.021
21.087 “Dividendos e juros sobre o capital próprio”, no patrimônio líquido. 2.4(f) Lucro
26.785
24.778 por ação básico e diluído: Os resultados por ação (básico e diluído) foram
Os investimentos relevantes em controladas (principais informações financei- calculados com base nos resultados dos períodos findos em 31/12/21 e 2020
ras abaixo) são avaliados pelo método da equivalência patrimonial, conforme atribuível aos acionistas controladores e não controladores da Cia., conforme
percentuais a seguir:
detalhado abaixo.
Sondotécnica Sondotécnica
Controladora
Em 31/12/21
Participações International
2021
2020
Percentual de participação da Cia. na
13.794
21.100
controlada
99,52%
100,00% Resultado Líquido
Total de ativos
3.834
23.115 Quantidade média ponderada de ações
2.431
2.431
Total de passivos
52
93 Líquida de ações em tesouraria
5,67421
8,67956
Patrimônio líquido
3.782
23.022 Lucro por ações
Lucro líquido (prejuízo)
89
1.126 3. Estimativas críticas e riscos: 3.1. Estimativas críticas e julgamentos:
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baEm 31/12/20
seiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas
Percentual de participação da Cia. na
controlada
99,31%
100,00% de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base
Total de ativos
3.694
21.174 em premissas, a Cia. faz estimativas com relação ao futuro. Por definição,
Total de passivos
1
87 as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos
Patrimônio líquido
3.693
21.087 resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco signifiLucro líquido (prejuízo)
54
1.047 cativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis
A seguir, a movimentação do valor do investimento:
de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão complementadas
Sondo- Sondotécabaixo. 3.1.(a) Provisão para perdas esperadas do contas a receber de
técnica Par- nica Interclientes: A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com
ticipações
national Total base em premissas sobre o risco de inadimplência e nas taxas de perdas
Saldo em 1º/01/20
3.656
15.199 18.855 esperadas. A Cia. aplica julgamento para estabelecer essas premissas e para
Participação nos lucros de controladas e coligadas
selecionar os dados para o cálculo do impairment, com base no histórico do
35
1.087 1.122 cliente, nas condições existentes de mercado e nas estimativas futuras ao final
Variações cambiais
4.374 4.374
de cada exercício. Detalhes sobre as principais premissas e dados utilizados
Participação nos outros resultados
abrangentes de controladas
427
427 são divulgados na Nota 2.2b). 3.2. Gestão de risco: A Cia. e suas controladas
Saldo em 31/12/20
3.691
21.087 24.778 participam de operações envolvendo instrumentos financeiros, os quais estão
registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender suas necesSondo- Sondotécsidades operacionais, bem como reduzir a exposição a riscos financeiros. As
técnica Par- nica Interticipações
national Total políticas de gerenciamento de risco da Cia. são estabelecidas para identificar
Saldo em 1º/01/21
3.691
21.087 24.778 os riscos enfrentados pela Cia., para definir limites e controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderências aos limites. As políticas e sisParticipação nos lucros de controladas e
coligadas
66
1.092 1.158 temas de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente para refletir
Variações cambiais
1.581 1.581 mudanças nas condições de mercado e nas atividades da Cia. A contratação e
Participação nos outros resultados
o controle de operações financeiras são efetuados através de critérios gerenabrangentes de controladas
(739) (739) ciais periodicamente revisados, que consideram requisitos de solidez financeiAquisição de cotas
7
7 ra, confiabilidade e perfil de mercado da entidade com a qual são realizadas.
3.764
23.021 26.785 As taxas utilizadas são compatíveis com as do mercado. Adicionalmente, a
Saldo em 31/12/21
2.4 Patrimônio líquido: 2.4(a) Capital social: O capital social subscrito e Administração procede a uma avaliação tempestiva da posição consolidada
integralizado está representado por 856.000 ações ordinárias, 784.600 ações da Cia., acompanhando os resultados financeiros obtidos, avaliando as projepreferenciais classe “A” e 817.300 preferenciais classe “B”, todas sem valor ções futuras, como forma de garantir o cumprimento do plano de negócios denominal. As ações do capital social foram convertidas em abril de 2007 pelo finido e o monitoramento dos riscos aos quais está exposta. A Cia. apresenta
fator de conversão de 1/5.000. As ações preferenciais não asseguram direito exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros:
de voto e são inconversíveis em ações ordinárias.
• Risco de moeda; • Risco do valor justo de ativos; • Risco de crédito; • Risco
Quantidade
de liquidez; 3.2(a) Risco de mercado e análise de sensibilidade: 3.2(b) Risem
em co de moeda: A Cia. mantém operações em moeda estrangeira referentes a
Classe de Ações
Código
Total Tesouraria Circulação aplicações financeiras, conforme divulgado em notas explicativas, que estão
Ações Ordinárias (ON)
SOND3 856.000
856.000 sujeitas a exposição de riscos de mercado decorrentes de mudanças nas coAções Preferenciais Classe A (PA) SOND5 784.600
21.400
763.200 tações das respectivas moedas estrangeiras. Qualquer flutuação da taxa de
Ações Preferenciais Classe B (PB) SOND6 817.300
5.300
812.000 câmbio (dólar) pode aumentar ou reduzir os referidos saldos. A Cia. não realiTotal
2.457.900
26.700 2.431.200 zou contratos derivativos para proteger a exposição cambial.
Controladora Consolidado
2.4(b) Ações em tesouraria: Não houve movimentação de ações em tesoura2021 2020 2021 2020
ria no período. A Cia. mantém em tesouraria 26.700 ações ao custo médio de
R$ 39,24 (trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) por ação no montante Saldos em R$ de instrumentos atrelados a moeda estrangeira
total de R$ 1.048. 2.4(c) Ajuste de avaliação patrimonial: Refere-se à varia- Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
526
320 3.007 2.771
ção cambial do investimento mantido na subsidiária no exterior, Sondotécnica
Ativos financeiros ao valor justo por meio
International Co. (Nota 2.3 d)), assim como ao valor justo dos ativos financeido resultado
1.051 1.241 6.925 2.440
ros avaliados por meio de outros resultados abrangentes mantidos pela Cia.,
Ativos financeiros ao valor justo por meio
conforme Nota 2.2 e). 2.4(d) Reservas de lucros: A reserva legal é constide outros resultados abrangentes
11.119 10.347 25.112 27.379
tuída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não
12.696 11.908 35.044 32.590
poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar
12.696 11.908 35.044 32.590
a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar Exposição líquida (*)
prejuízo e aumentar o capital. 2.4(e) Dividendos: Quando aplicável, a propos- Abaixo está demonstrada a análise de sensibilidade relativa à variação do
ta de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio efetuada pela dólar americano em relação ao real sobre os saldos de aplicações financeiras
Administração da Cia. que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo denominados nesta moeda. Para o cenário I foi considerado um aumento de
mínimo obrigatório, é registrada como passivo na rubrica “Dividendos e juros 5% sobre a cotação de R$ 5,5805 por US$ 1,00 para 31/12/21, sendo este cesobre o capital próprio a pagar”, por ser considerada como uma obrigação nário considerado o mais provável. No cenário II foi considerada uma redução
legal prevista no estatuto social da Cia., entretanto, nos casos aplicáveis, a de 5% sobre a cotação de R$ 5,5805 por US$ 1,00 para 31/12/21.

Controladora
Consolidado
Exercício findo
Exercício findo
em 31/12/21
em 31/12/21
Cenário I Cenário II Cenário I Cenário II
- aumento - redução - aumento - redução
de 5%
de 5%
de 5%
de 5%
12.696
12.696
35.044
35.044
5,5805
5,5805
5,5805
5,5805

Exposição cambial líquida
(indexada ao USD)
Taxa do US$ em 31/12/21
Taxa cambial estimada
conforme cenário de stress
5,8595
5,3015
5,8595
5,3015
Diferença entre as taxas
0,2790
-0,2790
0,2790
-0,2790
Ganho (perda)
635
(635)
1.752
(1.752)
3.2(c) Risco do valor justo de ativos: Risco de que um instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os preços de mercado
são afetados por dois tipos de risco: risco de taxa de juros e risco de variação
cambial. Os instrumentos financeiros afetados pelo risco de mercado incluem
aplicações financeiras, contas a receber de clientes, contas a pagar e instrumentos ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. 3.2(d) Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Cia. caso
um cliente, ou contraparte em um instrumento financeiro, falhe em cumprir
com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis
da Cia. de clientes. A Cia. está exposta ao risco de crédito em suas atividades
operacionais (principalmente com relação a contas a receber) e de aplicação de recursos, incluindo depósitos em bancos e aplicações financeiras. Em
31/12/21, o valor máximo exposto pela Cia. ao risco de crédito corresponde ao
valor contábil das contas a receber de clientes, demonstrado na nota explicativa 2.2 b). Quanto ao risco de aplicação de recursos, o valor exposto pela Cia.
corresponde substancialmente às aplicações financeiras, conforme apresentado em notas explicativas. O risco de crédito nas atividades operacionais da
Cia. é administrado por normas específicas de aceitação de clientes, análise
de crédito e estabelecimento de limites de exposição por cliente, os quais são
revisados periodicamente. O monitoramento de duplicatas vencidas é realizado prontamente para garantir seu recebimento. 3.2(e) Risco de liquidez e
Gestão de Capital: Risco de liquidez é o risco de a Cia. encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros
que são liquidados com pagamentos à vista, ou com outro ativo financeiro.
A abordagem da Cia. na administração de liquidez é de garantir, o máximo
possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas
inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Cia. A Cia. acompanha o risco de escassez de recursos, administrando seu capital através de
um planejamentorigoroso, monitorando seus recursos financeiros disponíveis,
para o tempestivo cumprimento de suas obrigações. Para o exercício findo
em 31/12/21 o ativo circulante da Cia. excedeu o passivo circulante em R$
22.793 na controladora e R$ 29.677 no consolidado (2020 – R$ 29.298 e R$
40.565, respectivamente). 3.3. Estimativa de valor justo: Pressupõe-se que
os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores
pelo valor contábil, menos a perda (impairment) no caso de contas a receber,
estejam próximos de seus valores justos. Os demais instrumentos financeiros,
sendo os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, representado por títulos para negociação (Nota 2.2.c) e os ativos financeiros avaliados
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (Nota 2.2.d) são
categorizados no Nível 1, em que os preços são cotados em mercados ativos
para ativos e passivos idênticos. O valor justo dos instrumentos financeiros
negociados em mercados ativos é baseado nos preços de mercado, cotados
na data do balanço. 4. Itens não reconhecidos: 4.1. Contingências – perdas possíveis não provisionadas: A administração da Cia., com base em
informações de seus assessores jurídicos e análise das demandas judiciais
pendentes, entende que o saldo de R$ 986, na controladora e consolidado
(2020 - R$ 680) é suficiente para cobrir as perdas prováveis com as ações
judiciais e administrativas em andamento. 4.2. Contingências ativas – ganho provável: Dentre as causas ativas com ganho provável, destacam-se
i) o valor em execução (iniciada em maio de 2020) referente ao pagamento
dos juros devidos, reembolso de custas e despesas processuais (R$ 11.067)
relativos ao Processo 0002331-97.2011.4.02.5101, contra o Departamento de Infraestrutura de Transporte (DNIT) e ii) ação de cobrança (Processo
0214628-07.2020.8.19.0001) ajuizada contra o Instituto Estadual do Ambiente
- INEA, relativa a créditos inadimplidos no âmbito do contrato nº 70/12/INEA/
DIRAM, com sentença parcialmente proferida em 29/06/21, determinando o
pagamento de R$3.778, a qual aguarda confirmação em segunda instância.
5. Outras informações:
5.1. Ativos dados em garantia:
Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020
Não circulante
Depósitos Judiciais
1.020 1.348 1.020 1.348
1.020 1.348 1.020 1.348
5.2. Partes relacionadas: Compras de produtos e serviços
2021
2020
Compras de serviços
Entidade controlada pelo pessoal-chave da administração
1.061 1.044
Arrendamento Mercantil
Entidade controlada pelo pessoal-chave da administração
1.130 1.130
2.191 2.174
Serviços contratados prestados por entidade controlada pelo pessoal-chave
da administração, com base em termos e condições normais de mercado.
Arrendamento Mercantil pago a entidade controlada por pessoal-chave da administração relativo aos aluguéis dos escritórios da sede da Cia. no Rio de
Janeiro e da Filial em São Paulo, de acordo com os preços praticados pelo
mercado.
Remuneração do pessoal-chave da administração
2021
2020
Salários, benefícios e encargos sociais
1.985
1.780
Benefícios de rescisão
Não possui Não possui
Benefícios pós-emprego
Não possui Não possui
Outros benefícios de LP
Não possui Não possui
Pagamento com base em ações
Não possui Não possui
O pessoal-chave da administração inclui os conselheiros e diretores. Anualmente, em AGO, é fixado o montante global mensal da remuneração dos
Administradores, que é definido em reunião do Conselho de Administração.
Saldos do fim do exercício, devidos a partes relacionadas
Salários e
Arrendamento Encargos Dividendos
Mercantil
a Pagar
a pagar
2021
2020 2021 2020 2021 2020
Diretores e Conselho de Administração
202 213 1.804 2.704
Entidade controlada pelo
pessoal-chave da administração
559 1.256
286 429
559 1.256 202 213 2.090 3.133
Circulante
559 1.256 202 213 2.090 3.133
Não Circulante
559 1.256 202 213 2.090 3.133
5.3. Principais políticas contábeis: 5.3a) Apresentação das demonstrações financeiras: Base de apresentação das demonstrações financeiras:
As demonstrações financeiras consolidadas e individuais da Cia. (“demonstrações financeiras”) foram elaboradas considerando todas as informações
relevantes da Cia., que correspondem àquelas utilizadas pela Administração
na sua gestão, e preparadas de acordo com os padrões internacionais de
relatórios financeiros (International Financial Reporting Standards - “IFRS”),
implementados no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”),
aprovados pela CVM (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade
(“CFC”). As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o
custo histórico como base de valor, exceto pela avaliação a valor justo de certos instrumentos financeiros, quando requerida pela norma. Demonstrações
financeiras consolidadas: As seguintes políticas contábeis são aplicadas na
elaboração das demonstrações financeiras consolidadas. Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais a Cia. detém
o controle. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em
que o controle é transferido para a Cia. A consolidação é interrompida a partir
da data em que a Cia. deixa de ter o controle. Transações, saldos e ganhos
não realizados em transações entre empresas do Grupo são eliminados. Os
prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas
contábeis das controladas são alteradas, quando necessário, para assegurar
a consistência com as políticas adotadas pelo Grupo. As demonstrações financeiras da controlada com operação no exterior são convertidas para Reais
(R$) de acordo com as diretrizes do Pronunciamento Técnico CPC 02 (R2) –
Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão das Demonstrações
financeiras. Não há diferença entre o patrimônio líquido e resultado consolidado, constantes nas informações consolidadas, preparadas de acordo com
as IFRS e as práticas contábeis adotadas no Brasil, e o patrimônio líquido e
resultado da controladora, constantes nas informações individuais preparadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Deste modo, a Cia.
optou por apresentar estas informações individuais e consolidadas em um único conjunto. As informações das investidas estão relacionadas na tabela a seguir, cujos exercícios sociais são coincidentes em relação ao da controladora:
Participação - %
Empresas
2021
2020
Sondotécnica Internacional Co.
100
100
Sondotécnica Participações Ltda.
99.52
99.31
5.3b) Empreendimentos controlados em conjunto: Acordos em conjunto
são todas as entidades sobre as quais a Cia. tem controle compartilhado com
uma ou mais partes. Os investimentos em acordos em conjunto são classificados como operações em conjunto (joint operations) ou empreendimentos
controlados em conjunto (joint ventures) dependendo dos direitos e das obrigações contratuais de cada investidor. As operações em conjunto são contabilizadas nas demonstrações financeiras para representar os direitos e as
obrigações contratuais da Cia. Dessa forma, os ativos, passivos, receitas e
despesas relacionados aos seus interesses em operação em conjunto são
contabilizados individualmente nas demonstrações financeiras.
Negócio em Conjunto
Percentual
Consórcio SGP
50,75%
Consórcio PSG
33%
Consórcio Sondotécnica-Quanta-Engevix
45%
Consórcio Sondotécnica-Cobrape-CH2M
42%
Consórcio BR 101
20%
Consórcio Grupo Consultor 5
25%
Consórcio PCE – Sondotécnica (PCE)
50%
Consórcio PCE Sondotécnica (VLT)
50%
Consórcio Integração MT-Planservi/Sondotécnica
50%
Consórcio GSPV Linha 9
35%
Consórcio GSPV Linha 13
35%
Consórcio Supereng Barragens
28%
Consórcio Gerenciador Lapa-Lip
50%
Consórcio Supervisor Proinfra
48%
Consórcio HSPE - 10
30,8%
Consórcio Sondotécnica-Engefoto
60%
Consórcio Sondotécnica/Geohidro-SG
50%
Consórcio Sondotécnica – Geohidro T2
50%
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Negócio em Conjunto
Percentual
Consórcio Sondotécnica – Geohidro TN
50%
Consórcio Projetista L2
24%
Consórcio Sanear Litoral Norte
40%
Consórcio GSPV Esmeralda
35%
Consórcio Pólux-Sondotécnica-Egis
30%
Consórcio Infra SBC
52%
Consórcio SH-TL 08
50%
5.3(c)Dividendos Propostos: Quando aplicável, a proposta de distribuição
de dividendos e juros sobre o capital próprio efetuada pela Administração da
Cia. que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo mínimo obrigatório, é registrada como passivo na rubrica “Dividendos e juros sobre o capital
próprio a pagar”, por ser considerada como uma obrigação legal prevista no
estatuto social da Cia.; entretanto, nos casos aplicáveis, a parcela dos dividendos e juros sobre capital próprio superior ao dividendo mínimo obrigatório,
declarada pela Administração após o período contábil a que se referem às
demonstrações financeiras, mas antes da data de autorização para emissão
das referidas demonstrações financeiras, é registrada na rubrica “Dividendos
e juros sobre o capital próprio”, no patrimônio líquido, sendo seus efeitos divulgados na Nota Explicativa nº 2.4(e). 5.3(d) Ativos e passivos financeiros:
Classificação: A Cia. classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração: • Mensurados ao valor justo (seja por meio de outros
resultados abrangentes ou por meio do resultado). • Mensurados ao custo
amortizado. A classificação depende do modelo de negócio da Cia. para gestão dos ativos financeiros e os termos contratuais dos fluxos de caixa. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes incluem: • Títulos patrimoniais que não são mantidos para negociação no reconhecimento inicial e que a Cia. decidiu, de forma irrevogável, reconhecer nessa categoria. Esses investimentos são estratégicos e a Cia. considera essa
classificação como sendo mais relevante. • Títulos de dívida, nos quais os
fluxos de caixa contratuais consistem basicamente em principal e em juros e o
objetivo do modelo de negócios da Cia. é atingido por meio da arrecadação de
fluxos de caixa contratuais e da venda de ativos financeiros. A Cia. classifica
os seguintes ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: • Investimentos em títulos de dívida que não se qualificam para mensuração ao custo
amortizado. • Investimentos patrimoniais mantidos para negociação; e investimentos patrimoniais para os quais a Cia. não optou por reconhecer ganhos e
perdas por meio de outros resultados abrangentes. Para ativos financeiros
mensurados ao valor justo, os ganhos e perdas serão registrados no resultado
ou em outros resultados abrangentes. Para investimentos em instrumentos de
dívida, isso dependerá do modelo do negócio no qual o investimento é mantido. Para investimentos em instrumentos patrimoniais que não são mantidos
para negociação, isso dependerá de a Cia. ter feito ou não a opção irrevogável, no reconhecimento inicial, por contabilizar o investimento patrimonial ao
valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A Cia. reclassifica os
investimentos em títulos de dívida somente quando o modelo de negócios
para gestão de tais ativos é alterado. Reconhecimento e desreconhecimento: Compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na
data de negociação, data na qual a Cia. se compromete a comprar ou vender
o ativo. Os ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos e a Cia. tenha
transferido substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade.
Mensuração: No reconhecimento inicial, a Cia. mensura um ativo financeiro
ao valor justo acrescido, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao
valor justo por meio do resultado, dos custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os custos de transação de ativos finan-

ceiros ao valor justo por meio do resultado são registrados como despesas no
resultado. Os ativos financeiros com derivativos embutidos são considerados,
em sua totalidade, ao determinar se os seus fluxos de caixa consistem apenas
em pagamento do principal e de juros. Instrumentos de dívida: A mensuração subsequente de títulos de dívida depende do modelo de negócio da Cia.
para gestão do ativo, além das características do fluxo de caixa do ativo. A
Cia. classifica seus títulos de dívida de acordo com as três categorias de mensuração a seguir: • Custo amortizado - os ativos, que são mantidos para coleta
de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxos de caixa representam apenas
pagamentos do principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. As
receitas com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em
receitas financeiras usando o método da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos diretamente no resultado e apresentados em outros ganhos/(perdas) juntamente com os ganhos e perdas cambiais. As perdas por impairment são apresentadas em uma
conta separada na demonstração do resultado. • Valor justo por meio de outros resultados abrangentes - os ativos que são mantidos para coleta de fluxos
de caixa contratuais e para venda dos ativos financeiros quando tais fluxos de
caixa representam apenas pagamentos do principal e de juros, são mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Mudanças no
valor contábil são registradas em outros resultados abrangentes, exceto pelo
reconhecimento dos ganhos ou perdas por impairment, receita com juros e
ganhos e perdas cambiais, os quais são reconhecidos na demonstração do
resultado. Quando o ativo financeiro é baixado, os ganhos ou perdas cumulativos que haviam sido reconhecidos em outros resultados abrangentes são
reclassificados do patrimônio líquido para o resultado e reconhecidos em outros ganhos/(perdas). As receitas com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas financeiras usando o método da taxa efetiva de juros. Os ganhos e as perdas cambiais são apresentados em outros
ganhos/(perdas) e as despesas de impairment são apresentadas em uma
conta separada na demonstração do resultado. • Valor justo por meio do resultado - os ativos que não atendem os critérios de classificação de custo amortizado ou de valor justo por meio de outros resultados abrangentes são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Eventuais ganhos ou perdas em
um investimento em título de dívida que seja subsequentemente mensurado
ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos no resultado e apresentados líquidos em outros ganhos/(perdas), no período em que ocorrerem. Instrumentos patrimoniais: A Cia. subsequentemente mensura, ao valor justo,
todos os investimentos patrimoniais. Quando a administração da Cia. escolher
apresentar, ao valor justo, os ganhos e perdas com investimentos patrimoniais
em outros resultados abrangentes, não haverá reclassificação subsequente
dos ganhos e perdas ao valor justo para o resultado após a baixa do investimento. Os dividendos desses investimentos continuam a ser reconhecidos, no
resultado, como outras receitas quando o direito da Cia. receber pagamentos
é estabelecido. As variações no valor justo dos ativos financeiros ao valor
justo por meio do resultado são reconhecidas em outros ganhos/(perdas) na
demonstração do resultado quando aplicável. As perdas por impairment (e a
reversão dessas perdas) em investimentos patrimoniais mensurados ao valor
justo por meio de outros resultados abrangentes não têm uma divulgação separada das outras mudanças no valor justo. Impairment: A Cia. avalia, em
base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de
dívida registrados ao custo amortizado e ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A metodologia de impairment aplicada depende de ter
havido ou não um aumento significativo no risco de crédito. Para as contas a
receber de clientes, a Cia. faz uma avaliação individual, por cliente, dos recebíveis em aberto em cada período de reporte, levando em consideração a
natureza do cliente (público ou privado) e demais características (garantias

reais, por exemplo) para determinação da provisão para perdas esperadas de
crédito. 5.3(e) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: O
ativo imobilizado, intangível, outros ativos não circulantes e os ativos circulantes relevantes são revisados anualmente com o objetivo de verificar a existência de indício de perdas não recuperáveis. A administração efetuou análise de
seus ativos conforme CPC 01 e constatou que não há indicadores de desvalorização dos seus ativos. 5.3(f) Provisões: Reconhecidas para obrigações presentes (legais ou construtivas) resultantes de eventos passados, em que seja
possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja provável.
As provisões para ações judiciais são reconhecidas quando a Cia. tem uma
obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados,
sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. São atualizadas até
as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos advogados da Cia. O fundamento e a natureza das provisões para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais estão descritos na Nota 4.1. 5.3(g) IR e contribuição social: O IR e a Contribuição Social correntes são apurados dentro dos critérios estabelecidos pela legislação fiscal vigente: Impostos correntes: Os impostos sobre a renda são
reconhecidos na demonstração do resultado. Os encargos de IR e Contribuição Social correntes são calculados com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A Administração
avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Cia. nas declarações de
renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá
margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com
base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. O IR e a
Contribuição Social do exercício corrente são calculados com base no lucro real nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro
tributável excedente de R$240 para IR e 9% sobre o lucro tributável para
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. Impostos diferidos: O IR e a
Contribuição Social diferidos ativos são registrados com base em saldo de
prejuízo fiscal, base de cálculo negativa da Contribuição Social e diferenças temporárias entre os livros fiscais e os contábeis, quando aplicáveis,
considerando as alíquotas de 25% para o IR e de 9% para a Contribuição
Social. 5.4 Seguros: A política adotada pela Cia. é a de manter Cob. de
seguros para os bens do imobilizado em montante que considera satisfatório face aos riscos envolvidos. Montantes contratados e vigentes em
31/12/21: As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem
parte do escopo de auditoria e, consequentemente, não foram examinadas
pelos Auditores Independentes da Cia.
Ativo Segurado
Modalidades
Moeda
Valor Segurado
Imobilizado
Incêndio
R$
3.755
Imobilizado
Veículos
R$
1.196
Responsabilidade Civil
D&O
R$
5.000
Conselho de administração
Daniel Bergman
Sheila Bergman
Conselheiro
Conselheira
CPF 055.268.477-56
CPF 349.490.977-68
Diretoria
Fabio Bergman - Presidente - CPF 082.820.237-01
Homero Valle de Menezes Cortes - Diretor André Dias de Souza - Diretor
CPF 241.098.357-04
CPF 355.030.888-40
Luiz Antonio M. Sant´Anna - Diretor
José Antonio Mazzoco - Diretor
CPF 335.452.437-53
CPF 694.078.608-25
Rosicléia Kidine Coelho - Contadora CRC RJ-083304/O-0
CPF 954.567.087-87
Fabio Bergman
Presidente
CPF 082.820.237-01

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Exa- adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento
minamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. (“Son- Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjundotécnica” ou “Cia.”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço to. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatópatrimonial em 31/12/21 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do rio do auditor: A administração da Cia. é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas expli- Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório
cativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da
e consolidada, da Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. em 31/12/21, o desempenho individual e consolidado de Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrasuas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, ções financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forde acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) ma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administraemitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de ção, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da adacordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais ministração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A administração é
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de
financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Cia. e suas controladas, de acordo com os acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS),
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemennormas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. te se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a admiPrincipais assuntos de auditoria (“PAA”): Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento nistração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonscontexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação trações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Cia. e suas controladas ou cessar suas operade nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
uma opinião separada sobre esses assuntos. Nossa auditoria foi planejada e executada considerando as operações governança da Cia. e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
e transações da Cia. e suas controladas ocorridas em 2021. Os Principais Assuntos de Auditoria, bem como nossa das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
abordagem de auditoria, mantiveram-se substancialmente alinhados àqueles do ano anterior, exceto pela exclusão do individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras
tema “reconhecimento de ganho em ação judicial” como um principal assunto de auditoria, considerando como não individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de seguaplicável em 2021.
rança, mas, não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
Reconhecimento de receita
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de
Descrição do PAA
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de
Conforme descrito na Nota 2.1 a), a Nossos procedimentos incluíram, entre outros: (i) a avaliação do desenho, uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fiCia. contabiliza suas receitas de ser- implementação e efetividade dos controles internos chaves, adotados pela nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerviços no momento em que satisfaz a Cia. em relação à medição das etapas de execução de seus serviços; (ii) a cemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
obrigação de desempenho estabele- obtenção de documentação suporte, incluindo as evidências de realização avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentecida nos contratos com seus clientes, das medições de serviços, por amostragem; (iii) a análise dos contratos com mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
com base na medição das etapas clientes, por amostragem, e verificação que o reconhecimento de receita pela bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
de execução de seus serviços. Con- medição dos serviços está adequada aos termos contratuais e precedida de detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode ensiderando a relevância e julgamen- anuência formal dos clientes, no caso dos serviços faturados; (iv) o recálculo volver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. •
tos envolvidos na determinação do do reconhecimento de receita na data-base das demonstrações financeiras e Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de audimomento em que a receita deveria reconciliação de relatórios gerenciais com os saldos contábeis; (v) o confronto toria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
ser reconhecida e ao impacto que dos boletins de medição com as notas fiscais emitidas e respectivas liquida- internos da Cia. e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
eventuais mudanças nessa premissa ções financeiras, por amostragem; e (vi)a avaliação das divulgações efetua- estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
teriam sobre as demonstrações finan- das nas demonstrações financeiras. Consideramos que os critérios adotados pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
ceiras, consideramos esse assunto pela administração da Cia. para concluir sobre o momento de reconhecimento existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
significativo para a auditoria.
de receita, bem como as divulgações em notas explicativas, são apropriados capacidade de continuidade operacional da Cia. e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
e consistentes com as documentações apresentadas e evidências obtidas, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações finanem todos os aspectos relevantes, no contexto das demonstrações financeiras. ceiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
Redução do valor recuperável de contas a receber
eventos ou condições futuras podem levar a Cia. e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operaDescrição do PAA
Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
cional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulConforme Notas 2.2 b) às demons- Nossos procedimentos incluíram, entre outros: (i) a avaliação do desenho, gações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e
trações financeiras, a Cia. possui, em implementação e efetividade dos controles internos chaves, adotados pela os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtivemos evidência de auditoria
31/12/21, R$ 7.777 mil (2020 – R$ Cia. em relação à avaliação de risco, mensuração e reconhecimento contábil apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para
9.129 mil) em contas a receber que da provisão para perdas esperadas do contas a receber e outras contas a expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, superviestavam impaired e provisionados, receber;
são e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os
sendo parte significativa destes re- (ii) leitura e análise de contratos de confissão de dívida, avaliação do estágio responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
cebíveis devidos por entidades da atual das negociações entre a Cia. e seus clientes e recálculo do ajuste a constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
Administração Pública. Consideran- valor presente dos títulos com perspectiva de recebimento no LP, utilizado identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que
do a relevância do contas a receber para determinação da provisão para perdas esperadas; (iii) e a avaliação das cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
e o grau significativo de julgamento divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras. Consideramos que os todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, inpara determinação da provisão de critérios e premissas adotados pela administração na mensuração da provisão cluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os resperda esperada, consideramos esse para perdas esperadas do contas a receber e outras contas a receber, bem ponsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
assunto como significativo em nossa como as divulgações em notas explicativas, são apropriados e consistentes demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
auditoria.
com as documentações apresentadas, em todos os aspectos relevantes, no Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgacontexto das demonstrações financeiras.
ção pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve
Outros assuntos - Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações individual e consolidada do valor adi- ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma
cionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31/12/21, elaboradas sob a responsabilidade da administração da perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Cia., e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria Rio de Janeiro, 24/03/22.
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Cia. Para a formação de nossa opinião, Mazars Auditores Independentes
avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, con- CRC 2SP023701/O-8 F - RJ
forme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico Rodrigo de A. Albuquerque
CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram Contador CRC CE019775/O-9 T-RJ

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, LUTADOR

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

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

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

APOIO DESTE VEÍCULO
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l Monitor Mercantil

Prorrogada data de registro da fase piloto das carteiras administradas

O

mercado tem até
14 de abril para
participar da fase piloto do sistema para
registro das carteiras administradas,
conforme
regras do Código de Administração de Recursos
de Terceiros (este código
entrou em vigor no dia 2
de janeiro de 2019, substituindo os códigos de-

Fundos de Investimento
e de Gestão de Patrimônio da Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e
de Capitais (Anbima).
O piloto vem, desde dezembro, auxiliando
na definição do processo
operacional para envio de
informações à associação.
Podem participar volun-

tariamente instituições de
diferentes portes, volume
e quantidade de carteiras.
Todas as instruções para
inscrição estão no comunicado do SSM (plataforma
de troca de informações entre a Anbima e as empresas
seguem os códigos da associação).
Segundo a Anbima, os
dados que as instituições

informarem nos testes não
serão utilizados para fins de
supervisão. Desta forma, ao
participar do piloto a instituição terá a oportunidade
de adequar seus processos e
sistemas antes da efetiva entrada em vigor das regras de
envio das informações das
carteiras administradas. “A
data de lançamento do sistema oficial de registro para

todo o mercado será divulgada em breve nos meios de
comunicação da Anbima,
ainda durante a fase piloto”,
informou a entidade.
A atividade de gestão
de carteira administrada
entrou para a autorregulação da Anbima em 2020.
Segundo a associação, a
mudança veio em função
de uma demanda do pró-

prio mercado para a criação de padrões e práticas
que trouxessem mais segurança a gestores e investidores. Foram definidas
diversas regras, como a
precificação dos ativos, as
normas para contratação
de terceiros e o registro
das carteiras, o que possibilitará a criação da base
de dados.

F. AB. ZONA OESTE S.A.
CNPJ/MF Nº 14.863.079/0001-99
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
ATIVO
2021
2020
Circulante
249.166 166.430
Caixa e equivalentes de caixa - Nota 5
123.026
30.969
Caixas restritos
5.122
2.598
Contas a receber, líquidas - Nota 6
93.293 101.718
Adiantamentos a fornecedores
432
89
Tributos a recuperar - Nota 7
19.289
21.989
Estoques
6.272
8.093
Outros ativos
1.732
974
Não circulante
56.149
39.010
Contas a receber, líquidas - Nota 6
16.168
4.346
Fundos restritos - Nota 8
19.065
18.044
Tributos a recuperar - Nota 7
13.647
10.548
Partes relacionadas - Nota 16
455
302
Depósitos judiciais
6.507
4.411
Outros ativos
307
1.359
Imobilizado
6.225
4.096
Ativos de contrato - Nota 9
96.035 166.374
Ativo de direito de uso - Nota 10
4.137
2.629
Intangível - Nota 11
800.868 557.801
963.414 769.910
Total do ativo
1.212.580 936.340
2021
2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
121.829 167.116
Fornecedores - Nota 12
23.429
9.136
Empréstimos e financiamentos - Nota 13.1
26.025
86.452
Passivo de arrendamento - Nota 13.2
4.626
26
Debêntures - Nota 13.3
5.154
41.338
Salários e encargos sociais
7.182
6.953
Tributos a pagar
5.173
7.898
Obrigações com o poder concedente - Nota 14
1.533
1.432
Partes relacionadas - Nota 16
31.376
Dividendos a pagar
11.733
10.860
Outros passivos
5.599
3.021
Não circulante
930.651 612.301
Empréstimos e financiamentos - Nota 13.1
559.764 565.206
Passivo de arrendamento - Nota 13.2
1.291
2.267
Debêntures - Nota 13.3
346.548
IR e contribuição social diferidos - Nota 15 (a)
17.014
14.628
Partes relacionadas - Nota 16
1.025
26.039
Provisões para contingências - Nota 17
4.316
3.231
Obrigações com benefícios pós-emprego - Nota 18
693
930
Patrimônio líquido - Nota 19
160.100 156.923
Capital social
139.624 139.624
Reservas de lucros
20.452
17.646
Ajuste de avaliação patrimonial
24
(347)
Total do passivo e patrimônio líquido
1.212.580 936.340

Demonstrações dos Resultados Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)
Operações
2021
2020
Receita líquida de serviços - Nota 20 (a)
430.560 348.181
Custos dos serviços prestados - Nota 20 (b)
(272.762) (208.853)
Lucro bruto
157.798 139.328
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas - Nota 20 (b)
(48.665) (19.781)
Perdas de créditos esperadas - Nota 20 (b)
(47.375) (48.185)
Outras receitas (despesas), líquidas - Nota 20 (b)
1.106
(1.551)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras
62.864
69.811
Resultado financeiro - Nota 20 (c)
Receitas financeiras
19.806
6.494
Despesas financeiras
(76.796) (41.691)
Resultado financeiro, líquido
(56.990) (35.197)
Lucro antes do IR e da contribuição social
5.874
34.614
IR e contribuição social correntes - Nota 15 (b)
(2.895)
IR e contribuição social diferidos - Nota 15 (b)
(2.194) (8.970)
Lucro do exercício
3.680
22.749
Lucro básico por ação atribuível aos acionistas da
Companhia - Nota 19 (e)
0,03
0,16
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
2021
2020
Lucro do exercício
3.680 22.749
Itens que não serão reclassificados para o resultado
Obrigações com benefícios pós-emprego - Nota 18
(563) (1.113)
Efeitos fiscais
192
378
Total do resultado abrangente do exercício
3.309 10.957

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2021
2020
Lucro antes do IR e da CS
5.874 34.614
Ajustes
144.318 156.574
Depreciação e amortização
29.538 32.469
Amortização do ativo de direito de uso
4.577
1.402
Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado
26
368
Valor residual do ativo de direito de uso baixado
(113)
(134)
Perdas de créditos esperadas
47.372 48.185
Provisão para contingências
7.102
(440)
Margem de construção
(3.683) (2.042)
Obrigações com benefícios pós-emprego
258
289
Ajuste a valor presente ("A\/P")
603
432
Juros e variações monetárias, líquidos
52.764 36.908
Variações nos ativos e passivos
Caixas restritos
(2.524)
4.605
Contas a receber
(50.769) (64.682)
Adiantamentos a fornecedores
(343)
81
Tributos a recuperar
(399) (6.694)
Estoques
1.821 (2.986)
Depósitos judiciais
(2.096)
(583)
Outros ativos
294
1.501
Fornecedores
7.443
6.302
Salários e encargos sociais
229
(412)
Tributos a pagar
(1.734)
7.320
Obrigações com o poder concedente
101
(218)
Provisões para contingências
(6.017) (4.923)
Partes relacionadas
(2.159)
1.358
Outros passivos
2.577 (4.327)
Caixa proveniente das operações
90.742 92.957
Imposto de renda e contribuição social pagos
(1.025) (7.071)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
89.717 85.896
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Fundos restritos
(194)
1.473
Adições ao imobilizado
(1.417) (1.977)
Adições ao ativos de contrato e intangível
(177.466) (96.197)
Caixa líq. aplicado nas atividades de investimentos
(179.077) (96.701)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Ingressos de empréstimos e financiamentos
19.221 16.108
Amortizações de em préstimos efinanciamentos
(22.511) (20.709)
Juros pagos de empréstimos e financiamentos
(114.262) (42.314)
Amortizações de passivo de arrendamentos
(2.951) (2.174)
Ingressos de debêntures
347.000
Custo de transação de ingresso das debêntures
(3.710)
(1)
Amortizações das debêntures
(41.538) (12.642)
Juros pagos de debêntures
(7.167) (2.106)
Partes relacionadas
7.335 23.000
Caixa líq. prov. das (aplic.) nas ativs. de financiamentos
181.417 (40.838)
Aum. (redução) líquida de caixa e equivals. de caixa
92.057 (51.653)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
30.969 82.622
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
123.026 30.969

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em
31/12/2021 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Informações gerais: A F. AB. Zona Oeste S.A. (“Companhia”) foi constituída
em 12 de dezembro de 2011, e tem por objeto social, específica e exclusivamente,
a exploração e operação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto, incluindo
sua gestão comercial, na região denominada Área de Planejamento 5 (“AP-5”),
localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro - RJ, em virtude do
procedimento licitatório promovido pelo Município do Rio de Janeiro (“Poder
Concedente”), nos termos do edital da Concorrência Pública nº 38/2011. A sede
da Companhia está localizada na Rua Nazaré, s/n, ETE Deodoro, Rio de Janeiro
– RJ. Em 24 de janeiro de 2012, a Companhia assinou o contrato nº 001/2012,
com a Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro,
assumindo a concessão do serviço público de esgotamento sanitário na AP-5 do
Município do Rio de Janeiro pelo prazo de 30 anos, devendo cumprir com metas
físicas e financeiras em relação à capitalização da Companhia, realização dos
investimentos necessários a ampliação, conservação e manutenção do sistema,
gestão comercial dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário, entre outras obrigações como concessionário, conforme definido no
edital de Concorrência Pública. As operações foram iniciadas em maio de 2012.
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia é controlada em conjunto pela BRK
Ambiental Participações S.A (“BRK Ambiental”) e pela Saneamento Ambiental
Águas do Brasil S.A. (“SAAB”), com participação de 50% cada. As presentes
demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Companhia em 10
de Março de 2022. 2.1. Base de preparação: As demonstrações financeiras
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e evidenciam todas as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais
estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. Esta
demonstração financeira foi preparada em Reais, que é a moeda funcional da
Companhia e são apresentadas em milhares de Reais, exceto se indicado de
outra forma. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da
administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis.
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e tem maior complexidade,
bem como as áreas nas quais as premissas e estimativas são significativas para
as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 3. Estimativas e
julgamentos contábeis críticos: As estimativas e 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 raramente
serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que
apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício,
estão contempladas a seguir: (a) Imposto de renda, contribuição social e

Demonstrações das Mutações no Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)
Capital Reservas de Lucros Ajustes
social
lucros (prejs.) de aval.
Subs- Res. Ret. de acumu- patricrito legal lucros
lados monial
Total
Em 1º/01/2020
139.624
394 91.082) 138.936
Resultado do exercício:
Lucro do exercício
- 22.749
- 22.749
Outros resul. abrangentes:
Obrigações c/benefícios
pós emprego - Nota 19 (f)
736
735
Trans. de capital c/sócios:
Divids. mín. obrigatórios
(5.497)
- (5.497)
Constituição de reservas
- 1.157 16.489 (17.646)
Em 31/12/2020
139.624 1.157 16.489
(347) 156.923
Resultado do exercício:
Lucro do exercício
3.680
3.680
Outros resul. abrangentes:
Obrigações c/benefícios
pós emprego - Nota 19 (f)
371
371
Trans. de capital c/sócios:
Dividendos mínimos
obrigatórios - Nota 19 (d)
(874)
(874)
Constituição de reservas
- Nota 19 (b) e (c)
- 164 2.622 (2.806)
Em 31/12/2021
139.624 1.341 19.111
24 160.100
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras.
outros impostos: A Companhia reconhece provisões por conta de situações em
que é provável que valores adicionais de impostos sejam devidos. Quando o
resultado 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. (b) Recuperabilidade do
imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: A Companhia
mantém o registro permanente de imposto de renda e contribuição social
correntes e diferidos sobre as seguintes bases: (i) prejuízos fiscais e bases
negativas da contribuição social; (ii) receitas e despesas contábeis
temporariamente não tributáveis e indedutíveis, respectivamente; e (iii) receitas e
despesas fiscais que serão refletidas contabilmente em períodos posteriores. O
reconhecimento e o valor dos tributos diferidos ativos dependem da geração
futura de lucros tributáveis, o que requer o uso de estimativas relacionadas ao
desempenho futuro da Companhia. Essas estimativas estão contidas no Plano
de Negócios, que é aprovado anualmente pela Administração da Companhia.
Anualmente, a Companhia revisa a projeção de lucros tributáveis. Se essas
projeções indicarem que os resultados tributáveis não serão suficientes para
absorver os tributos diferidos, são feitas as baixas correspondentes à parcela do
ativo que não será recuperada. O prejuízo fiscal e base negativa da contribuição
social não expiram no âmbito tributário brasileiro. (c) Reconhecimento de
receita de construção: A Companhia usa o método de custo acrescido de
margem para reconhecimento das receitas provenientes de prestação de
serviços de construção da infraestrutura dos contratos de concessão (ICPC 01
(R1)) e tal método requer a uso de certas estimativas, conforme descrito na (Nota
2.18 (b)). (d) Receita não faturada: A Companhia registra as receitas ainda não
faturadas, porém incorridas, cujo serviço foi prestado, mas ainda não foi faturado
até o final de cada período. A definição dos valores das receitas ainda não
faturadas requer a uso de certas estimativas, conforme descrito na Nota 2.5 (a).
(e) Vida útil dos ativos intangíveis: Os ativos intangíveis da concessão de
serviços público são amortizados pelo método linear e refletem o período em que
se espera que os benefícios econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela
Companhia, podendo ser o prazo final da concessão, ou a vida útil do ativo, o que
ocorrer primeiro. Os ativos intangíveis têm a sua amortização iniciada quando
está disponível para uso, em seu local e na condição necessária para que seja
capaz de operar da forma pretendida pela Companhia. (f) Provisão e passivos
contingentes: Os passivos contingentes e as provisões existentes na Companhia

estão ligados, principalmente, a discussões nas esferas judiciais e administrativas
decorrentes, em sua maioria, de processos trabalhistas, previdenciários, cíveis e
tributários. A administração da Companhia, apoiada na opinião dos seus
assessores jurídicos externos, classifica esses processos em termos da
probabilidade de perda da seguinte forma: • Perda provável: são processos com
maior probabilidade de perda do que de êxito ou, de outra forma, a probabilidade
de perda é superior a 50%. Para esses processos, a Companhia mantém
provisão contábil que é apurada da seguinte forma: (i) processos trabalhistas – o
valor provisionado corresponde ao valor de desembolso estimado pelos seus
assessores jurídicos; (ii) processos tributários – o valor provisionado corresponde
ao valor da causa acrescido de encargos correspondentes à variação da taxa
Selic; e (iii) demais processos – o valor provisionado corresponde ao valor da
causa. • Perda possível: são processos com possibilidade de perda maior que
remota. A perda pode ocorrer, todavia os elementos disponíveis não são
suficientes ou claros de tal forma que permitam concluir que a tendência será de
perda ou ganho. Para esses processos, a Companhia não faz provisão e destaca
em nota explicativa os de maior relevância, quando aplicável. • Perda remota: são
processos para os quais o risco de perda é avaliado como pequeno. Para esses
processos, a Companhia não faz provisão e nem divulgação em nota explicativa,
independentemente do valor envolvido. A administração da Companhia acredita
que as estimativas relacionadas à conclusão dos processos e a possibilidade de
desembolso futuro podem mudar em face do seguinte: (i) instâncias superiores
do sistema judicial podem tomar decisão em caso similar envolvendo outra
companhia, adotando interpretação definitiva a respeito do caso e,
consequentemente, antecipando a finalização de processo envolvendo a
Companhia, sem qualquer desembolso ou implicando na necessidade de
liquidação financeira do processo; e (ii) programas de incentivo ao pagamento
dos débitos, implementado no Brasil a nível Federal e Estadual, em condições
favoráveis, que podem levar a um desembolso inferior ao que se encontra
provisionado ou inferior ao valor da causa. (g) Perdas de créditos esperadas: A
Companhia registra as perdas de créditos esperadas em valor considerado
suficiente pela Administração para cobrir perdas prováveis (Nota 6), com base na
análise do contas a receber de clientes e de acordo com a política contábil
estabelecida na Nota 2.5. A metodologia para determinar tais perdas exige
estimativas significativas, considerando uma variedade de fatores entre os quais
a avaliação do histórico de recebimento, tendências econômicas atuais,
estimativas de baixas previstas, vencimento da carteira de contas a receber.
Ainda que a Companhia acredite que as premissas utilizadas são razoáveis, os
resultados reais podem ser diferentes.
DIRETORIA: Jorge Augusto Regis Gomes - Diretor Presidente
Nelson Antonio Gomes Gonçalves - Diretor de Operações
Adelmo da Silva de Oliveira - Registro BA-028385/O-6

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da F.AB. Zona Oeste S.A. - Rio de Janeiro - RJ.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da F.AB. Zona Oeste S.A.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira, da F.AB. Zona Oeste S.A. em 31/12/2021, 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 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 cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de
auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas
demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada
sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”, 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. Infraestrutura da
concessão: Em 31/12/2021, a Companhia mantinha registrado saldos de ativos
de contrato e ativos intangíveis de concessão, divulgados nas notas explicativas
9 e 11, com os montantes de R$91.874 mil e R$800.868 mil, respectivamente
que, em conjunto, representam a infraestrutura da concessão e são reconhecidos
com base nos investimentos realizados na construção ou melhoria da infraestrutura. Os ativos de contrato referem-se aos ativos intangíveis de concessão ainda
em construção que são transferidos para a rubrica ativo intangível quando entram
em operação. Os ativos intangíveis de concessão são recebidos através da cobrança aos usuários dos serviços prestados via tarifa. A mensuração da infraestrutura de concessão contempla o método de custo acrescido de margem, em

atendimento à Interpretação Técnica ICPC 01 (R1)/IFRIC 12 – Contratos de Concessão, e é afetada por elementos subjetivos devido às naturezas diversas dos
gastos capitalizados como parte da infraestrutura da concessão. Adicionalmente,
a mensuração dos ativos financeiros da concessão considera atualizações calculadas com base na taxa de desconto específica de cada contrato. O monitoramento desse assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria, tendo
em vista as especificidades atreladas ao processo de capitalização de gastos com
infraestrutura e à mensuração da infraestrutura de concessão, assim como a relevância dos valores envolvidos. Como nossa auditoria tratou o assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: • Entendimento do processo e riscos implementados, pela diretoria, relativos à capitalização de gastos
com infraestrutura e mensuração dos ativos relacionados à infraestrutura da concessão; • Testes de controles internos relacionados ao ambiente geral de controles de tecnologia de informação, incluindo os controles sobre a gestão de acesso
e alterações aos sistemas e seus dados; • Teste amostral dos gastos incorridos e
capitalizados durante o exercício de 2021, avaliando a ocorrência, a natureza dos
gastos e a correta classificação entre custo capitalizável ou despesas de manutenção; • Recálculo das amortizações, da margem de construção e da atualização
dos ativos financeiros da concessão, reconhecidas no exercício de 2021, e comparação do resultado desses recálculos com os saldos registrados na contabilidade. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que está
consistente com a avaliação da diretoria, consideramos que os critérios determinados pela diretoria da Companhia para definição e mensuração dos gastos elegíveis a capitalização como custo da infraestrutura da concessão, assim como as
respectivas divulgações nas notas explicativas 9 e 11, são aceitáveis no contexto
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Responsabilidade 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
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a diretoria pretenda liquidar a Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude

ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia; • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela 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 capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido
identificadas durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram
considerados como mais significativo na auditoria das demonstrações financeiras
do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de
auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos
que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando,
em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve
ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios
da comunicação para o interesse público. São Paulo, 10/03/2022. ERNST &
YOUNG - Auditores Independentes S.S. CRC-2SP034519/O-6; Emerson Pompeu Bassetti Contador CRC-1SP251558/O-0.

As demonstrações financeiras estão apresentadas de forma resumida, e não devem ser consideradas isoladamente para tomada de decisão.
O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária
e da regulamentação contábil aplicável. As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente estão disponíveis no Jornal Monitor Mercantil,
no endereço eletrônico da Companhia https://www.zonaoestemais.com.br/informacoes-financeiras e no endereço eletrônico da CVM.

Monitor Mercantil l

Financeiro 21

Terça-feira, 29 de março de 2022

ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
CNPJ/MF nº 07.282.377/0001-20

Relatório da Administração
São apresentadas as demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação
financeira e patrimonial da Companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da
regulamentação contábil aplicável. As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis
Relatório
da Administração
nos seguintes endereços
eletrônicos:
a) https://monitormercantil.com.br/caderno-digital;
A Administração da Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia S/A (“Energisa Sul-Sudeste”, “ESS” ou
b) https://ri.energisa.com.br/informacoes-financeiras-e-operacionais/central-de-resultados/central-de-resultados-sul-sudeste;
“Companhia”) apresenta os fatos e eventos marcantes do exercício de 2021, acompanhados das Demonstrações
c)https://sistemas.cvm.gov.br
;
Financeiras
correspondentes, preparadas de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras
(International Financial Reporting Standards – IFRS). Essas demonstrações foram revisadas e aprovadas pelo
A Administração da Energisa
Sul-Sudeste
- Distribuidora
de Diretoria
Energia S/A
Sul-Sudeste”,
Conselho
de Administração
e pela
em(“Energisa
16 de março
de 2022. “ESS” ou “Companhia”) apresenta os fatos e eventos marcantes do
exercício de 2021, acompanhados das Demonstrações Financeiras correspondentes, preparadas de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras
(International Financial Reporting Standards – IFRS). Essas demonstrações foram revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração e pela Diretoria em 16 de março
de 2022.
1.
Considerações gerais
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
A Companhia atende: A Companhia atende:

839 mil

293

1,8 milhão

32.405

1.275

82

Clientes Cativos

Clientes Livres

de Habitantes

Km2

Colaboradores

Municípios

1.014 próprios e
261 terceirizados

Ao longo de 2021, os ativos operacionais da Companhia tiveram a seguinte evolução:
Ao longo de 2021, os ativos operacionais da Companhia tiveram a seguinte evolução: 2021
Descrição do ativo
Subestações – nº
98
Descrição do ativo
2021
2020
Capacidade instalada nas subestações – MVA
2.634
Linhas de transmissão – km
54598
Subestações – nº
98
Capacidade instalada nas subestações – MVA
2.634
2.641
Redes de distribuição – km
33.540
Linhas
transmissão
– km
545
545
Transformadores instalados
nasderedes
de distribuição
– nº
50.298
Redes de distribuição – km
33.540
32.369
Capacidade instalada nas redes de distribuição (próprias) – MVA
1.885
Transformadores instalados nas redes de distribuição – nº

50.298

2020
98
2.641
0545
-7
32.369
0
49.291
1.171
1.840

Acréscimo
0
-7
0
1.171
1.007
45

Acréscimo

49.291

1.007

Nota: Os dados são passíveis
de recontabilizações.
Capacidade instalada nas redes de distribuição (próprias) – MVA
1.885
1.840
45
A Energisa Sul-Sudeste foi reconhecida em 2021 com três prêmios relevantes do setor:
Nota: Os dados são passíveis de recontabilizações.
 Prêmio Iasc 2021 – Melhor Distribuidora de energia elétrica da Região Sudeste acima de 400mil consumidores, pelo quarto ano consecutivo.
 Prêmio Abradee 2021 – Entre as distribuidoras acima de 500mil consumidores, a Melhor Distribuidora na categoria Gestão Operacional e Melhor Empresa da Região
A Energisa Sul-Sudeste foi reconhecida em 2021 com três prêmios relevantes do setor:
Sudeste.
 Prêmio Aneel de Ouvidoria – Concorrendo na categoria de distribuidoras de médio porte, conquistou o segundo lugar, obtendo o selo prata.
✓ Prêmio Iasc 2021 – Melhor Distribuidora de energia elétrica da Região Sudeste acima de 400mil
2. DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO
consumidores, pelo quarto ano consecutivo.
2.1. Destaques
Resume-se a seguir o desempenho
econômico-financeiro
Companhia
nos períodos:
✓ Prêmio
Abradee 2021 – da
Entre
as distribuidoras
acima de 500mil consumidores, a Melhor Distribuidora na
categoria Gestão Operacional e Melhor Empresa da Região Sudeste.
Descrição
2021
2020
Variação %
Resultados – R$ milhões
✓ Prêmio Aneel de Ouvidoria – Concorrendo na categoria de distribuidoras de médio porte, conquistou o
Receita Operacional Bruta
3.327,3
2.782,0
+ 19,6
segundo lugar, obtendo o selo prata.
Receita Operacional Bruta, sem receita de construção
3.215,2
2.604,0
+ 23,5
Receita Operacional Líquida
2.236,5
1.824,7
+ 22,6
Receita Operacional Líquida, sem receita de construção
2.124,4
1.646,8
+ 29,0
Resultado antes das Receitas e Despesas Financeiras (EBIT)
283,6
211,2
+ 34,3
EBITDA
348,8
269,7
+ 29,3
(1)
378,0
293,0
+ 29,0
EBITDA Ajustado
Resultado Financeiro
(37,9)
(23,8)
+ 59,3
Lucro Líquido
165,6
124,3
+ 33,2
Indicadores Financeiros - R$ milhões
Ativo Total
2.947,1
2.363,4
+ 24,7
Caixa/Equivalentes de Caixa/Aplicações Financeiras
231,0
315,9
- 26,9
Patrimônio Líquido
594,4
601,7
- 1,2
Endividamento Líquido
631,6
540,8
+ 16,8
2
Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia
S.A.
Indicadores
Operacionais
Número de Consumidores Cativos (mil)
838,9
819,3
+ 2,4
(2)
3.289,1
3.352,6
- 1,9
Vendas de energia a consumidores cativos (GWh)
(2)
4.519,3
4.387,6
+ 3,0
Vendas de energia a consumidores cativos + livres (GWh)
Indicador Relativo
16,9
16,1
+ 0,8 p.p.
EBITDA Ajustado/Receita Líquida (%)
(1) EBITDA Ajustado: EBITDA mais acréscimos moratórios de contas de energia | (2) Os dados são passíveis de recontabilizações de energia realizadas pela CCEE.
3. DESEMPENHO OPERACIONAL
3.1. Mercado de energia
Em 2021, as vendas de energia elétrica a consumidores finais (mercado cativo), localizados na área de concessão da Companhia, somadas à energia associada aos consumidores livres (TUSD), totalizaram 4.519,3 GWh, aumento de 3,0% em relação ao ano anterior.
A composição do mercado nos últimos trimestre e exercício foi a seguinte:
Descrição
Valores em GWh

4T21
400,6
343,6
63,2
280,4
215,1
173,2
41,9
87,9
87,9
120,7
114,7
6,0
839,7
328,3
1.168,0
7,5
1.175,5

Residencial
Industrial
Cativo Industrial
Livre Industrial
Comercial
Cativo Comercial
Livre Comercial
Rural
Cativo Rural
Livre Rural
Outros
Cativo Outros
Livre Outros
1. Vendas de energia no mercado cativo
2. Energia associada aos consumidores livres (TUSD)
3. Mercado cativo + TUSD (1+2)
4. Fornecimento não faturado
5. Mercado cativo + TUSD + fornecimento não faturado (3+4)

Trimestre
4T20
437,0
327,1
74,6
252,5
218,4
186,4
32,0
97,4
97,4
117,6
112,6
5,0
907,9
289,6
1.197,5
10,9
1.208,5

Var. %
- 8,3
+ 5,0
- 15,3
+ 11,0
- 1,5
- 7,1
+ 30,8
- 9,7
- 9,7
+ 2,7
+ 1,9
+ 19,5
- 7,5
+ 13,4
- 2,5
- 31,4
- 2,7

2021
1.566,0
1.327,3
263,7
1.063,6
793,2
650,3
142,8
359,4
359,4
473,4
449,7
23,7
3.289,1
1.230,2
4.519,3
(11,8)
4.507,5

Exercício
2020
1.565,5
1.228,9
310,1
918,8
771,9
668,6
103,3
356,3
356,3
465,1
452,2
12,9
3.352,6
1.035,0
4.387,6
3,2
4.390,7

Var. %
+ 0,0
+ 8,0
- 15,0
+ 15,8
+ 2,7
- 2,7
+ 38,3
+ 0,9
+ 0,9
+ 1,8
- 0,5
+ 83,5
- 1,9
+ 18,9
+ 3,0
+ 2,7

Nota: Os dados são passíveis de recontabilizações de energia realizadas pela CCEE.
O gráfico, a seguir, apresenta a evolução do mercado de energia elétrica, cativo e livre, em GWh da Companhia, nos últimos cinco anos:

A Companhia encerrou o ano com 838.858 unidades consumidoras cativas, número 2,4% superior ao registrado no fim de 2020 e com 293 consumidores livres.
3.2. Perdas de energia elétrica (“perdas”)
A Companhia apresentou uma redução nas perdas em dezembro de 2021 e fechou em 6,05%, queda de 0,16 e 0,42 ponto percentual em relação a setembro de 2021 e
dezembro de 2020, respectivamente. O bom resultado é fruto da execução de um plano de medidas adicional, de inspeções e regularizações, iniciado no primeiro trimestre de 2021. A empresa se mantém abaixo do limite regulatório.
O comportamento das perdas de energia da Companhia foi o seguinte:
Últimos 12 meses
dez/20
6,15

Perdas Técnicas (%)
set/21
6,06

dez/20
299,3

Perdas Técnicas
set/21
306,5

dez/21
5,97
dez/21
300,2

dez/20
0,32
dez/20
15,7

Perdas Não-Técnicas (%)
set/21
dez/21
0,14
0,07
Perdas Não-Técnicas
set/21
7,1

dez/21
3,7

dez/20
6,47
dez/20
315,0

Perdas Totais (%)
set/21
6,20

ANEEL
dez/21
6,05

Perdas Totais
set/21
dez/21
313,7
303,8

6,77

4. DESEMPENHO FINANCEIRO
4.1. Receita Operacional
Em 2021, a Companhia apresentou receita operacional bruta, sem a receita de construção que é atribuída margem zero, de R$ 3.215,2 milhões contra R$ 2.604,0 milhões
registrados em 2020, incremento de 23,5% (R$ 611,2 milhões). A receita operacional líquida, também deduzida da receita de construção, também apresentou aumento
de 29,0% (R$ 477,6 milhões) no exercício, totalizando R$ 2.124,4 milhões.
A composição das receitas operacionais é a seguinte:
Descrição

4T21
715,5
359,5
55,1
157,4
60,8
82,7
9,8
17,0
81,1
32,6
38,4
31,4
3,7
(1,3)
14,7
942,6
231,6
(3,1)
69,8
644,4
32,6
611,8

(+) Receita de energia elétrica (mercado cativo)
 Residencial
 Industrial
 Comercial
 Rural
 Outras classes
(+) Suprimento de energia elétrica
(+) Fornecimento não faturado líquido
(+) Disponibilidade do sistema elétrico (TUSD)
(+) Receitas de construção
(+) Constituição e amortização - CVA
(+) Subvenções vinculadas aos serviços concedidos
(+) Ativo financeiro indenizável da concessão (VNR)
(+) Ultrapassagem demanda e excedentes de reativo
(+) Outras receitas
(=) Receita bruta
(-) Impostos sobre vendas
(-) Deduções Bandeiras Tarifárias
(-) Encargos setoriais
(=) Receita líquida
(-) Receitas de construção
(=) Receita líquida, sem receitas de construção

Trimestre
4T20
584,2
301,5
50,2
128,1
46,8
57,6
17,5
17,7
74,0
51,5
22,1
33,9
2,1
1,0
8,3
812,4
208,4
(1,9)
61,8
544,1
51,5
492,5

Var. %
+ 22,5
+ 19,2
+ 9,8
+ 22,9
+ 29,8
+ 43,6
- 44,0
- 4,2
+ 9,5
- 36,8
+ 73,5
- 7,6
+ 73,1
+ 77,2
+ 16,0
+ 11,1
+ 61,6
+ 12,9
+ 18,4
- 36,8
+ 24,2

Exercício
2020
2.054,7
1.030,2
195,0
446,2
161,9
221,5
30,2
24,2
267,9
177,9
70,5
120,4
2,8
(0,1)
33,6
2.782,0
720,4
(7,2)
244,1
1.824,7
177,9
1.646,8

2021
2.410,6
1.218,0
200,6
513,2
206,3
272,7
57,9
56,0
314,6
112,1
196,0
122,4
12,5
3,7
41,5
3.327,3
825,0
(11,1)
276,9
2.236,5
112,1
2.124,4

Var. %
+ 17,3
+ 18,2
+ 2,9
+ 15,0
+ 27,4
+ 23,1
+ 91,9
+ 131,5
+ 17,4
- 37,0
+ 178,0
+ 1,7
+ 345,7
+ 23,5
+ 19,6
+ 14,5
+ 53,7
+ 13,4
+ 22,6
- 37,0
+ 29,0

Seguem algumas variações em R$ milhões:
i) Aumento de 22,5% (R$ 131,3 milhões) nas receitas no mercado cativo no 4T21 em relação ao 4T20 (acréscimo de 17,3% ou R$ 356,0 milhões em 2021 sobre 2020);
ii) Aumento de 9,5% (R$ 7,1 milhões) na receita bruta de disponibilidade do sistema elétrico (TUSD) no 4T21 em relação ao 4T20 (acréscimo de 17,4% ou R$ 46,7 milhões
em 2021 sobre 2020);
iii) Crescimento de 73,1% (R$ 1,6 milhão) na remuneração do ativo financeiro indenizável da concessão no 4T21 em relação ao 4T20 (acréscimo de 345,7% ou R$ 9,7
milhões em 2021 sobre 2020); e
iv) Redução de 44,0% (R$ 7,7 milhões) no suprimento de energia elétrica a outras concessionárias no 4T21 em relação ao 4T20 (acréscimo de 91,9% ou R$ 27,7 milhões
em 2021 sobre 2020).
4.2. Despesas operacionais
As despesas operacionais, excluindo os custos de construção, totalizaram R$ 1.840,8 milhões em 2021 e R$ 521,9 milhões no 4T21, aumentos de 28,2% (R$ 405,2 milhões)
e 22,1% (R$ 94,4 milhões) respectivamente, quando comparado com os mesmos períodos de 2020. As despesas com PMSO (Pessoal, Material, Serviços e Outros) registraram crescimento de 53,6% (R$ 28,1 milhões), totalizando R$ 80,6 milhões no 4T21. No exercício de 2021, essas despesas totalizaram R$ 235,3 milhões, acréscimo de
20,8% (R$ 40,5 milhões) ante os R$ 194,8 milhões registrados no 2020.
A seguir, a composição das despesas operacionais da Companhia:
Composição das despesas operacionais
Valores em R$ milhões

Trimestre
4T20
359,2
283,7
75,6
51,4
52,5
33,0
(12,4)
3,7
24,6
3,6
0,1
0,7
2,9
(1,1)
(0,7)
(0,4)
16,9
15,4
1,6
427,5
51,5
479,1

4T21
428,1
358,4
69,8
76,4
80,6
33,9
9,6
5,4
28,5
3,2
0,1
0,7
2,4
(4,2)
(1,8)
(2,4)
17,3
16,3
1,0
521,9
32,6
554,5

1 Custos e Despesas não controláveis
1.1 Energia comprada
1.2 Transporte de potência elétrica
2 Custos e Despesas controláveis
2.1 PMSO
2.1.1 Pessoal
2.1.2 Benefício pós-emprego
2.1.3 Material
2.1.4 Serviços de terceiros
2.1.5 Outras
 Multas e compensações
 Contingências (liquidação de ações cíveis)
 Outros
2.2 Provisões/Reversões
2.2.1 Contingências
2.2.2 Perdas esperadas de crédito de liquidação duvidosa
3 Demais receitas/despesas
3.1 Amortização e depreciação
3.2 Outras receitas/despesas
Total Custos e Despesas Operacionais (1+2+3, s/ construção)
Custo de construção
Total Custos e Despesas Operacionais (1+2+3, c/ construção)

Var. %
+ 19,2
+ 26,3
- 7,7
+ 48,8
+ 53,6
+ 2,8
+ 46,1
+ 16,2
- 13,2
- 14,1
+ 4,4
- 17,5
+ 275,9
+ 146,6
+ 522,0
+ 2,3
+ 6,3
- 37,2
+ 22,1
- 36,8
+ 15,7

Exercício
2020
1.170,1
901,1
269,0
205,1
194,8
89,3
(9,0)
14,7
88,1
11,7
0,2
3,0
8,5
10,3
2,5
7,8
60,5
58,5
2,0
1.435,6
177,9
1.613,6

2021
1.546,7
1.249,4
297,3
230,7
235,3
97,1
12,4
16,9
96,6
12,2
0,5
3,9
7,8
(4,5)
(4,3)
(0,3)
63,4
65,2
(1,8)
1.840,8
112,1
1.953,0

Var. %
+ 32,2
+ 38,7
+ 10,5
+ 12,5
+ 20,8
+ 8,8
+ 15,0
+ 9,7
+ 4,3
+ 177,6
+ 31,1
- 8,7
+ 4,8
+ 11,5
+ 28,2
- 37,0
+ 21,0

(*) Os custos de construção estão representados pelo mesmo montante em receita de construção. Tais valores são de reconhecimento obrigatório pela ICPC 01 – Contratos
de Concessão e correspondem aos custos de construção de obras de ativos da concessão de distribuição de energia elétrica, sendo o custo de construção igual à receita
de construção.
4.3. Lucro líquido e geração de caixa
A evolução do lucro líquido e da geração de caixa da Companhia é a seguinte:
Composição da Geração de Caixa
Valores em R$ milhões
(=) Lucro líquido do período
(-) Contribuição social e imposto de renda
(-) Resultado financeiro
(-) Amortização e depreciação
(=) Geração de caixa (EBITDA)
(+) Receita de acréscimos moratórios
(=) Geração ajustada de caixa (EBITDA Ajustado)
Margem do EBITDA Ajustado (%)

4T21
50,3
(25,5)
(14,1)
(16,3)
106,2
7,7
113,9
17,7

Trimestre
4T20
Var. %
41,0
(21,5)
(2,4)
(15,4)
80,4
6,5
86,9
16,0

+ 22,6
+ 18,6
+ 475,2
+ 6,3
+ 32,2
+ 18,3
+ 31,2
+ 1,7 p.p.

Var. R$

2021

9,3
(4,0)
(11,6)
(1,0)
25,9
1,2
27,1

165,6
(80,1)
(37,9)
(65,2)
348,8
29,2
378,0
16,9

Exercício
2020
124,3
(63,1)
(23,8)
(58,5)
269,7
23,3
293,0
16,1

Var. %

Var. R$

+ 33,2
+ 26,9
+ 59,3
+ 11,5
+ 29,3
+ 25,2
+ 29,0
+ 0,8 p.p.

41,3
(17,0)
(14,1)
(6,7)
79,1
5,9
85,0

5. ESTRUTURA DE CAPITAL
5.1. Caixa e Endividamento
A posição consolidada de caixa, equivalentes de caixa, aplicações financeiras e créditos setoriais totalizou R$ 468,8 milhões em dezembro, frente aos R$ 371,0 milhões
registrados em setembro de 2021. Ressalte-se que os referidos saldos incluem os créditos referentes à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e Conta de Compensação dos Valores da Parcela A (CVA), que apresentaram juntos saldos positivos de R$ 237,8 milhões em dezembro, contra R$ 178,0 milhões em setembro de 2021.
Em 31 de dezembro, a dívida líquida, deduzida dos créditos setoriais, foi de R$ 631,6 milhões, contra R$ 643,0 milhões em setembro de 2021. Consequentemente, a
relação dívida líquida por EBITDA Ajustado consolidados passou de 1,8 vezes em setembro para 1,7 vezes em dezembro de 2021.
A seguir, as dívidas de curto e longo prazo da Companhia nos últimos três períodos:
Descrição
Valores em R$ milhões
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Encargos de dívidas
Parcelamento de impostos e Benefícios pós-emprego
Instrumentos financeiros derivativos líquidos
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Parcelamento de impostos e Benefícios pós-emprego
Instrumentos financeiros derivativos líquidos
Total das dívidas
(-) Disponibilidades financeiras
Total das dívidas líquidas
(-) Créditos CDE
(-) Créditos CVA
Total das dívidas líquidas deduzidas de créditos setoriais

31/12/2021

30/09/2021

30/06/2021

351,0
279,8
107,1
4,0
21,4
(61,3)
749,4
543,3
263,6
40,0
(97,6)
1.100,4
231,0
869,4
54,0
183,8
631,6

268,6
206,7
94,9
1,8
22,6
(57,4)
745,4
471,8
307,0
71,4
(104,8)
1.014,0
193,0
821,0
23,1
154,9
643,0

330,6
281,2
92,1
0,8
22,6
(66,1)
629,4
334,4
306,3
73,8
(85,1)
960,0
202,1
757,9
24,1
77,4
656,4

1,7

1,8

2,0

Indicador Relativo
Dívida líquida/EBITDA Ajustado 12 meses (1)
(1)

EBITDA Ajustado = EBITDA + Receitas de acréscimos moratórios.

Evolução da alavancagem
- Dívida líquida (R$ milhões) e dívida líquida/EBITDA Ajustado 12 meses (vezes) –

Var.(%) (1)
- 3,1

(1) Variação dezembro de 2021/setembro de 2021. Nota: Os dados são passíveis de recontabilizações de energia realizadas pela Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (CCEE).
O gráfico, a seguir, apresenta as perdas totais de energia elétrica, em GWh e em percentual da Companhia nos últimos cinco anos:

3.3. Gestão da Inadimplência
3.3.1. Taxa de Inadimplência
A taxa de inadimplência dos consumidores, medida pela relação percentual entre a soma da provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa (“PPECLD”) e o fornecimento faturado da Companhia no período de 12 meses, é apresentada a seguir:
PPECLD
(% do Fornecimento faturado)
ESS

dez/21
(0,01)

Em 12 meses (%)
dez/20
0,34

5.2. Cronograma de amortização das dívidas
O cronograma de amortização dos empréstimos, financiamentos, encargos de dívidas e debêntures consolidados, em 31 de dezembro de 2021, vis-à-vis o caixa, está
representado pelo gráfico abaixo:
Cronograma de amortização da dívida bancária e de emissão
(R$ milhões)

Variação em p.p.
-

3.3.2. Taxa de Arrecadação
A taxa de arrecadação da Companhia, representada pela arrecadação dos últimos 12 meses sobre ao faturamento bruto do mesmo período, é apresentada a seguir:
Taxa de Arrecadação (%)
ESS

dez/21
98,86

Em 12 meses (%)
dez/20
98,97

Variação em p. p.
- 0,11

3.4. Indicadores de qualidade dos serviços – DEC e FEC
Com prioridade aos investimentos em melhoria da qualidade, a Companhia busca manter os indicadores de fornecimento de energia, expressos por frequência e duração
das interrupções de energia (FEC e DEC), melhores do que limites regulatórios.
Nos últimos seis anos, esses indicadores apresentaram a seguinte evolução:

6. INVESTIMENTOS
No 4T21, a Companhia investiu um total de R$ 39,6 milhões (contra R$ 55,7 milhões no 4T20), no ano o valor totalizou R$ 146,3 milhões (contra R$ 201,2 milhões no 2020).
A composição dos investimentos foi a seguinte:
Descrição
Valores em R$ milhões
Ativo Elétrico
Obrigações Especiais
Ativo não Elétrico
Total dos Investimentos

4T21
37,7
3,4
(1,5)
39,6

Trimestre
4T20
48,5
3,8
3,5
55,7

Var. %
- 22,2
- 8,5
- 28,9

2021
118,9
22,1
5,3
146,3

Exercício
2020
176,1
13,1
12,0
201,2

Var. %
- 32,4
+ 68,5
- 56,2
- 27,3

(*) As “Obrigações Especiais” são recursos aportados pela União, Estados, Municípios e Consumidores para a concessão e não compõe a Base de Remuneração Regulatória
da distribuidora.
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ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
CNPJ/MF nº 07.282.377/0001-20
O programa de investimento foi associado à melhoria da qualidade do produto e do serviço, destacando-se:
 Reforços no sistema de distribuição de média-tensão para permitir a redistribuição das cargas com a entradas das novas subestações (Presidente Prudente II, Extrema
II e Guarapuava II);
 Expansão e reforço no sistema de comunicação via rádio nas Regionais Centro e Leste;
 Repotencialização da subestação São Francisco, em Bragança Paulista (SP);
 Finalização da sede administrativa em Presidente Prudente (SP);
 Modernização de automação e equipamentos de alta-tensão;
 Substituição de 4 mil medidores obsoletos (acima de 25 anos) nas regiões de Bragança Paulista e Presidente Prudente, no estado de São Paulo;
 Regularização de clientes clandestinos e blindagem de rede no município de Guarapuava;
 Acréscimo de 122,98 quilômetros de rede com cabo multiplexado e/ou rede compacta, atingindo 15,52% de redes protegidas e isoladas. O total investido nessas
redes foi de R$ 4,3 milhões.
7. DIVIDENDOS
Com base nos resultados alcançados pela Companhia em 2021, o Conselho de Administração irá propor à Assembleia Geral a distribuição de dividendos no montante de
R$ 157,3 milhões (R$ 1.620,207563535 por ação ordinária), já tendo sido pagos: (I) R$ 46,9 milhões, equivalentes a R$ 482,627538306 por ação ordinária, em 26 de maio;
(II) R$20,4 milhões, equivalentes R$ 209,575625051 por ação ordinária, em 26 de agosto; (III) R$42,3 milhões, equivalentes a R$ 436,071679401 por ação ordinária, em
21 de dezembro;
Foi aprovado pelo Conselho da Administração, na reunião realizada em 16 de março de 2022, o pagamento de dividendo complementar, no montante de R$ 47,7 milhões,
equivalentes a R$ 491,932720776 por ação ordinária, que serão pagos a partir do dia 25 de março de 2022.
8. GESTÃO DE PESSOAS
As pessoas são o maior recurso da Energisa Sul Sudeste e, por isso, são foco constante de ações que visam a atração, capacitação, análise de desempenho e valorização. Ao
final de 2021, a Energisa Sul-Sudeste contabilizava um total de 1.275 colaboradores, sendo 1.014 empregados diretos e 261 parceiros contratados de terceiros.
Para maximizar a inclusão em seu quadro funcional, a Companhia tem adotado diversas ações e políticas afirmativas para valorizar a diversidade. São trabalhadas, por
exemplo, as possíveis barreiras para que mulheres, pessoas negras e portadores de deficiência (PCDs) sejam incluídos e acessem às vagas. Em 2021, aderiu ao projeto
Mulheres Positivas, plataforma virtual cujo objetivo é promover o desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres por meio de informação e serviços. O aplicativo,
compartilhado por mais de 40 grandes empresas, mantém gratuitamente mais de 100 cursos de capacitação, além de ofertas de vagas para perfis variados no país todo.
A atuação é pautada por um modelo de Gestão por Competências, cascateado em iniciativas para desenvolver os colaboradores em todos os níveis, de as equipes de
campo a futuros líderes e liderança. Com investimentos de R$ 637,8 mil, foi promovida a média de 73,35 horas de treinamento por empregado de cargos operacionais,
59,91 horas em áreas administrativas e 33,17 horas em cargos gerenciais.
A Educativa Online, plataforma que abrange o modelo de capacitação por meio de trilhas, cujo objetivo é fomentar o autodesenvolvimento dos colaboradores por meio
de educação e treinamento direcionados aos negócios, permaneceu como uma das aliadas do conhecimento em 2021. Seu objetivo é fomentar o autodesenvolvimento
dos colaboradores por meio de educação e treinamento direcionados aos negócios, alguns cursos foram realizados online e outros de forma presencial, especialmente
as disciplinas práticas.
9. SAÚDE E SEGURANÇA
Mais do que a garantia da saúde e da segurança dos colaboradores, a Energisa Sul Sudeste valoriza a vida de cada indivíduo. Para dar ainda mais peso ao tema e, principalmente, maior abrangência, a Companhia revisou seus valores em 2021, dentre os quais, destaca-se: a Vida vem em primeiro lugar.
O projeto Operar Seguro é a principal iniciativa de reforço da cultura de segurança, tendo como objetivo reconhecer riscos e identificar barreiras comportamentais, bem
como oportunidades de melhorias operacionais que garantam maior segurança. Em 2021, houve ações que envolveram temas como capacitações em percepção de riscos,
comportamentais e Regras de Ouro, e também foi implementado o Operar Seguro Terceiro, para colaboradores contratados por fornecedores de serviços.
Há 1.028 cursos na trilha educativa para capacitação em saúde e segurança, incluindo normas regulamentadoras, sempre em linguagem acessível. Todos os empregados
e contratados de terceiros passam obrigatoriamente por uma capacitação e, concluído o treinamento, o participante e seu gestor direto devem preencher um formulário
de avaliação de eficácia da capacitação.
Essas iniciativas permitiram uma melhoria parcial nos indicadores comparativamente ao ano anterior. A taxa de frequência de acidentes da força de trabalho (empregados próprios mais terceiros) foi 1,52 em 2021 (6,90 em 2020), enquanto taxa de gravidade passou de 1.874, em 2020, para 4.753,7. Não foram registrados óbitos de
empregados nem de terceiros.
São mantidas diversas ações e programas de prevenção e promoção à saúde. Entre os destaques está o Viva Energia, pelo qual os colaboradores são orientados por médicos do trabalho que identificam necessidades em avaliações periódicas ou por demandas espontâneas. Existe um cronograma de campanhas de prevenção de doenças
e promoção de saúde e programas para gestantes, doentes crônicos (com telemonitoramento ativo em casos como cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias ou
obesidade), problemas emocionais e doenças osteomusculares.
10. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
A aproximação com a sociedade local, por meio de ações culturais e de manifestação dos valores regionais, está entre os compromissos da Energisa Sul Sudeste. Assim,
a Companhia investe em ações de incentivo à produção cultural e à preservação da memória em suas áreas de concessão, de forma a impulsionar a economia criativa
onde atua.
Em 2021, a Energisa Sul-Sudeste destinou R$ 1,4 milhões para iniciativas de impacto social nas frentes de educação, cultura, esporte, combate à fome e segurança alimentar, entre outras. Os recursos de incentivo fiscal somaram R$ 976 mil.
10.1. Eficiência energética
A Companhia investiu R$ 4,4 milhões em 2021 em projetos de eficiência energética, que beneficiaram 3.729 unidades consumidoras e permitiram economizar 2.769
MWh/ano, energia suficiente para abastecer durante 12 meses aproximadamente 1,1 mil residências com consumo médio mensal de 200 kWh.
O Programa de Eficiência Energética (PEE) é apoiado pelo projeto Nossa Energia, um conjunto de iniciativas para o combate ao desperdício de energia em comunidades
de baixa renda, órgãos públicos e hospitais, estimulando o consumo consciente. Incluem substituição de lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas ou LED e
doação de equipamentos eficientes (como refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado), adequação das instalações elétricas internas, e palestras sobre o uso racional
da energia elétrica.
Em parceria com as prefeituras de Maracaí, Santo Anastácio, Salmourão, Ribeirão do Sul, Quatá, Presidente Bernardes, Paraguaçu Paulista, Oscar Bressane, Novo Horizonte, Nantes, Itajobi, Inúbia Paulista, Catanduva, Borborema e Álvares Machado, efetivou a troca de 1.769 lâmpadas por unidades com tecnologia LED, com uma economia

estimada de 1.129,91 MWh/ano, equivalente ao consumo mensal de 470 residências com consumo médio de 200 kW/mês.
Casa Inteligente – Projeto-piloto desenvolvido pela ESS beneficiou 200 unidades consumidoras de clientes com Tarifa Social com o kit Casa Inteligente, juntamente com
uma ducha elétrica econômica e orientações sobre como economizar energia elétrica. O objetivo é proporcionar economia na conta de energia, com a modernidade
e disseminação do uso consciente. O kit é composto de lâmpadas wi-fi e um plug de tomada inteligente, também wi-fi. A economia é estimada em 32,91 MWh/ano.
10.2. Projetos socioculturais
Diante de novas ondas da pandemia da Covid-19 em 2021, a Energisa Paraíba manteve o apoio à sociedade por meio do Movimento Energia do Bem, uma rede de solidariedade liderada pelo Companhia em parceria com diversas entidades e que está presente nos 11 estados onde o Grupo atua.
Na área de concessão da ESS foram adquiridas 1.350 cestas básicas, sendo 900 com recursos da distribuidora, e 450 com recursos levantados em um financiamento
coletivo, no qual, a cada real doado pelos colaboradores, a empresa complementou com o valor equivalente. As cestas foram entregues para instituições assistenciais de
Bragança Paulista (SP), Guarapuava (PR), Presidente Prudente (SP) e Tupã (SP), cidades que fazem parte da área de concessão da Energisa Sul-Sudeste. No total, foram
beneficiadas 750 famílias em situação de vulnerabilidade social.
Projeto Nossa Energia, que consiste em levar às unidades consumidoras beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), às comunidades de baixa renda e que
estejam localizadas geograficamente nas comunidades atendidas, os conceitos de redução do desperdício de energia elétrica e preservação do meio ambiente, buscando
o uso inteligente e seguro da energia elétrica, bem como substituição de equipamentos ineficientes (lâmpadas) por equipamentos energeticamente mais eficientes com
selo Procel.
Projeto de compostagem de resíduos de poda no município de Adamantina, propõe a criação de alternativa sustentável para destinação do resíduo orgânico das escolas
e dos resíduos de poda urbana de árvores, colaborando com a redução do volume de resíduo nos aterros da cidade e proporcionando alternativa de geração de renda.
O projeto incluiu podas para a população baixa renda, melhorando o aspecto das ruas, diminuindo o impacto da vegetação na rede e, consequentemente, melhorando a
qualidade do fornecimento de energia para a região. O adubo orgânico gerado foi doado para o projeto Agricultura Familiar, ocasionando benefícios econômicos para as
famílias do programa e melhoria do solo e culturas cultivadas.
10.3. Iniciativas ambientais
Apoiada por uma Política de Meio Ambiente, Saúde e Segurança, a Energisa Sul Sudeste assegura uma convivência responsável com o meio ambiente do entorno das
operações, com uso racional dos recursos naturais e melhoria contínua no desempenho ambiental. A empresa conta com uma área de Meio Ambiente, responsável pelos
processos de gestão e de licenciamento dos empreendimentos, e utiliza sistema de gestão elaborado com base na norma ISO 14001.
A Companhia trata os impactos sociais e ambientais de seus serviços e instalações com o apoio de programas e práticas que evidenciam a sua preocupação e responsabilidade para com o meio ambiente, dentre as quais destacam-se:
Energia: Instalação de sensores de presença e temporizador de energia para lâmpadas e refletores e troca de lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED. Em determinados prédios (subestações e polos) da ESS, houve alternação de lâmpadas ligadas no período noturno.
Emissões: A ESS faz inventário de emissões de gases efeito estufa de acordo com a metodologia do GHG Protocol. O inventário referente ao ano de 2020 foi reconhecido
com selo Bronze pelo Programa Brasileiro GHG Protocol. Todas as intervenções em vegetação nativa necessárias para a execução de obras ou manutenção da faixa de
servidão das redes e linhas de distribuição somente são realizadas após a obtenção da autorização de órgão ambiental competente. Com a compensação ecológica, a
cada árvore autorizada para corte, são plantadas 15 mudas que são monitoradas pelo período de 36 meses. O carbono deixado que deixa de ser resgatado pelas árvores
cortadas, em pouco tempo será compensado pelo resgate realizado pela área reflorestada, resultando em saldo positivo de emissões.
Mudanças climáticas: A ESS mantém convênio com empresa especializada em monitoramento climático responsável pela informação sobre descargas atmosféricas,
intensidade e velocidade das chuvas, como também pelo mapeamento instantâneo das ocorrências meteorológicas em toda a área de concessão. O intuito do programa
é viabilizar a adoção de medidas preventivas necessárias para a continuidade do fornecimento de energia.
Biodiversidade: Todo novo projeto da ESS somente é aprovado após análise das equipes de construção, manutenção e meio ambiente quanto a interferências ambientais
previstas. Quando não há possibilidade de desviar de fragmentos de vegetação arbórea nativa, são previstas torres alteadas para que o impacto seja o menor possível. Para
tais situações está previsto também o lançamento dos cabos com a utilização de drone, sem a necessidade abrir caminhos pelas matas. Nas podas urbanas são utilizados
trituradores para reduzir o impacto dos resíduos da poda, possibilitando a utilização dos resíduos em projetos sociais e acadêmicos.
Resíduos: A gestão dos resíduos sólidos gerados nas atividades da ESS tem sido uma grande preocupação e se tornou um desafio a ser conduzido com a implantação de
novas práticas e metodologias. Há coleta seletiva, constantes reuniões e treinamentos relacionados ao tema e ações de sensibilização para o público interno e externo.
Uma das práticas já consolidada é a coleta seletiva, que possibilita a destinação correta dos resíduos para reciclagem ou reutilização, diminuindo os volumes destinados
a aterros sanitários. Resíduos como papeis, papelões, metais, vidros, postes, resíduos tecnológicos, dentre outros, são destinados para reciclagem ou reutilização. As
sucatas de transformadores, por exemplo, seguem o processo de logística reversa. Já as pilhas, baterias, tonners, materiais contaminados com produtos químicos (óleo,
tinta, thinner), Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), solo e brita contaminados com óleo são coletados, transportados e destinados por empresa devidamente
licenciada e autorizada, para coprocessamento.
Cruzetas ecológicas: A ESS vem substituindo as cruzetas de madeira e concreto por cruzetas poliméricas, conhecidas como cruzetas ecológicas, confeccionadas de polietileno e fibra natural, ecologicamente corretas e bem mais duráveis, o que resulta na redução na utilização de materiais e consequentemente, na diminuição do volume de
resíduos gerados. Em 2021, foram utilizadas 8.498 cruzetas ecológicas, o que representou em manutenção preventiva e corretiva 6.890 peças no montante de R$ 991 mil
e em expansão de rede o valor de R$ 223 mil, sendo 1.608 peças.
Água e efluentes: Em vários pontos da empresa foram implantados coletores da água proveniente dos aparelhos de ar-condicionado para uso na limpeza do pátio e áreas
internas. Isso resulta na redução do consumo de água e melhor aproveitamento do recurso natural. Como o projeto foi implantado recentemente, ainda não há dados
mapeados. Outras iniciativas de economia incluem torneiras com válvula temporizadora com fechamento automático e válvulas de descarga com temporizador.
Convênio com Associação Protetora dos Animais Silvestres: A empresa apoia com uma contribuição mensal essa associação que tem em sua estrutura três centros que
abrigam espécies silvestres: Centro de Reabilitação (tratamento e reabilitação de animais feridos); Centro de Triagem (onde os animais são avaliados quanto às necessidades de tratamento e possibilidades futuras de reintegração à natureza) e um Mantenedor da Fauna Silvestre, que abriga animais sem possibilidade de sobrevivência
em seu habitat natural.
11. SERVIÇOS PRESTADOS PELO AUDITOR INDEPENDENTE
A remuneração total dos auditores independentes Ernst & Young Auditores Independentes pelos serviços prestados de revisão contábil das demonstrações financeiras
para a Companhia em 2021 foi de R$ 1.496 mil.
A política de contratação adotada pela Companhia atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com as normas vigentes, que determinam,
principalmente, que o auditor não deve auditar seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais para seu cliente ou promover os seus interesses.
A Administração.

BALANÇO SOCIAL ANUAL - 2021 (Em milhares de reais)
1 - Base de Cálculo
Receita líquida (RL)
Resultado operacional (RO)
Folha de pagamento bruta (FPB)

2021

2020
2.236.519
245.673
87.770

2 - Indicadores Sociais Internos

Valor

Alimentação
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada
Saúde
Segurança e saúde no trabalho
Educação
Capacitação e desenvolvimento profissional
Creches ou auxílio-creche
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores sociais internos
3 - Indicadores Sociais Externos
Educação
Cultura
Esporte
Outros
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)
Total - Indicadores sociais externos
4 - Indicadores Ambientais
Investimentos relacionados com a produção/ operação da empresa
Investimentos em programas e/ou projetos externos
Total dos investimentos em meio ambiente

13.172
19.946
12.364
8.128
2.850
120
1.209
50
8.782
1.262
67.883
Valor
219
809
29
323
1.380
756.656
758.036
Valor
23
12.912
12.935

% sobre
FPB
15,01%
22,73%
14,09%
9,26%
3,25%
0,14%
1,38%
0,06%
10,01%
1,44%
77,37%
%sobreRO
0,09%
0,33%
0,01%
0,13%
0,56%
307,99%
308,55%
%sobreRO
0,01%
5,26%
5,27%

% sobre RL

Valor

0,59%
0,89%
0,55%
0,36%
0,13%
0,01%
0,05%
0,00%
0,39%
0,06%
3,03%
%sobreRL
0,01%
0,04%
0,00%
0,01%
0,06%
33,83%
33,89%
%sobreRL
0,00%
0,58%
0,58%

12.601
17.571
(8.993)
8.297
2.232
156
420
88
10.475
978
43.825
Valor
199
759
28
1.829
2.815
667.317
670.132
Valor
8.684
3.923
12.607

5 - Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados(as) ao final do período
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados(as)
Nº de estagiários(as)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos
Nº de mulheres que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por mulheres

% sobre
FPB
15,43%
21,51%
-11,01%
10,16%
2,73%
0,19%
0,51%
0,11%
12,82%
1,20%
53,65%
%sobreRO
0,11%
0,41%
0,01%
0,98%
1,51%
356,12%
357,63%
%sobreRO
4,63%
2,09%
6,72%

% sobre RL
0,69%
0,96%
-0,49%
0,45%
0,12%
0,01%
0,02%
0,00%
0,57%
0,05%
2,38%
%sobreRL
0,01%
0,04%
0,00%
0,10%
0,15%
36,57%
36,72%
%sobreRL
0,48%
0,21%
0,69%

( x ) não possui metas
( ) cumpre de 51 a 75%
( ) cumpre de 0 a 50%
( ) cumpre de 76 a 100%
2020
1.009
91
233
16
150
138
6,45%

( ) não possui metas
( ) cumpre de 51 a 75%
( ) cumpre de 0 a 50%
(x) cumpre de 76 a 100%
2021
1.014
154
261
19
159
151
10,34%

Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” para minimizar resíduos, o
consumo em geral na produção/ operação e aumentar a eficácia na utilização de
recursos naturais, a empresa

1.824.737
187.388
81.679

Nº de negros(as) que trabalham na empresa
% de cargos de chefia ocupados por negros(as)
Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais
6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa
Número total de acidentes de trabalho
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: ( ) direção

Distribuição do Valor Adicionado (DVA):
7 - Outras Informações
7) Investimentos sociais
7.1 - Programa Luz para Todos
7.1.1 - Investimento da União
7.1.2 - Investimento do Estado
7.1.3 - Investimento do Município
7.1.4 - Investimento da Concessionária
Total - Programa Luz para Todos (7.1.1 a 7.1.4)
7.2 - Programa de eficiência Energética
7.3 - Programa de Pesquisa e Desenvolvimento
Total dos investimentos sociais (7.1 a 7.3)

(Em milhares de reais)

Nota

Ativo contratual - Infraestrutura em construção
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do não circulante
Total do ativo

2021

2020

Passivo
Circulante
Fornecedores
Encargos de dívidas
131.528
69.229
Empréstimos e financiamentos
99.474
246.670
Debêntures
4
434.860
356.906
Impostos e contribuições sociais
Obrigações estimadas
2.349
2.349
Dividendos e Juros sobre capital próprio
7.402
8.745
Encargos do consumidor a recolher
5
101.473
66.457
Contribuição de iluminação pública
Encargos setoriais
6
127.186
44.227
Passivos financeiros setoriais
94.347
42.852
Instrumentos financeiros derivativos
98.870
61.449
8
Benefícios pós emprego
Arrendamentos operacionais
1.097.489
898.884
Outras contas a pagar
Total do circulante
Não circulante
Fornecedores
4
54.517
42.850
Empréstimos e financiamentos
5
413.383
79.519
Debêntures
7
27.209
64.259
Impostos e contribuições sociais
Passivos financeiros setoriais
81.572
67.144
Encargos setoriais
9
136.028
101.425
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscaise e regulatórios
6
109.062
38.680
Benefícios pós emprego
Arrendamentos operacionais
97.567
169.756
Efeitos da Redução do ICMS na base de cálculo do Pis e Cofins
23.322
23.317
8
Outros Passivos
942.660
586.950 Total do não circulante
19.512
17.116 Patrimônio líquido
Capital social realizado
492
492
Reservas de capital
18.372
15.347
Reservas de lucros
Dividendos adicionais propostos
868.605
844.636
11
Outros resultados abrangentes
1.849.641
1.464.541 Total do patrimônio líquido
Total
do passivo e patrimônio líquido
2.947.130
2.363.425
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota
12
13
13
14

6

12
13
14
6
17
16

18.1
18.2

2021

2020

285.007
4.029
279.764
107.127
99.799
8.019
262
13.227
8.075
30.287
40.052
33.097
4.041
843
63.498
977.127

256.282
1.285
178.233
39.270
77.115
7.533
7.253
13.227
7.257
23.621
48.787
4.874
5.304
1.229
46.006
717.276

6.671
543.321
263.642
82.573
12.400
13.999
23.119
34.946
873
388.471
5.619
1.375.634

5.973
429.189
359.339
83.613
8.251
33.169
25.387
64.986
2.002
29.265
3.312
1.044.486

534.717
1.020
29.029
47.773
(18.170)
594.369
2.947.130

534.717
662
20.748
88.586
(43.050)
601.663
2.363.425

Demonstração das mutações do patrimônio líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais)

Saldos em 01 janeiro de 2020
Dividendos prescritos
Pagamentos de dividendos
Programa de remuneração variável (ILP)
Lucro líquido do exercício
Proposta de destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal
Dividendos
Dividendos adicionais propostos
Outros resultados abrangentes, líquidos de tributos
Ganho e perda atuarial – benefícios pós emprego
Tributos sobre ganho e perda atuarial – benefícios pós emprego
Saldos em 31 dezembro de 2020
Dividendos prescritos
Pagamento dividendos adicionais propostos
Programa de remuneração variável (ILP)
Lucro líquido do exercício
Proposta de destinação do lucro líquido do exercício:
Reserva legal
Dividendos
Dividendos adicionais propostos
Outros resultados abrangentes, líquidos de tributos
Ganho e perda atuarial – benefícios pós emprego
Tributos sobre ganho e perda atuarial – benefícios pós emprego
Saldos em 31 dezembro de 2021

Nota
18.2

Reserva de lucros Dividendos adicionais
propostos
Legal
14.533
47.465
(47.465)
-

Capital social
534.717
-

Reservas
de Capital
220
442
-

-

-

6.215
-

88.586

(6.215)
(29.528)
(88.586)

-

534.717
-

662
358
-

20.748
-

88.586
(88.586)
-

165.623

1.774
(604)
(43.050)
-

-

-

8.281
-

47.773

(8.281)
(109.569)
(47.773)

47.773

-

18.2

18.2
18.2

534.717
1.020
29.029
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Lucros (Prejuízos) Outros resultados
acumulados
abrangentes
(44.220)
21
124.308
-

-

Total
552.715
21
(47.465)
442
124.308
(29.528)
1.774
(604)
601.663
(88.586)
358
165.623

- (109.569)
37.697
(12.817)
(18.170)

37.697
(12.817)
594.369

Demonstração do valor adicionado - DVA para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais)

Geração do valor adicionado:
Receitas
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços
Outras receitas
Receitas relativas a construção de ativos próprios
Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa
(-) Insumos adquiridos de terceiros
Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos
Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros
Outros
Valor adicionado bruto
Depreciação, Amortização e Exaustão
Valor adicionado líquido
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir

Nota
19

20
20

20
31

2021

2020

3.348.245
3.226.287
8.731
112.943
284

2.786.740
2.611.252
4.769
178.532
(7.813)

1.700.837
114.986
120.984
1.936.807
1.411.438
65.236
1.346.202

1.286.408
106.186
193.378
1.585.972
1.200.768
58.527
1.142.241

146.407
1.492.609

58.460
1.200.701

Distribuição do valor adicionado:
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Obrigações Intra-setoriais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis
Remuneração de capitais próprios
Reserva legal
Dividendos
Dividendos adicionais propostos
Dividendos prescritos

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

( x) direção
e gerências

203
9,68%
39
Metas 2022
89.37
1
( ) todos
(as) empregados (as)

( ) todos
(x ) todos
Os pradrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos ( ) direção e
(as) empre(as) + Cipa
por:
gerências
gados (as)
( x ) segue ( ) incentiva
Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação
( ) não se
e segue a
as normas
interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa:
envolve
OIT
da OIT
(x ) todos
( ) direção e
(as) empreA previdência privada contempla:
( ) direção
gerências
gados (as)
(x ) todos
( ) direção e
(as) empreA participação dos lucros ou resultados contempla:
( ) direção
gerências
gados (as)
( ) não são
( ) são su( x ) são
Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade
considerageridos
exigidos
social e ambiental adotados pela empresa:
dos
( ) organiza
Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, ( ) não se
( x ) apóia
e incentiva
a empresa:
envolve
na empresa no Procon
na Justiça
Número total de reclamações e críticas de consumidores(as):
194.154
367
1.863
na empresa no Procon
na Justiça
% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:
100%
100%
7%
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):
Em 2021:
1.492.609

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados
Consumidores e concessionárias
Títulos de créditos a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Ativos financeiros setoriais
Instrumentos financeiros derivativos
Outros créditos
Total do circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Consumidores e concessionárias
Tributos a recuperar
Créditos tributários
Depósitos judiciais
Ativo financeiro indenizável da concessão
Ativos financeiros setoriais
Instrumentos financeiros derivativos
Outros créditos

220
6,90%
39
2021
89.37
-

Nota

31
27.3
27.4
27.4
27.4

2021

2020

94.562
67.538
22.028
4.996
1.053.509
212.196
564.114
292
276.907
178.915
178.301
614
165.623
8.281
109.569
47.773
1.492.609

67.126
41.135
21.588
4.403
928.974
202.439
482.199
250
244.086
80.293
80.118
175
124.308
6.215
29.528
88.586
(21)
1.200.701

( ) direção

(x ) direção
e gerências

( ) todos
(as) empregados (as)

( ) todos
(x ) todos
( ) direção e
(as) empre(as) + Cipa
gerências
gados (as)
( x ) segue ( ) incentiva
( ) não se
e segue a
as normas
envolve
OIT
da OIT
(x ) todos
( ) direção e
(as) empre( ) direção
gerências
gados (as)
(x ) todos
( ) direção e
(as) empre( ) direção
gerências
gados (as)
( ) não são
( ) são su( x ) são
considerageridos
exigidos
dos
( ) organiza
( ) não se
( x ) apóia
e incentiva
envolve
na empresa no Procon
na Justiça
184.446
320
1.770
na empresa no Procon
na Justiça
100%
100%
15%
Em 2020:
1.200.701

71% governo 6% colaboradores (as)
10% acionistas 12% terceiros 1% retido
2021

77% governo 6% colaboradores (as)
10% acionistas 6% terceiros 1% retido
2020

5.034
681
5.715

3.849
5.973
9.822

Demonstração de resultados
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)

Nota
2021
Receita operacional líquida
19
2.236.519
Custo do serviço de energia elétrica
20
(1.546.738)
Custo de operação e dos serviços prestados a terceiros
20
(300.499)
Lucro bruto
389.282
Despesas gerais e administrativas
20
(107.571)
Outras receitas
8.731
Outras despesas
(6.886)
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras e impostos
283.556
Receita financeira
139.599
Despesas financeiras
(177.482)
Despesas financeiras líquidas
(37.883)
Resultados antes dos tributos sobre o lucro
245.673
Imposto de renda e contribuição social corrente
(55.817)
Imposto de renda e contribuição social diferido
(24.233)
Lucro líquido do exercício
165.623
Lucro líquido básico e diluído ação ordinária - R$
1.707,45
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020
1.824.737
(1.170.055)
(359.834)
294.848
(81.691)
4.769
(6.755)
211.171
55.742
(79.525)
(23.783)
187.388
(8.007)
(55.073)
124.308
1.281,53

Demonstração do resultado abrangente
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais)

Nota
2021
Lucro líquido do exercício
165.623
Itens que não serão reclassificados para a demonstração do resultado
Outros resultados abrangentes
24.880
Total de outros resultados abrangentes do exercício, liquido de impostos
190.503
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020
124.308
1.170
125.478

Demonstração dos fluxos de caixa
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais)

Nota
2021
Atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
165.623
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
80.050
(Receitas) despesas com juros, variações monetárias e cambiais - liquidas
67.143
Ativo financeiro indenizável da concessão
9
(12.512)
Amortização e depreciação
20
65.236
Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa
(284)
Provisão para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórios
1.484
Marcação a mercado de dívidas
(26.478)
Marcação a mercado de derivativos
31.505
Instrumentos financeiros derivativos
(14.459)
(Ganho) Perda na alienação de bens do intangível
(3.058)
Programa de remuneração variável (ILP)
498
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante
(Aumento) de consumidores e concessionárias
4
(91.678)
(Aumento) diminuição de títulos de créditos a receber
(384)
Diminuição (Aumento) de estoques
1.343
(Aumento) diminuição de tributos a recuperar
5
(422)
(Aumento) de cauções e depósitos vinculados
(9.779)
(Aumento) de ativos financeiros setoriais
6
(168.026)
Recebimentos Despacho - CONTA COVID
Recursos da conta de comercialização de Itaipu
12.421
Diminuição (Aumento) de outros créditos a receber
8
3.155
Valor justo dos títulos cedidos ao FDIC
3.535
Variações nas contas do passivo circulante e não circulante
Aumento de fornecedores
12
34.382
Aumento de impostos e contribuições sociais
15
49.899
Imposto de renda e contribuição social pagos
(39.244)
Aumento de obrigações Estimadas
486
(Diminuição) passivos financeiros setoriais
6
(27.955)
Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos
17
(5.749)
(Diminuição) aumento de outras contas a pagar
(19.758)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
96.974
Atividades de investimentos
Aplicações financeiras no mercado aberto e recursos vinculados
154.623
Aplicações no intangível e imobilizado
9
(128.337)
Alienação de bens do imobilizado e intangível
9
2.857
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimentos
29.143
Atividades de financiamento
Novos empréstimos e financiamentos
11
378.653
Pagamentos de empréstimos - principal
11
(212.981)
Pagamentos de empréstimos - juros
11
(30.576)
Pagamentos de parcelamento de impostos
(18.455)
Recebimento por liquidação de instrumentos financeiros derivativos
25.717
Pagamento de dividendos
14,2
(205.146)
Pagamento por Arrendamento Financeiro Mercantil
(1.030)
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento
(63.818)
Variação líquida do caixa
62.299
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes
69.229
Saldo Final de Caixa e Equivalentes
131.528
Variação líquida do caixa
62.299
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020
124.308
63.080
187.124
(2.807)
58.527
7.813
8.571
1.938
(1.952)
(168.962)
2.616
442
(73.111)
682
(1.189)
40.544
(11.732)
(14.445)
97.396
(2.877)
47.446
23.206
(9.240)
426
(39.593)
(6.075)
31.341
363.477
(113.991)
(185.360)
1.545
(297.806)
280.836
(235.398)
(27.006)
(13.239)
27.678
(69.855)
(1.247)
(38.231)
27.440
41.789
69.229
27.440
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ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
CNPJ/MF nº 07.282.377/0001-20

Notas explicativas às demonstrações financeiras divulgadas de forma resumida no exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado ao contrário)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Energisa Sul Sudeste – Distribuidora de Energia S/A (“Companhia” ou “ESS”) é uma sociedade por ações de
capital fechado, com sede na cidade de Presidente Prudente - SP, controlada pela Rede Energia Participações S/A
(“REDE”). A Companhia é uma concessionária distribuidora de energia elétrica, atua em 82 municípios, sendo 71
municípios no Estado de São Paulo, 10 municípios no Estado de Minas Gerais e 1 município no Estado do Paraná
atendendo a 839.147 consumidores em uma área de concessão de 32.405 km². Em 05 de novembro de 2019, a
Companhia obteve o registro de emissor de valores mobiliários na categoria “B”. A Companhia teve seu contrato
de concessão vencido em 07 de julho de 2015 para o qual foi assinado em 17 de dezembro de 2015 o quinto termo aditivo ao contrato de concessão com vencimento em 07 de julho de 2045. O aditivo foi formalizado de acordo com o Despacho do Ministro de Estado de Minas e Energia de 09 de dezembro de 2015, na Lei nº 12.783 de 11
de janeiro de 2013, no Decreto nº 7.805 de 14 e setembro de 2012 e no Decreto nº 8.461 de 02 de junho de 2015.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RESUMIDAS
2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras completas foram elaboradas e estão sendo
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com a Normais Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), que compreendem as
normas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), os pronunciamentos contábeis, interpretações e orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e, quando aplicáveis, as regulamentações do
órgão regulador, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. As demonstrações financeiras completas foram
resumidas em conformidade com o Parecer de Orientação CVM nº 039 de 20 de dezembro de 2021. A emissão
das demonstrações financeiras completas foi autorizada pelo Conselho de Administração em 16 de março de
2022 e estão divulgadas de forma completa nos endereços eletrônicos: (i) https://monitormercantil.com.br/
caderno-digital; (ii) https://ri.energisa.com.br/informacoes-financeiras-e-operacionais/central-de-resultados/
central-de-resultados-sul-sudeste; e (iii) https://sistemas.cvm.gov.br.
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
Não ocorreram mudanças de práticas contábeis em relação ao exercício social anterior, dessa forma, as políticas
contábeis foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados. a. Ativo financeiro indenizável da concessão - corresponde os contratos de concessão do serviço público de distribuição de energia
elétrica firmado entre o Poder Concedente e a Companhia, que estabelece e determina para o segmento de
distribuição de energia elétrica que a parcela estimada do capital investido na infraestrutura do serviço público
que não será totalmente amortizada até o final da concessão, será um direito incondicional de receber dinheiro
ou outro ativo financeiro do poder Concedente, a título de indenização pela reversão da infraestrutura. Os contratos de concessão das distribuidoras de energia elétrica indicam que ao final da concessão os ativos vinculados
a infraestrutura serão revertidos ao Poder Concedente mediante o pagamento de indenização, que o preço
praticado é regulado através de mecanismo de tarifas de acordo com as fórmulas paramétricas de parcela A e B
e das revisões tarifárias periódicas para cobrir os custos, amortizar investimentos e a remuneração do capital investido. Dispondo a parcela estimada dos investimentos realizados e não amortizados ou depreciados até o final
da concessão classificada como um ativo financeiro por ser um direito incondicional de receber caixa ou outro
ativo financeiro diretamente do Poder Concedente. b. Dividendos - os dividendos declarados com montantes
superiores aos dividendos mínimos obrigatórios, após o exercício contábil a que se refere às demonstrações financeiras, por não se constituírem uma obrigação presente, são apresentados destacados no patrimônio líquido,
não sendo constituído o respectivo passivo até sua efetiva aprovação; c. Receita operacional – as receitas são
reconhecidas quando representar a transferência (ou promessa) de bens ou serviços a clientes de forma a refletir
a consideração de qual montante espera trocar por aqueles bens ou serviços. A receita operacional é composta
pela receita de fornecimento de energia elétrica faturada e não faturada, receita de construção da infraestrutura,
receitas de disponibilidade do uso dos sistemas de transmissão e distribuição (TUSD), suprimento de energia a
concessionária (venda de energia na CCEE), receita de constituição e amortização - CVA ativa e passiva e outras
receitas operacionais relacionadas aos serviços prestados.
4. CONSUMIDORES E CONCESSIONÁRIAS
Saldos a vencer
Mais
Até 60 de 60 Até 90
dias dias
dias

Saldos vencidos
91 a 181 a Há mais
180 360 de 360
dias dias
dias PPECLD (2)

Fornecimento de
energia
143.812
- 56.543 2.384 779
Fornecimento não
faturado
186.714
20.353 12.111 30.775 3.234 643
Outros
350.879 12.111 87.318 5.618 1.422
Total
Circulante
Não Circulante
5. TRIBUTOS A RECUPERAR

Saldos
em
2020
55.377

2021

2020

5.277

(7.237) 201.558 179.101

40.136
45.413

- 186.714 130.739
(6.147) 101.105 89.916
(13.384) 489.377 399.756
434.860 356.906
54.517 42.850

2021
43.744
43.722
392.033
35.357
514.856
101.473
413.383

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS
IRPJ e CSLL
Efeitos da Redução do ICMS na base de Cálculo PIS e COFINS
Outros
Total
Circulante
Não Circulante
6. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS SETORIAIS

Ativo Financeiro
Setorial
Itens da Parcela A
Componentes
financeiros
Total ativo

Total

2020
49.849
41.045
29.729
25.353
145.976
66.457
79.519

Resultado FinanReceita
Valores Valores
ceiro
Operacional
em
em
Saldos
Não
em Amorti- Consti- Circu- CircuAmorti- Remune- Transfe2021 zação tuição
lante
ração rência
lante
Adição zação
153.713 (25.922)
938 (3.034) 181.072 31.019 150.053 101.610 79.462

27.530 54.796 (26.982)
82.907 208.509 (52.904)

3.179 (3.347) 55.176 19.624 35.552 25.576 29.600
4.117 (6.381) 236.248 50.643 185.605 127.186 109.062

Resultado FinanReceita
Valores Valores
ceiro
em
em
Saldos Operacional
Saldos
em
em Amorti- ConstiPassivo Financeiro
Amorti- Remune- Transfe2020 Adição zação
2021 zação tuição
Setorial
ração rências
Itens da Parcela A 35.777 12.268 (33.336)
226 (3.034) 11.901 3.077 8.824
Componentes
financeiros
21.261 35.688 (13.395)
344 (3.347) 40.551 25.964 14.587
Total passivo
57.038 47.956 (46.731)
570 (6.381) 52.452 29.041 23.411
Saldo líquido
25.869 160.553 (6.173)
3.547
- 183.796 21.602 162.194
7. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, IMPOSTOS DIFERIDOS E DESPESA DE IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE
Ativo
Imposto de renda sobre prejuízos fiscais
Contribuição social sobre base negativa
Diferenças temporárias:
Imposto de renda
Contribuição social sobre o Lucro Líquido
Total
Passivo
Diferenças temporárias:
Imposto de renda
Contribuição social sobre o Lucro Líquido
Total
Total líquido - ativo não circulante
A realização dos créditos fiscais diferidos são como segue:
Exercício
2022
2023
2024
2025
2026
2027 e 2028
2029 a 2031
Total

Movimentação
Ativo financeiro custo corrigido – 2020 e 2019
Adições no exercício (1)
Baixas no exercício
Receitas de ativo financeiro indenizável da concessão (2)
Ativo financeiro custo corrigido - não circulante – 2021 e 2020

Não
Circulante
4.673

32.824 7.727
40.052 12.400
87.134 96.662

2021

2020

12.204
5.237

30.228
11.688

46.887
16.879
81.207

68.363
24.610
134.889

39.705
14.293
53.998
27.209

51.934
18.696
70.630
64.259

Realizações de créditos fiscais
22.328
6.016
5.776
6.336
6.821
13.910
20.020
81.207

Alíquota efetiva
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Alíquota fiscal combinada
Imposto de renda e contribuição social, calculados às alíquotas fiscais combinadas
Ajustes
Despesas indedutíveis (doações, brindes, multa etc.)
Incentivos fiscais – Pesquisa e Desenvolvimento (Lei do Bem)
Outras exclusões permanentes
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
Alíquota efetiva
8. OUTROS CRÉDITOS
Ordens de serviço em curso – PEE e P&D
Cessão de Crédito Centrais Elétricas do Pará - Celpa (2)
Subvenção CDE - descontos tarifários (4)
Bônus – Reembolso do Fundo CDE (*)
Outros créditos a receber (6)
Total
Circulante
Não Circulante
9. ATIVO FINANCEIRO INDENIZÁVEL DA CONCESSÃO

Circulante
7.228

2021
245.673
34%
(83.529)

2020
187.388
34%
(63.712)

(805)
2.755
1.529
(80.050)
32,58%

(1.266)
1.732
166
(63.080)
33,66%

2021
22.223
24.456
16.089
32.072
27.352
122.192
98.870
23.322

2020
21.768
23.945
19.422
19.631
84.766
61.449
23.317

2021
101.425
22.257
(166)
12.512
136.028

2020
62.080
36.561
(23)
2.807
101.425

10. ATIVO CONTRATUAL – INFRAESTRUTURA EM CONSTRUÇÃO

Ativo contratual - infraestrutura em construção
Em construção
(-) Obrigações Vinculadas à Concessão
Em construção
Total do ativo contratual - infraestrutura em construção
Ativo contratual - infraestrutura em construção
Em construção
(-) Obrigações Vinculadas à Concessão
Em construção
Total do ativo contratual - infraestrutura em construção
11. INTANGÍVEL

Saldos
em 2020

TransfeSaldos
Adição rências (1) Baixas (2) em 2021

57.020 134.464 (103.370) (23.353)

64.761

39.904 22.101 (15.660) (1.096)
17.116 112.363 (87.710) (22.257)

45.249
19.512

Saldos
em 2019

TransfeSaldos
Adição rências (1) Baixas (2) em 2020

96.836 187.326 (190.381) (36.761)

57.020

42.216 13.117 (15.229)
(200)
54.620 174.209 (175.152) (36.561)

39.904
17.116

Intangível - contrato de concessão
Intangível – direito
Intangível – software
Total
11.1. Intangível – Contrato de concessão:
Intangível Em Serviço
Custo
Amortização Acumulada
Subtotal
(-) Obrigações vinculadas à concessão
Custo
Amortização Acumulada
Subtotal
Total

Taxa Média de
Saldos TransfeAmortização (%) em 2020 rências
4,42%

3,93%

Baixas

2021
853.198
1.644
13.763
868.605

2020
832.052
3.100
9.484
844.636

Amortização

Saldos
em 2021

2.014.826 105.081 (16.508)
- 2.103.399
(940.987) (1.317) 13.817 (80.856) (1.009.343)
1.073.839 103.764 (2.691) (80.856) 1.094.056
429.214 15.660
(187.427)
241.787 15.660
832.052 88.104

Taxa Média de
Saldos TransfeAmortização (%) em 2019 rências

- (16.589)
- (16.589)
(2.691) (64.267)

444.874
(204.016)
240.858
853.198

Amortização

Saldos
em 2020

Baixas

Demonstração do resultado do exercício
Receita operacional bruta
Efeitos da Redução do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS – outros passivos
Efeitos da redução do ICMS na base de cálculo PIS e COFINS – tributos a recuperar
Resultado financeiro
Outras Receitas financeiras
Atualização dos Tributos a recuperar PIS e COFINS - Efeitos da redução do ICMS
Outras Despesas financeiras
Atualização dos Outros passivos Efeitos da Redução do ICMS na base de
cálculo do PIS e COFINS
Resultado apurado

2021

2020

(306.796)
306.796

(20.427)
20.427

85.943

9.302

(86.171)
(228)

(9.302)
-

17. PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS, CÍVEIS, FISCAIS E REGULATÓRIAS
Perdas Prováveis
Trabalhistas
Cíveis
Fiscais Regulatórias
2021
2020
Saldos iniciais–2020 e 2019
9.796
9.923
763
4.905
25.387
21.254
Constituições de provisões
4.823
5.206
10.029
13.266
Reversões de provisões
(5.967)
(1.302)
(729)
(547)
(8.545)
(4.695)
Pagamentos realizados
(1.854)
(3.895)
(5.749)
(6.075)
Atualização monetária
463
828
(9)
715
1.997
1.637
Saldos finais–2021 e 2020
7.261
10.760
25
5.073
23.119
25.387
Cauções e depósitos vinculados (*)
(2.456)
(3.319)
(*) A Companhia possui cauções e depósitos judiciais no ativo não circulante, no montante de R$81.572
(R$67.144 em 2020). Deste total, R$51.384 (R$43.845 em 2020) corresponde aos depósitos referente ao ICMS
incidente sobre a subvenção econômica de baixa renda que encontra-se em discussões judiciais, com contrapartida reconhecida na rubrica de impostos e contribuições sociais, e R$27.732 (R$19.980 em 2020) não possuem
provisões para riscos em face do prognóstico de êxito ser possível ou remoto.
Perdas Possíveis
Saldos iniciais–2021 e 2020
Novos processos
Mudanças de prognósticos e
valor perdido
Encerramento
Atualização monetária
Saldos finais–2021 e 2020

Trabalhistas
31.043
3.908

Cíveis
31.934
4.988

Fiscais Regulatórias
47.666
2.968
14
-

2021
113.611
8.910

2020
131.676
38.083

1.930
(329)
3.704
40.256

646
(8.931)
3.139
31.776

4.486
1.573
53.739

7.062
(9.260)
8.710
129.033

(31.578)
(28.797)
4.227
113.611

294
3.262

18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.838.573 190.381 (14.128)
- 2.014.826 18.1. Capital social: O capital social, subscrito e integralizado é de R$534.717 (R$534.717 em 2020) está repre(880.321)
- 12.606 (73.272) (940.987) sentado por 97.112 ações ordinárias (97.112 em 2020) todas nominativas sem valor nominal. 18.2. Dividendos:
958.252 190.381 (1.522) (73.272) 1.073.839 O Estatuto Social determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do
exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e permite a distribuição de dividendos apurados
3,88%
413.985 15.229
429.214 com base em resultados intermediários.
(171.224)
- (16.203) (187.427) A Administração está propondo a seguinte distribuição de dividendos:
242.761 15.229
- (16.203)
241.787
2021
2020
165.623
124.308
715.491 175.152 (1.522) (57.069)
832.052 Lucro líquido do exercício
Dividendos prescritos
21
Reserva legal (5%)
(8.281)
(6.215)
Taxa Média de Saldos
TransfeAmorti- Saldos Lucro líquido ajustado
157.342
118.114
Amortização em 2020 Adição rências Baixas
zação em 2021 Dividendos obrigatórios (25%)
39.336
29.528
Direito de uso - Imóveis
. Valores pagos em 26 de maio de 2021 – correspondem a R$482,627538306 por ação
Custo
19,45%
5.685
1.081
54 (1.503)
5.317
ordinária (1)
46.869
Amortização Acumulada
(2.585)
(54)
- (1.034) (3.673) . Valores pagos em 26 de agosto de 2021 – correspondem a R$209,5756250515 por
Total direito de uso
3.100
1.081
- (1.503) (1.034)
1.644
ação ordinária (1)
20.352
Taxa média de
Saldos
AmortiSaldos . Valores pagos em 21 de dezembro de 2021 – correspondem a R$436,07167940110
(1)
(25 de março de 2020 – correspondem a R$230,926647891) por ação ordinária
42.348
22.425
depreciação (%) em 2019 Adição Baixas
zação em 2020
. Dividendos a pagar – correspondem a R$73,14069991 por ação ordinária
7.103
Direito de Uso – Imóveis
Custo
25,13%
3.646 2.047
(8)
5.685 . Dividendos adicionais propostos – correspondem(2)a R$491,932720776
(R$912,202043208
em
2020)
por
ação
ordinária
Amortização Acumulada
(1.156)
- (1.429)
(2.585)
47.773
88.586
Total direito de uso
2.490 2.047
(8) (1.429)
3.100
Total dos dividendos
157.342
118.114
11.3. Intangível – Software:
% sobre o lucro líquido ajustado
100%
100%
Taxa Média de
Saldos
Transfe- AmortiSaldos (1) O Conselho de Administração aprovou em 13 de maio, 12 de agosto e 11 de novembro de 2021, a distribuição
Amortização
em 2020 Adição rências
zação em 2021 de dividendos intercalares apurados com base no balanço patrimonial levantado pela Companhia até 31 de
Intangível - software
março, 30 de junho e 30 de setembro de 2021, respectivamente. (2) Os dividendos adicionais propostos declaCusto
20,00%
28.307
4.652
32.959 rados com montantes superiores aos dividendos mínimos obrigatórios após o exercício contábil a que se refere
Amortização Acumulada
(22.403)
- (2.304)
(24.707) às demonstrações financeiras, por não se constituírem uma obrigação presente, são apresentados destacados
Em curso
3.580 6.583 (4.652)
5.511
no patrimônio líquido, não sendo constituído o respectivo passivo até sua efetiva aprovação, de acordo com as
Total
9.484 6.583
- (2.304)
13.763
normas do ICPC-08, e serão pagos em data a ser definida em RCA.
Taxa média de
Saldos
Transfe- AmortiSaldos 19. RECEITA OPERACIONAL
Amortização
em 2019 Adição rência
zação em 2020
Intangível – software
2021
2020
Custo
20,00%
27.742
565
28.307
Fora do escopo dos
Fora do escopo dos
Amortização Acumulada
(20.419)
- (1.984)
(22.403)
auditores
auditores
Em curso
- 3.646
(66)
3.580
independentes
independentes
Total
7.323 3.646
499 (1.984)
9.484
Nº de
Nº de
ConsuConsu12. FORNECEDORES
midores
MWh
R$ midores
MWh
R$
2021
2020 Fornecimento de energia
838.858 3.289.113 2.410.637 819.256 3.352.579 2.054.682
CCEE
23.619
63.608 Suprimento de energia a concessionárias
- 252.921
57.909
- 199.546
30.181
Contratos bilaterais e CCEARs (leilão)
164.135
149.789 Fornecimento não faturado líquido
- (11.800)
55.975
3.150
24.175
Encargos de serviços do sistema
62.113
6.220 Disponibilidade do sistema de transmissão
Materiais, serviços e outros (4)
41.811
42.638
e de distribuição
289
- 314.559
227
- 267.876
Total
291.678
262.255 Receita de construção de infraestrutura
- 112.124
- 177.939
Circulante
285.007
256.282 Valor Justo Ativo Financeiro Indenizável
Não Circulante
6.671
5.973
de Concessão
12.512
2.807
Constituição e amortização – CVA ativa
13. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DE DÍVIDAS
e passiva
- 195.980
70.499
Subvenções vinculadas ao serviço concedido
- 122.433
- 120.387
Encargos,
Outras receitas operacionais
45.195
33.433
atualização Custos Marcação
PagaPagaTotal
receita
operacional
bruta
839.147
3.530.234
3.327.324
819.483
3.555.275
2.781.979
monetária, Apro- Mercado Saldos
mento de mento
Saldos
- 1.090.805
- 957.242
em 2020 Captação Principal de Juros cambial e Custos priados da Dívida em 2021 Total - deduções receita operacional
839.147 3.530.234 2.236.519 819.483 3.555.275 1.824.737
Moeda nacional
40.672 246.821 (40.678) (5.862)
19.138 (1.113)
- 258.978 Total - receita operacional líquida
Moeda estrangeira
568.035 140.000 (137.355) (7.285)
8.583
(3.842) 568.136 20. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Total
608.707 386.821 (178.033) (13.147)
27.721 (1.113)
(3.842) 827.114
Circulante
179.518
283.793 Os custos e despesas operacionais especificados na Demonstração do Resultado do Exercício, possuem a
Não circulante
429.189
543.321 seguinte composição por natureza de gastos:
Intangível Em Serviço
Custo
Amortização Acumulada
Subtotal
(-) Obrigações vinculadas à concessão
Custo
Amortização Acumulada
Subtotal
Total Ativo Intangível – Contrato de
concessão
11.2. Intangível – Direito de uso:

4,53%

Encargos,
atualização Marcação
monetária, Mercado
Saldos
Pagamento Pagamento
Saldos
em 2019 Captação de Principal
de Juros cambial e Custos da Dívida em 2020
Moeda nacional
- 40.000
(1.310)
1.982
40.672
Moeda estrangeira
484.416 122.972 (200.450)
(11.482)
172.159
420 568.035
Total
484.416 162.972 (200.450)
(12.792)
174.141
420 608.707
Circulante
121.614
179.518
Não circulante
362.802
429.189
Condições de covenants: As debêntures possuem cláusulas restritivas que em geral, requerem a manutenção de
certos índices financeiros em determinados níveis. Em 2021, as exigências foram cumpridas.
14. DEBÊNTURES (NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES)
A movimentação das debêntures está demonstrada a seguir:

Mensurado ao custo
Circulante
Não circulante

Saldos
em 2020
398.609
39.270
359.339

21. EVENTOS SUBSEQUENTES
Emissão de debêntures: Em 15 de janeiro de 2022 a companhia efetuou a 7ª emissão de debêntures em moeda corrente no montante de R$81.000 com vencimento em 15 de janeiro de 2032 e remuneração de IPCA
mais 6,0996% ao ano, os recursos foram disponibilizados em conta corrente no dia 11 de fevereiro de 2022, os
recursos serão destinados ao financiamento dos projetos de investimentos em infraestrutura de distribuição de
energia elétrica, de titularidade da Emissora. Pagamento de dividendos do exercício 2021: O Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 16 de março de 2022, aprovou a distribuição de dividendos
intercalares à conta do lucro do exercício de 2021, no montante de R$47.773, equivalentes a R$ 491,932720776
Saldos por ação ordinária do capital social. Os pagamentos serão efetuados a partir de 25 de março de 2022, com base
em 2020 na posição acionária da Companhia em 16 de março de 2022.
398.609
39.270
Diretoria Executiva

Encargos, Marcação
atualização Mercado
Pagamento Pagamento
de Principal
de Juros monetária e Custos da Dívida
(34.948)
(17.429)
47.173 (22.636)

Saldos
em 2021
370.769
107.127
263.642

Encargos,
atualização Custos Marcação
PagaPagamonetária, Apro- Mercado
mento de mento
Saldos
em 2019 Captação Principal de Juros cambial e Custos priados da Dívida
Mensurado ao custo 303.481 120.000 (34.948) (14.214)
24.908 (2.136)
1.518
Passivo Circulante
38.993
Passivo Não
circulante
264.488
359.339
Condições de covenants: As debêntures possuem cláusulas restritivas que em geral, requerem a manutenção de
certos índices financeiros em determinados níveis. Em 2021, as exigências foram cumpridas.
15. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Imposto s/ Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS (1)
IRPJ e CSLL
Contribuições ao PIS e a COFINS
Outros
Total
Circulante
Não Circulante
16. EFEITOS DA REDUÇÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS
O resumo dos impactos são como segue:
Tributos a recuperar PIS e COFINS – Efeitos da redução do ICMS –
circulante
Tributos a recuperar PIS e COFINS – Efeitos da redução do ICMS –
não circulante
Efeitos da Redução do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS
Transferência para Passivo financeiro setorial – Repasse aos
consumidores
Total do ativo e passivo não circulante

2021
123.914
12.132
15.514
30.812
182.372
99.799
82.573

2020
103.190
1.149
10.584
45.805
160.728
77.115
83.613

Gabriel Alves Pereira Junior - Diretor Presidente
Maurício Perez Botelho - Diretor Financeiro e de Relação com Investidores
Rodrigo Brandão Fraiha - Diretor Técnico e Comercial
Fernando Cezar Maia - Diretor de Assuntos Regulatórios e Estratégia
José Marcos Chaves de Melo - Diretor de Suprimentos e Logística
Daniele Araújo Salomão Castelo - Diretora de Gestão de Pessoas
Gioreli de Sousa Filho - Diretor sem designação específica

Conselho de Administração
Ivan Müller Botelho - Presidente
Ricardo Perez Botelho - Vice-Presidente
Marcelo Silveira da Rocha - Conselheiro

Contador
Vicente Côrtes de Carvalho - CRC-MG 042523/O-7 “S’ SP

2021
Ativo Passivo
10.047

Despesas
Operacionais
Custo do serviço
Total
Com
Gerais e
energia
adminisDe Prestado
elétrica operação a terceiros
trativas
Natureza dos gastos
2021
2020
Energia elétrica comprada para revenda 1.249.425
- 1.249.425
901.094
Encargo de uso - sistema de
transmissão e distribuição
297.313
- 297.313
268.961
Pessoal e administradores
80.036
23
16.591
96.650
88.844
Serviços de terceiros
34.370
62.273
96.643
88.067
Depreciação e amortização
59.761
5.475
65.236
58.527
Custo de construção
- 112.124
- 112.124
177.939
Outros
13.927
258
23.232
37.417
28.148
1.546.738 188.094 112.405
107.571 1.954.808 1.611.580

-

2020
Ativo Passivo
-

-

381.986
- (417.651)

29.729
- (29.265)

- 29.180
392.033 (388.471)

29.729 (29.265)

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas, Diretores, Conselheiros e Administradores da Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia
S.A. - Presidente Prudente - SP. O relatório de opinião do auditor independente sobre as demonstrações contábeis completas da Energisa Sul Sudeste - Distribuidora de Energia S.A., referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2021 de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), foi emitido pela ERNST &
YOUNG Auditores Independentes S.S. em 16 de março de 2022 sem modificações. A integra das demonstrações
financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis nos
endereços eletrônicos que estão informados nesta publicação resumida.

Mais de 100 processos renderam R$ 71,8 mi à CVM em 2021
Marcelo Barbosa: Termo de compromisso ajuda a desenvolver o mercado de capitais

A

Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) solucionou, em 2021, propostas de Termo de Compromisso relacionadas a 102 processos,
sendo este, até o momento, o
maior número de processos com
propostas de ajustes da espécie
apreciados pela autarquia em um
mesmo ano, superando, inclusive,
o recorde de 2018, quando foram
apreciadas propostas referentes a
89 processos.
É de competência da CVM
apurar, julgar e punir irregularidades cometidas no mercado de

valores mobiliários. A autarquia,
mantém, desde 2008, Termo de
Cooperação com o Ministério Público Federal (MPF) para prevenção e combate a ilícitos no mercado de capitais e intercâmbio de
informações.
em 2021, o Colegiado apreciou
propostas de Termo de Compromisso referentes a 102 processos,
tendo aprovado propostas relacionadas a 45 processos, de 98
proponentes, cujos montantes
financeiros envolveram R$ 71,8
milhões. “Os números consolidados no relatório corroboram a

importância do Termo de Compromisso para o desenvolvimento
do mercado de capitais e a contribuição efetiva desse instrumento
de ajuste para o desestímulo de
práticas irregulares”, disse Marcelo Barbosa, presidente da CVM.
Segundo ele, o Termo de Compromisso com a CVM pode ser
celebrado em qualquer fase de
um processo instaurado pela autarquia, desde que isso ocorra
antes do julgamento do caso em
primeira instância. Ou seja, antes
do julgamento de um caso, os envolvidos podem procurar a CVM

para eventual ajuste. As condições
para encerramento do processo
podem variar, devendo, quando
for o caso, incluir o ressarcimento
de prejuízos no plano individual,
bem como indenização de danos
difusos.
No ano passado, o número de
processos administrativos com
potencial sancionador também
bateu recorde. Ao final de dezembro de 2021, o total em andamento, junto às áreas técnicas da
CVM, estava em 346, o maior dos
últimos cinco anos. Nos últimos
quatro anos, a CVM realizou mais

de 300 julgamentos de processos
sancionadores.
As propostas de Termo de
Compromisso são apreciadas em
procedimento que abarca várias
fases até sua finalização. Em regra, a proposta de termo é avaliada e negociada pelo Comitê de
Termo de Compromisso (CTC),
que, posteriormente, submete um
parecer ao Colegiado da CVM
propondo a aceitação ou rejeição
da proposta. Assim, e considerando a análise do CTC, o Colegiado
decide se a autarquia aceitará ou
não a proposta.
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ENERGISA SUL-SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
- Companhia Aberta CNPJ/MF nº 07.282.377/0001-20
NIRE 35.300.321.707
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022
A Administração da ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, na Rodovia Assis Chateaubriand, s/nº, Km 455 mais 600
metros Parte B, Vila Maria, Cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo,
CEP: 19.053-680 (“Companhia”), vem, nos termos do art. 124, da Lei nº 6.404/1976
(“Lei das S.A.”) e à Instrução CVM nº 481/2009, convocar os acionistas da Companhia
para se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária (“Assembleia”) a se
realizar, em primeira convocação, no dia 28 de abril de 2022, às 10:30 horas, de forma
exclusivamente digital (por meio da plataforma Microsoft Teams) para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: a) Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de
2021; (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração para um mandato de 02
(dois) anos. b) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia. Os Acionistas poderão participar da Assembleia via Plataforma Digital, pessoalmente ou, se for o caso, por seus representantes
legais ou procuradores, caso em que poderão participar e votar nas Assembleias. Para
participarem virtualmente da Assembleia por meio da Plataforma Digital, os acionistas
deverão enviar solicitação à Companhia neste sentido, para o endereço eletrônico
ri@energisa.com.br, até às 10:30 horas do dia 26 de abril de 2022. A solicitação deverá estar acompanhada da identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal ou procurador constituído que comparecerá às Assembleias, incluindo
os nomes completos e os CPF ou CNPJ (conforme o caso), além de e-mail e telefone
para contato, bem como cópia simples dos documentos solicitados nesse edital. O
Acionista que tenha solicitado devidamente sua participação virtual e não tenha recebido, da Companhia, o e-mail com o link e instruções para acesso e participação nas
Assembleias até às 12:00 horas do dia 27 de abril de 2022, deverá entrar em contato
com a Companhia impreterivelmente até às 15:00 horas do dia 27 de abril de 2022,
pelo e-mail ri@energisa.com.br, a fim de que lhe sejam reenviadas as respectivas instruções para acesso. Após recebida a solicitação e verificados, de forma satisfatória,
os documentos apresentados, a Companhia enviará para o e-mail informado ou, em
sua ausência, para o e-mail solicitante, o link e as instruções de acesso à Plataforma
Digital, sendo remetido apenas um convite individual por solicitante. Os Acionistas
que não enviarem a solicitação e a documentação necessária para participação virtual
até às 10:30 horas do dia 26 de abril de 2022 não poderão participar da Assembleia.
Observando o disposto no art. 126 da Lei das S.A., para participar da Assembleia, os
acionistas, ou seus representantes legais, deverão apresentar, além de documento de
identificação com foto e dos atos societários que comprovem a representação legal,
conforme o caso: (a) comprovante expedido pela instituição escrituradora ou agente
custodiante; e (b) para os acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, extrato da respectiva participação, emitido pelo órgão competente. O representante de acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples, devidamente
registrada: (a) do último contrato ou estatuto social; e (b) da documentação societária
que outorgue poderes e representação (ato de eleição do administrador e, conforme o
caso, procuração). No tocante aos fundos de investimento, a representação 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 mencionados relacionados à gestora ou à administradora,
deverá apresentar cópia do último regulamento do fundo, devidamente registrado.
Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação
deverá ter sido realizada há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das
S.A., devendo o instrumento de procuração observar o disposto no art. 654 da Lei
10.406/2002. As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no art. 126, §1º da Lei
das S.A. No caso de acionistas pessoas jurídicas, estas poderão ser representadas
por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e
segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de o procurador ser acionista,
administrador da Companhia ou advogado. A Companhia não exige o reconhecimento
de firma, notarização, consularização e/ou tradução juramentada dos documentos. O
link e as instruções a serem enviados pela Companhia são pessoais e intransferíveis e não poderão ser compartilhados com terceiros, sob pena de responsabilização
do acionista. Na data da Assembleia, o acesso à plataforma digital para participação
estará disponível a partir de 30 minutos de antecedência, sendo que o registro da
presença do acionista via sistema eletrônico somente se dará mediante o acesso do
respectivo acionista, ou seu representante, conforme instruções e nos horários aqui
indicados. Após o início da Assembleia, não será possível o ingresso do acionista,
independentemente da realização do cadastro. Assim, a Companhia recomenda que
os acionistas acessem a plataforma digital para participação da Assembleia com pelo
menos 30 minutos de antecedência. A Companhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com
a utilização das plataformas para participação da Assembleia por sistema eletrônico, e
que a Companhia não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização
e/ou de manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam
sob controle da Companhia. Os documentos e informações relativos às matérias a
serem deliberadas na Assembleia estarão à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e nas páginas eletrônicas na rede mundial de computadores da
Companhia (http://www.ri.energisa.com.br), da CVM (http://www.cvm.gov.br) e da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br). Por fim, ressalta-se que, como a
Assembleia será realizada exclusivamente de modo digital, não haverá a possibilidade
de os acionistas comparecerem presencialmente. Presidente Prudente, 29 de março
de 2022. Ivan Müller Botelho - Presidente do Conselho de Administração.

PADTEC HOLDING S.A.
Companhia de Capital Autorizado | CNPJ/ME n° 02.365.069/0001-44 |
NIRE 3530055967-3 | Código CVM n° 01841-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022: O Conselho de Administração da PADTEC HOLDING S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na cidade de Campinas, no Estado de São
Paulo, na Rua Dr. Ricardo Benetton Martins, 1.000, Parque II do Polo de Alta Tecnologia, 13086-510, com seus atos constitutivos registrados
na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 3530055967-3, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 02.365.069/0001-44,
registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como emissor de valores mobiliários categoria A, sob o código n° 01841-4 (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e
dos artigo 3° e 5° da Instrução da CVM 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481”), convocar os acionistas da
Companhia para reunirem-se em assembleia geral ordinária (“Assembleia”), a ser realizada de forma exclusivamente digital, conforme
previsto no §2-A do artigo 124 da Lei n° 6.404/76, disciplinada pela ICVM 481, em primeira convocação, no dia 28 de abril de 2022, às 11:00
horas, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) aprovação das contas dos administradores, do relatório de
administração e das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores
independentes e do relatório resumido do Comitê de Auditoria Estatutário, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;
(ii) aprovação da proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (iii) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de
2022; e (iv) na hipótese de haver pedido válido de instalação do Conselho Fiscal, eleger os respectivos membros e fixar a sua remuneração.
Instruções para participação: Considerando que a Companhia optou pela adoção de um modelo exclusivamente digital de Assembleia, por
meio da plataforma “Zoom”, que prevê a possibilidade de participação remota em tempo real, o acionista que desejar participar deverá enviar
solicitação à Companhia até as 11:00 horas do dia 26 de abril de 2022 para o e-mail ri@padtec.com.br, aos cuidados do Departamento de
Relações com Investidores, a qual deverá ser devidamente acompanhada de toda a documentação necessária para participação, conforme
orientações gerais deste Edital de Convocação. As demais instruções para participação desta Assembleia podem ser encontradas no Manual para Participação em Assembleia de Acionistas (“Manual”) divulgado pela Companhia nesta data, disponível para consulta nos sites da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia (www.padtec.com.br/investor/padtec-holding/). Instruções gerais: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., e do artigo 9°, §4°, do Estatuto Social da
Companhia, para participar da Assembleia os acionistas, ou seus representantes legais, deverão apresentar à Companhia, além do documento de identidade (Carteira de Identidade Registro Geral “RG”, a Carteira Nacional de Habilitação “CNH”, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular) e atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (a) extrato ou comprovante
de titularidade de ações expedido, em até, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas antes da data da Assembleia pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”) ou pela Itaú Corretora de Valores S.A., instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações da Companhia;
e (b) na hipótese de representação do acionista, original ou cópia de procuração com firma reconhecida ou assinada digitalmente com certificado digital, devidamente regularizada na forma da lei e conforme as instruções previstas abaixo. O representante do acionista pessoa
jurídica deverá apresentar cópia dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à assembleia geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente o acionista
pessoa jurídica. Em relação aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia caberá à instituição administradora ou
gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações
e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários acima
mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia do regulamento do fundo, devidamente registrado no
órgão competente. Com relação à participação por meio de procurador, a procuração com poderes de representação para participação na
Assembleia deverá ter sido outorgada há menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, §1°, da Lei das S.A. Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no artigo 654, §1° e §2° da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”), a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a
extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante ou certificado digital. Vale mencionar que (i) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador
da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, §1°, da Lei das S.A.; e (ii) as pessoas jurídicas que
forem acionistas da Companhia poderão, nos termos da decisão da CVM no âmbito do Processo CVM RJ 2014/3578, julgado em 4 de novembro de 2014, ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas
do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado. Os acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os acionistas brasileiros, ressalvado os documentos societários da pessoa jurídica e a procuração, que deverão estar notarizados, consularizados e/ou apostilados, conforme aplicável, devendo ser apresentada sua tradução juramentada para o português, exceto se o idioma for inglês ou espanhol. Nos termos da Instrução CVM nº 481, a administração da Companhia
também disponibilizou aos seus acionistas modelo de procuração conforme Pedido Público de Procuração publicado nesta data. O acionista que desejar participar utilizando-se desta procuração, deverá enviá-la para o e-mail ri@padtec.com.br até às 11:00 horas do dia 26 de
abril de 2022, devidamente acompanhada da documentação necessária informada neste Edital de Convocação. Outras informações para
o uso do Pedido Público de Procuração estão disponíveis no Manual disponibilizado pela Companhia. Ainda, a Companhia ressalta que
adotará o procedimento de voto a distância, nos termos do artigo 21-A da ICVM 481, facultando aos seus acionistas o exercício do direito
de voto por meio de Boletim de Voto a Distância. Neste caso, até o dia 21 de abril de 2022 (inclusive), o acionista deverá transmitir instruções
de preenchimento, enviando o respectivo Boletim de Voto a Distância: (1) ao escriturador das ações de emissão da Companhia; (2) aos seus
agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; ou (3) diretamente à Companhia, endereçada ao Departamento de Relações com Investidores por meio do e-mail ri@padtec.com.br. Para informações
adicionais, o acionista deverá observar as regras previstas na ICVM 481 e os procedimentos descritos no Boletim de Voto a Distância e no
Manual disponibilizados pela Companhia. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e no site da Companhia (www.padtec.com.br/investor/padtec-holding/),
tendo sido enviados também à CVM (www.cvm.gov.br) e à B3 (www.b3.com.br). Campinas, 25 de março de 2022. Antônio Carlos Valente
da Silva - Presidente do Conselho de Administração.
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Arrecadação federal chega
a R$ 148,6 bi em fevereiro
Recolhimentos atípicos levam a recorde no mês
O governo arrecadou
R$ 148,66 bilhões em fevereiro, com aumento de
5,27% acima da inflação
em valores corrigidos pelo
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA).Segundo dados divulgados nesta segunda-feira
pela Receita Federal o resultado - impulsionado pela
recuperação da economia
e pelo encarecimento do
petróleo internacional- bateu recorde para meses de
fevereiro desde o início da
série histórica em 1995, em
valores corrigidos pela inflação. Nos dois primeiros
meses do ano a arrecadação
federal soma R$ 383,99 bilhões, com alta de 12,92%
acima da inflação pelo IPCA, também recorde para o
período.
O resultado de fevereiro superou as previsões
das instituições financeiras. No relatório Prisma
Fiscal, pesquisa divulgada
pelo Ministério da Economia, os analistas de mercado estimavam que o valor
arrecadado ficaria em R$
145 bilhões, pelo critério da
mediana (valor central em
torno dos quais um dado
oscila). Mesmo ressaltando
que a retomada da economia está impulsionando a

arrecadação, a Recita reconhece que fatores atípicos
e mudanças na legislação
também contribuíram para
a alta.
Recolhimentos atípicos
Um dos fatores que têm
impulsionado a arrecadação
nos últimos meses, o recolhimento atípico de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) e de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), não se repetiu
em fevereiro. No mesmo
mês do ano passado, havia
sido registrado o recolhimento de R$ 5 bilhões atípicos em IRPJ e CSLL, fato
que não se repetiu este ano.
Mesmo sem o reforço
em fevereiro, os recolhimentos atípicos continuam
a impulsionar a arrecadação
no primeiro bimestre. Em
janeiro e fevereiro, esse tipo
de receita soma R$ 12 bilhões, contra R$ 6,5 bilhões
no mesmo período do ano
passado.
Ao longo de 2021, esses
recolhimentos fora de época impulsionaram a arrecadação por causa de empresas que registraram lucros
maiores que o previsto e tiveram de pagar a diferença.
Por causa do sigilo fiscal, a

Receita não pode informar
o nome e a atividade dessas
grandes companhias.
O aumento do IOF, que
entrou em vigor no fim de
novembro para financiar o
Auxílio Brasil, também ajudou a melhorar a arrecadação. A arrecadação do IOF
aumentou R$ 945 milhões,
26,28% acima da inflação
em fevereiro na comparação com o mesmo mês de
2021.
Tributos
Na divisão por tributos,
as maiores altas em fevereiro - em relação ao mesmo mês de 2021 - foram
registradas na arrecadação
do Programa de Integração
Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins), alta de R$ 2 bilhões
(6,68%) acima da inflação
pelo IPCA. Segundo a Receita Federal, o desempenho do setor financeiro e
a alta dos combustíveis impulsionaram a arrecadação.
Os dados de fevereiro ainda não refletem a redução a
zero do PIS/Cofins sobre o
diesel, o gás de cozinha e o
querosene de aviação, que
vigorará até o fim do ano.
Em seguida, as maiores
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altas vêm o Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre rendimentos de capital,
cuja receita saltou R$ 1,84
bilhão (57,77% acima da
inflação), graças à melhoria
dos rendimentos dos fundos e dos títulos de renda
fixa. Em terceiro lugar, está
a arrecadação da Previdência Social, com alta de R$
1,31 bilhão (3,3%) acima da
inflação, influenciada pela
melhoria no emprego formal. O IOF está em quarto
lugar.
Petróleo
O maior salto na arrecadação ocorreu com as
receitas administradas por
outros órgãos, que somaram R$ 6,07 bilhões e subiram 79,77% acima do IPCA em relação a fevereiro
do ano passado. A principal
explicação foi a valorização
do petróleo no mercado
internacional, provocada
pelo conflito entre Rússia e
Ucrânia.
No acumulado de 2022,
a arrecadação de royalties
de petróleo soma R$ 19,55
bilhões, com alta de 71,2%
acima da inflação oficial
pelo IPCA na comparação
com o primeiro bimestre do
ano passado.
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Relatório da Administração. Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021 acompanhadas das
respectivas notas explicativas. Finalizado o processo de reestruturação do seu perfil de endividamento, através da adesão aos parcelamentos instituídos para quitação de tributos federais, a Companhia estuda melhores condições e
oportunidades de negócios, visando a retomada de seus investimentos. Em atendimento à Instrução CVM 381, de 14/01/2003, informamos que a Companhia não tem contratado, com o auditor independente, serviços que não sejam de
auditoria externa. A Diretoria declara, em atendimento ao artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução CVM 480, de 7/12/2009, que revisou, discutiu e concorda com estas demonstrações financeiras e com as opiniões expressas
no Relatório dos Auditores Independentes referentes às mesmas. Rio de Janeiro, 31/12/2021. A Administração.
Demonstração dos Valores Adicionados
Balanços Patrimoniais em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Nota
2021
2020
em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
I - Fluxo de caixa das atividades operacionais:
2021 2020
Ativo
773
773 Insumos adquiridos de terceiros:
2021 2020 Prejuízo do exercício
(178) (170)
Não circulante:
773
773
Serviços de terceiros e outros
149 149
(1)
1
Outros débitos
Investimentos
3
771
771 Valor adicionado bruto
149 149 Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
(179) (169)
Intangível
2
2 Valor adicionado total a distribuir
149 149 II - Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Nota 2021
2020 Distribuição do valor adicionado:
(+) Adiantamento para futuro aumento de capital
179 169
Passivo e Patrimônio Líquido
773
773
Impostos, taxas e contribuições federais 21
20 Caixa líquido gerado pelas aividades de financiamento
179 169
Circulante:
4
5
Remuneração de capitais de terceiros
8
1 Aumento/diminuição de caixa e equivalentes de caixa
Outros débitos
4
5
Prejuízo do exercício
(178) (170) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Não circulante:
6.694 6.515
(149) (149) Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Adiantamento para futuro
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Aumento/diminuição de caixa e equivalentes de caixa
aumento de capital
4
6.694 6.515
em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
monstrações Financeiras foi aprovada em 22/03/2022. b. In- totalmente realizado está representado por 918.895 ações
Patrimônio líquido
(5.925) (5.747)
Capital Prejuízos
vestimentos. Em sociedade coligada, está avaliado pelo mé- sem valor nominal, sendo 454.455 ações ordinárias e 464.440
Capital social
5 23.550 23.550
social acumulados Total todo de equivalência patrimonial. c. Intangível. Refere-se aos ações preferenciais. As ações preferenciais não têm direito a
Prejuízos acumulados
(29.475) (29.297) Saldos em 01/01/2020
23.550
(29.127) (5.577) gastos com registro de marcas e patentes. 3. Investimentos voto e terão prioridade no reembolso de capital e na distribui(170) (170)
Demonstração dos Resultados em 31/12/21 e 2020 Prejuízo do exercício
2021
2020 ção de dividendos. É assegurado aos acionistas, dividendo mí(Em MR$ exceto o prejuízo por ação)
2021 2020 Saldos em 31/12/2020
23.550
(29.297) (5.747)
Valor
Valor nimo de 25% sobre o lucro líquido. 6. Créditos Tributários. A
Despesas Operacionais:
(178) (170) Prejuízo do exercício
(178) (178)
QuantiPatri- contábil contábil Companhia possui em 31/12/2021, saldos de prejuízos fiscais
Administrativas
(149) (149) Saldos em 31/12/2021
23.550
(29.475) (5.925)
dade de
mônio
do
do a compensar e base negativa de contribuição social, no monTributárias
(21) (20) mentos Contábeis (CPC) e em consonância com as normas e
quotas Partici- líqui- investi- inves- tante de R$ 53.749 e R$ 47.884, respectivamente. Em conforFinanceiras
(1)
(1) procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores
possuídas pação do
mento timento midade com a legislação em vigor, as declarações de imposto
de renda correspondentes aos cinco últimos anos estão suOutras
(7)
- Mobiliários – CVM. As mudanças implementadas tiveram STAM
jeitas à revisão e a eventual lançamento adicional por parte
Prejuízo do exercício
(178) (170) como objetivo propiciar uma convergência entre as práticas Participadas
autoridades fiscais. Demais impostos e contribuições
Prejuízo por ação - R$
(0,19) (0,19) contábeis brasileiras e aquelas derivadas das normas interna- ções Ltda. 770.616 50,67% 1.521
771
771
771
771 estão sujeitos a revisões similares, por prazos prescricionais
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
cionais e contou ainda com a criação de um comitê destinado Total
variáveis.
7. Instrumentos Financeiros (Instrução CVM nº
em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
à edição das práticas contábeis convergentes, o CPC – Comitê A empresa registrou sua participação no capital da STAM
1. Contexto Operacional. A Companhia tem por objeto a par- de Pronunciamentos Contábeis. Foram emitidos pelo CPC di- como investimento em coligada, apesar do percentual deti- 475/08). A companhia considera que o valor contábil dos instrumentos
financeiros ativos e passivos se aproxima do seu
ticipação em outras sociedades como cotista ou acionista, ad- versos pronunciamentos contábeis refletindo o processo de do, considerando que o quadro societário dessa investida é
valor justo. 8. Impactos da COVID-19 sobre as Demonstraministração de recursos próprios e de terceiros, e a prestação adequação às normas emitidas pelo IASB, órgão responsável composto pela Cemepe e por seu acionista majoritário com ções Financeiras. Durante o exercício de 2021 e 2020, a Comde serviços, inclusive de assessoria técnica, financeira e ad- pela edição das práticas contábeis internacionais (IFRS). Con- participação de 49,33%, o qual exerce o poder de controle panhia não teve impactos significativos em suas demonstraministrativa. 2. Resumo das Principais Práticas Contábeis. a. siderando a estrutura patrimonial atual da Companhia, não nos termos do CPC 36 – Demonstrações Consolidadas. 4. ções financeiras, todavia, a Administração da Companhia está
Apresentação das demonstrações financeiras. As demons- foram observados efeitos significativos das alterações em Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. A empresa atenta e monitorando de perto a evolução desta questão.
trações financeiras foram preparadas considerando o custo práticas contábeis. Em 2021 e 2020, a Companhia não apre- possui em 31/12/2021, saldo decorrente de aportes efetuaA Diretoria
histórico como base de valor e conforme as práticas contá- sentou resultados abrangentes, motivo pelo qual não está dos pelo acionista majoritário, a título de Adiantamento para
beis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronuncia- sendo apresentada essa demonstração. A emissão dessas De- futuro aumento de capital. 5. Capital Social. O capital social Arnaldo Marcio Rosa - Contador - CRC/RJ 064.898/O-1
Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Cemepe Investimentos S. A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião. Examinamos as demons- quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
trações financeiras da Cemepe Investimentos S.A., (Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou
31/12/2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os as- Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos são obter segurança razopectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cemepe Investimentos S. A. em 31/12/2021, o desempenho de ável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabili- auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
dades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acor- ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma persdo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
Principais assuntos de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, fo- distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
ram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações finan- suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
ceiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Investimentos. Conforme descrito na que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
nota explicativa número 3, a Companhia registrou sua participação no capital da STAM como investimento em coligada, ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
apesar do percentual detido, considerando que o quadro societário dessa investida é composto pela Cemepe e por seu planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião
acionista majoritário com participação de 49,33%, o qual exerce o poder de controle nos termos do CPC 36 - Demonstrações sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoConsolidadas. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria. Obtivemos as demonstrações financeiras da investida
em 31/12/2021 e verificamos que não houve movimentação durante o exercício, permanecendo o patrimônio líquido igual abilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação
ao de 31/12/2020, não havendo necessidade de ajuste de equivalência patrimonial. Adiantamento para futuro aumento do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
de capital. Conforme descrito na nota explicativa número 4, a Companhia possui, em 31/12/2021, saldo decorrente de se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à caaportes efetuados pelo acionista majoritário, a título de Adiantamento para futuro aumento de capital. Como o assunto foi pacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
conduzido em nossa auditoria. Verificamos os recebimentos dos aportes do acionista majoritário durante o exercício, bem atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificacomo a documentação suporte das despesas efetuadas, pagas com estes recursos. Obtivemos, ainda, confirmação do saldo ção em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
em 31/12/2021, através de circularização ao acionista. Incertezas relacionada com a continuidade operacional. As de- auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais
monstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios da Companhia, a qual se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
tem sofrido contínuos prejuízos operacionais e apresentado deficiência de capital de giro. Os planos da Companhia, com financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
relação a este assunto, estão descritos no relatório da administração. As demonstrações financeiras não incluem quaisquer eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
ajustes em virtude dessas incertezas. Outros Assuntos. Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas
referente ao exercício findo em 31/12/2021, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para com- de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trapanhias abertas e como informação suplementar pelos IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração balhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas
foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou
apresentada em todos os seus aspectos relevantes, em relação ás demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Res- assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaponsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração é responsável pela guardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que,
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações finan- dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Rio de Janeiro, 22/03/2022.
Mario Vieira Lopes
ceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações
CONTADOR - CRC-RJ-060.611/O-0
financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando,
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