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Fed confirma 
redução de
compra de títulos

O Federal Reserve dos EUA 
(Fed) pode começar a reduzir o ta-
manho de seu balanço patrimonial 
já em maio, com autoridades sina-
lizando um teto mensal de US$ 95 
bilhões em compras de títulos, de 
acordo com a ata da última reu-
nião de política monetária do Fed 
divulgada nesta quarta-feira. 

Muitos participantes da reunião 
observaram que teriam preferido 
um aumento de 50 pontos base na 
faixa-alvo para a taxa de juros dos 
fundos federais, mas, à luz da in-
certeza em meio ao conflito Rús-
sia-Ucrânia, eles julgaram que um 
aumento de 25 pontos base seria 
apropriado.

“Muitos participantes obser-
varam que um ou mais aumen-
tos de 50 pontos base na faixa da 
meta podem ser apropriados em 
reuniões futuras, principalmente 
se as pressões inflacionárias per-
manecerem elevadas ou intensi-
ficadas”, mostrou a ata. 
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China adia pagamento 
de empresas que 
estão sob pressão

O primeiro-ministro chinês, 
Li Keqiang, disse nesta quarta-
-feira que o país manobrará as 
ferramentas de política monetária 
quando apropriado para apoiar 
efetivamente a economia real. 
Presidindo uma reunião executiva 
do Conselho de Estado, Li tam-
bém enfatizou o adiamento do 
pagamento do seguro previdenci-
ário por empresas de setores sob 
grande pressão, bem como a esta-
bilização de empregos e o fortale-
cimento da formação profissional.

Preços dos alimentos básicos 
sobem quase 30% em 12 meses
Trabalhador precisa de 119 horas para adquirir cesta

Em março, o valor do con-
junto dos alimentos bási-
cos aumentou 7,65% no 

Rio de janeiro e 6,36% em São 
Paulo. Todas as capitais em que o 
Dieese realiza mensalmente a Pes-
quisa Nacional da Cesta Básica de 
Alimentos tiveram altas. A menor 
variação foi registrada em Salva-
dor (1,46%).

Em 12 meses, ou seja, entre 
março de 2022 e março de 2021, as 
variações oscilaram entre 11,99%, 
em Aracaju, a 29,44%, em Campo 
Grande.

São Paulo foi a capital onde a 
cesta apresentou o maior custo 
(R$ 761,19) em março, seguida 
pelo Rio de Janeiro (R$ 750,71), 
por Florianópolis (R$ 745,47) e 
Porto Alegre (R$ 734,28). Nas ci-
dades do Norte e Nordeste, onde 

a composição da cesta é diferente 
das demais capitais, os menores 
valores médios foram registrados 
em Aracaju (R$ 524,99), Salvador 
(R$ 560,39) e Recife (R$ 561,57).

Como o Monitor Mercantil 
noticiou semana passada, o Brasil 
foi o país que mais sentiu a esca-
lada dos preços de alimentos, com 
uma percepção de que aumenta-
ram 42,7% em 2022. O estudo foi 
feito pela Dunnhumby, na 8ª edi-
ção da pesquisa Consumer Pulse, 
que analisou 24 países. Na Colôm-
bia e no Chile, os consumidores 
têm uma percepção da inflação de 
34% e 31,6%.

Com base na cesta básica mais 
cara calculada pelo Dieese e levan-
do em consideração a determina-
ção constitucional que estabelece 
que o salário mínimo deve ser su-

ficiente para suprir as despesas de 
um trabalhador e da família dele 
com alimentação, moradia, saú-
de, educação, vestuário, higiene, 
transporte, lazer e previdência, 
a entidade estima que o piso do 
trabalhador deveria equivaler a R$ 
6.394,76, ou 5,28 vezes o mínimo 
de R$ 1.212. Em março de 2021, 
o valor do mínimo necessário de-
veria ter sido de R$ 5.315,74, ou 
4,83 vezes o mínimo vigente na 
época, de R$ 1.100.

Em março de 2022, o tempo 
médio necessário para adquirir 
os produtos da cesta básica foi 
de 119 horas e 11 minutos, maior 
do que o registrado em fevereiro, 
de 114 horas e 11 minutos. Em 
março de 2021, a jornada neces-
sária foi calculada em 109 horas e 
18 minutos.

Senadores brasileiros acusam Otan
de colocar pressão sobre a Rússia
‘Não há inocentes nessa história, só a Ucrânia’

Para a senadora Kátia 
Abreu (PP-TO), presi-
dente da Comissão de 

Relações Exteriores (CRE) do Se-
nado, o crescimento da Organiza-
ção do Tratado do Atlântico Nor-
te (Otan), aliança político-militar 
que inclui os Estados Unidos e a 
Europa Ocidental, colocou pres-
são sobre a Rússia.

“É um cerco. A Otan avança 
instigando onça com vara curta. 
Será que isso é querer paz? Mas a 
Rússia perdeu todo o argumento 
quando deu o primeiro tiro. Não 
há inocentes nessa história, só a 
Ucrânia”, afirmou a senadora, que 
lamentou que este país seja “bu-
cha de canhão” do conflito geo-
político.

A CRE recebeu nesta quarta-
-feira o encarregado de negócios 
da Embaixada da Ucrânia no 
Brasil, Anatoliy Tkach, que falou 
sobre a situação do país. Os sena-
dores da comissão avaliaram que a 
Ucrânia está sofrendo as consequ-
ências de uma postura expansio-
nista de países ocidentais contra a 
Rússia, de acordo com a Agência 
Senado.

Brasil quer permissão dos EUA
para comprar fertilizante iraniano

O Itamaraty continua nego-
ciando com o chefe do Departa-
mento de Estado dos EUA, An-
thony Blinken, uma trégua que 
permita a compra, por parte de 
empresas brasileiras, de fertilizan-
tes do Irã. Essas negociações são 
necessárias porque os EUA impu-
seram sanções contra o Irã, e por 
isso as empresas brasileiras não se 
sentem seguras para adquirir ferti-
lizantes iranianos – negócios com 

o Irã podem levar a punições por 
parte dos EUA a qualquer empre-
sa que negocie uma série de pro-
dutos com essa nação asiática.

Foi o que informou o ministro 
das Relações Exteriores do Brasil, 
Carlos França, durante audiência 
pública na Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional 
(CRE) do Senado nesta quarta-
-feira, de acordo com a  Agência 
Senado.

PIB do Estado 
do Rio de 
Janeiro cresceu 
4,1% em 2021

O Produto Interno Bruto do 
Estado do Rio de Janeiro, estima-
do pela Firjan, cresceu 4,1% em 
2021, apesar de recuo de 0,2% na 
passagem do terceiro para o quar-
to trimestre. Com o resultado po-
sitivo do ano, o nível da atividade 
econômica fluminense está 0,1% 
acima do período pré-pandemia.

“Apesar das incertezas relacio-
nadas à guerra na Ucrânia e ao 
cenário fiscal, a nossa previsão 
também é de crescimento em 
2022, principalmente por conta 
das expectativas relacionadas a 
investimentos na cadeia da cons-
trução civil. Porém, a taxa de cres-
cimento vai depender da duração 
do conflito no Leste Europeu e 
da situação macrofiscal nacional”, 
explica o presidente em exercício 
da Firjan, Luiz Césio Caetano.

Entre os setores, a indústria da 
construção civil já se destacou em 
2021, com aumento de 6,7% no 
seu PIB. Esse avanço foi acompa-
nhado pelo bom desempenho do 
mercado de trabalho no setor, que 
fechou 2021 com saldo positivo 
de 14,2 mil novas vagas de empre-
go. O grande volume de recursos 
arrecadados com a concessão da 
Companhia Estadual de Águas e 
Esgotos do Rio de Janeiro (Ce-
dae) está viabilizando investimen-
tos em infraestrutura e já fomenta 
a cadeia da construção civil.

A indústria de transformação 
também se destacou, apresentan-
do forte retomada na produção e 
recuperando o nível de 2019. O 
setor cresceu 6,2% em 2021, mes-
mo diante de um cenário adverso, 
marcado pela falta de insumos. 
O estudo ressalta o desempenho 
positivo do segmento automoti-
vo, impulsionado pelo aumento 
das exportações de veículos, e dos 
segmentos da metalurgia e de fa-
bricação de produtos farmacêuti-
cos.

Já a indústria extrativa, que tem 
o maior peso na indústria flumi-
nense, registrou forte desacelera-
ção na produção de óleo e gás no 
ano passado. Depois de ser o úni-
co setor a ter desempenho positi-
vo em 2020, quando teve início a 
pandemia de Covid-19, o nível de 
produção se estabilizou em 2021 
(0,3%).

O setor de serviços encerrou o 
ano com taxa positiva (+4,4%) e 
se aproximou do nível pré-pande-
mia - apenas 0,2% abaixo de 2019. 
Dada a sua maior dependência de 
atividades presenciais, em 2020 o 
setor havia sido fortemente im-
pactado pelas medidas restritivas 
relacionadas à pandemia.

Esperidião Amin (PP-SC) 
também criticou a posição da 
Otan e pediu fortalecimento do 
papel da Organização das Na-
ções Unidas (ONU) na resolu-
ção do conflito. “A Otan não é 
um organismo defensivo. É para 
atacar, ameaçar e fazer guerra. 
Ela usa os outros países. Tem 
sede na indústria armamentis-
ta. Quanto mais Otan, menos 
ONU”, argumentou.

Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP) lembrou que a Otan foi 

criada no início da Guerra Fria, 
quando o mundo se polarizou 
entre as zonas de influência dos 
Estados Unidos e da União So-
viética, e questionou o motivo de 
a aliança ainda existir se a con-
figuração global se alterou. “Me 
parece anacrônica a existência da 
própria Otan”, afirmou.

Os senadores manifestaram 
solidariedade com a população 
ucraniana e defenderam que o 
Brasil adote uma posição clara de 
condenação às agressões.
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Brasileiro poderia 
ter padrão de vida 

equivalente ao  
de um italiano  
ou espanhol

Compra de proje-
tos nesse segmento 

pode ultrapassar 
US$ 100 bi até 2050

Green Bonds avançam no país

ICMS sobre tarifas na geração distribuída pode ser questionado

Por João Benites

O mundo muda 
em velocidade 
acelerada e nos 

desafia a buscar novos 
caminhos e soluções. Os 
chamados títulos verdes 
fazem parte desse ciclo 
inovador, onde as empre-
sas podem transformar tí-
tulos de dívidas em com-
promisso efetivo com a 
melhoria ambiental. Um 
tema novo, complexo 
sob certos aspectos legais 
e transacionais, mas que 
começa a assumir lugar 
relevante na pauta corpo-
rativa.

Há poucos dias, o BN-
DES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Eco-
nômico e Social) anun-
ciou a primeira compra 
de Green Bonds no Bra-
sil, com a abertura de 
chamada pública para 
aquisição de até R$ 10 
milhões desses certifica-
dos de sequestro de gases 
do efeito estufa por em-
presas ou projetos am-
bientais. Globalmente, 
esse mercado voluntário 
já ultrapassou US$ 1 bi-
lhão em ativos em 2021. 
Por aqui, projeta-se que o 
crescimento será gradati-
vo, com forte alcance da-

qui uma década, ultrapas-
sando os US$ 100 bilhões 
entre 2030 e 2050.

Bonds, no mercado 
de ações, são papéis que 
representam a dívida de 
uma empresa ou gover-
no, que pagam juros e 
que são vendidos a inves-
tidores. Os Green Bon-
ds, portanto, são títulos 
verdes, lastreados nesses 
papéis e emitidos especi-
ficamente para financiar 

projetos com benefícios 
ambientais. O que os ca-
racteriza é justamente a 
destinação de recursos.

A partir da aquisição de 
amplos berços de rique-
za natural, partimos para 
a certificação dos Green 
Bonds e, por meio des-
se processo, todo recurso 
captado nesse formato só 
pode ser destinado para o 
projeto específico ao qual 
foi atrelado o dinheiro no 
momento da emissão. Po-
dem ser destinados às ini-
ciativas nas áreas agrícola, 
pecuária sustentável, ques-
tões de eficiência energéti-
ca, em usinas para energia 

eólica, grandes projetos de 
controle da poluição e ou-
tros.

Para termos uma ideia 
de importância, no pri-
meiro semestre de 2021 
foram captados apro-
ximadamente R$ 55 bi-
lhões com esse tipo de 
emissão no país, quase 
o dobro de todo o vo-
lume de 2020, segundo 
a Sitawi – Finanças do 
Bem, uma organização 
social de interesse pú-
blico (Oscip) atuante 
no desenvolvimento de 
soluções financeiras pa-
ra impacto social e na 
análise da performance 

socioambiental de em-
presas e instituições fi-
nanceiras.

No Brasil, as instituições 
responsáveis por fazer es-
sas avaliações são a Febra-
ban (Federação Brasileira 
de Bancos) e o CEBDS 
(Conselho Empresarial 
para o Desenvolvimento 
Sustentável). Uma vez ali-
nhado em todas as dire-
trizes, os projetos seguem 
para uma , dessas institui-
ções para a emissão dos 
títulos verdes.

João Roberto Benites é CEO da 

JR Benites Board and Advisory e 

conselheiro certificado pelo IBGC.

Por Carolina 
Romanini Miguel

Em 2017, o Supe-
rior Tribunal de 
Justiça (STJ) reali-

zou um julgamento a res-
peito da legalidade da in-
clusão das Tarifas de Uso 
dos Sistemas de Trans-
missão (TUST) e Distri-
buição (TUSD) de energia 
elétrica, na base de cálculo 
do ICMS. Com essa medi-
da, houve a suspensão de 
todos os processos judi-
ciais em andamento sobre 
o tema em todo o territó-
rio nacional, já que a deci-
são é de repercussão geral 
e deverá ser seguida pelos 
juízes de primeira instân-
cia e Tribunais de Justiça, 
garantindo segurança jurí-
dica e igualdade.

Até então, embora exis-
tissem poucas decisões 
contrárias ao interesse 
dos contribuintes, a Cor-
te possuía “entendimento 
consolidado” de que as 
Tarifas não deveriam inte-
grar a base de cálculo do 
ICMS sobre o consumo 
de energia elétrica. O ar-
gumento era de que as ta-
rifas, por serem cobradas 
na fase anterior ao consu-
mo, não poderiam com-
por o valor da operação 
de circulação da mercado-
ria sujeita ao imposto.

Enquanto os consumi-

dores de energia elétrica 
aguardam a decisão final 
do STJ sobre o tema, no-
va polêmica acerca da co-
brança do TUST e TUSD 
foi trazida para debate: a 
incidência do ICMS sobre 
estas tarifas na hipótese 
de geração distribuída.

De acordo com a Re-
solução Aneel 482/2012, 
a geração distribuída de 
energia elétrica pressupõe 
um sistema de compen-
sação no qual há um em-
préstimo gratuito dessa 
mercadoria pelo consumi-
dor à distribuidora local, 
com posterior compen-
sação com o consumo de 
energia elétrica ativa. Por-
tanto, não se pode falar 
em venda de energia pela 
concessionária, exceto 
com relação à quantidade 
excedente àquela empres-
tada pelo consumidor.

Com o aumento da ta-
rifa de energia elétrica e 
maior acessibilidade aos 
equipamentos de geração 
solar, muitos consumido-
res passaram a gerar sua 
própria energia, o que 
acarretou a necessidade 
de maior clareza para a 
regulamentação do setor. 
Nesse contexto, foi edi-
tada em janeiro a Lei nº 
14.300/2022, que institui 
o marco legal da micro-
geração e minigeração 
distribuída, o Sistema de 

Compensação de Energia 
Elétrica (SCEE) e o Pro-
grama de Energia Reno-
vável Social (PERS).

De acordo com a nova 
lei, as unidades consumi-
doras deverão ser fatura-
das pela incidência, sobre 
a energia elétrica ativa 
consumida da rede de dis-
tribuição e sobre o uso 
ou sobre a demanda, de 
todas as componentes ta-
rifárias não associadas ao 
custo da energia. Porém, 
as micro e minigeradoras 
já existentes passarão a 
pagar a TUSD somente 
a partir de 2045, sobre a 
diferença positiva entre o 
valor da energia consumi-
da e o valor da energia ge-
rada e injetada na rede de 
distribuição.

Já os consumidores que 
aderirem ao sistema de ge-
ração distribuída, instalan-
do projetos a partir de fe-
vereiro de 2023, passarão a 
receber uma cobrança da 
TUSD, relativamente aos 
ativos do serviço de dis-
tribuição, depreciação dos 
equipamentos da rede e do 
custo da operação e manu-
tenção do serviço prestado 
pela concessionária.

Se considerarmos que 
a minigeração e microge-
ração distribuída pressu-
põem um empréstimo de 
energia elétrica pelo con-
sumidor final, em princí-

pio seria possível concluir 
que a cobrança da TUSD 
e de quaisquer outras 
componentes tarifárias 
não associadas ao custo 
da energia seriam irrele-
vantes para fins de com-
posição da base de cálculo 
do ICMS. Isso porque es-
se imposto incide apenas 
sobre operações comer-
ciais, o que não ocorre 
nesse caso.

Porém, de acordo 
com o Convênio ICMS 
16/2015, as Unidades da 
Federação foram autori-
zadas a conceder isenção 
de ICMS incidente sobre 
a energia elétrica forne-
cida pela distribuidora à 
unidade consumidora, na 
quantidade correspon-
dente à soma da energia 
elétrica injetada na rede 
de distribuição pela mes-
ma unidade consumidora, 
nos termos do SCEE, es-
tabelecido originalmente 
pela Resolução ANEEL 
nº 482/2012.

Segundo determinado 
na cláusula primeira des-
te Convênio, a isenção do 
ICMS “não se aplica ao 

custo de disponibilidade, 
à energia reativa, à deman-
da de potência, aos encar-
gos de conexão ou uso do 
sistema de distribuição, e 
a quaisquer outros valores 
cobrados pela distribui-
dora”. Significa, portanto, 
que as Unidades da Fe-
deração pretendem exigir 
o ICMS sobre a TUSD e 
outros encargos pagos pe-
los consumidores na mi-
crogeração e minigeração 
distribuída.

Essa pretensão das Uni-
dades da Federação é um 
indicativo de que não ape-
nas os consumidores que 
adquirem energia da dis-
tribuidora, mas também 
aqueles que aderiram à mi-
crogeração e minigeração 
distribuída devem atentar 
para a decisão a ser proferi-
da pelo STJ acerca da inclu-
são das tarifas como TUST 
e TUSD na base de cálculo 
do ICMS. O entendimen-
to da Corte acerca deste 
tema será aplicável tanto 
aos consumidores comuns 
quanto àqueles que pos-
suem geração própria.

Contudo, no caso da ge-
ração distribuída discipli-
nada na Lei 14.300/2022, 
as concessionárias de ser-
viço público de distribui-
ção de energia oferecem 
aos geradores a conexão a 
sua rede e são remunera-
das por isso. Sendo assim, 

não haveria que se falar 
em compra e venda de 
energia elétrica, fato gera-
dor do ICMS.

Considerando que o 
posicionamento defendi-
do pelos Fiscos Estadu-
ais é no sentido de que a 
TUST e TUSD deveriam 
ser incluídas na base de 
cálculo do ICMS por 
comporem o custo da 
energia elétrica fornecida, 
se esse produto não esti-
ver sujeito à incidência do 
imposto por inexistir ope-
ração comercial, as refe-
ridas tarifas também não 
poderiam estar.

Em síntese, apesar 
das Unidades da Federa-
ção pretenderem exigir 
o ICMS sobre a TUST e 
TUSD, fato é que a de-
cisão a ser proferida em 
breve pelo STJ produzirá 
efeitos também aos auto-
geradores na microgera-
ção e minigeração distri-
buída. Nessa hipótese, há 
ainda mais razão para o 
imposto não ser cobrado 
sobre essas tarifas, uma 
vez que não se verifica 
compra e venda, mas em-
préstimo de energia elé-
trica que é devolvida ao 
consumidor pela conces-
sionária.

Carolina Romanini Miguel é sócia 

da área tributária do Cescon Barrieu 

Advogados.
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Cinturão e rota  
elogiado… em inglês

A Iniciativa Cinturão e Rota (BRI, na sigla em inglês) é 
um projeto da China que busca recolocar o mundo 

no caminho do desenvolvimento em cima da economia 
real, rompendo com a era do papelório financeiro que 
é empurrada pelo Ocidente – EUA e Reino Unido em 
especial.

A BRI é por isso mesmo muito criticada pelos meios de 
comunicação ocidentais, tachada de projeto expansionista 
chinês. Artigo publicado pelo jornal britânico The Guard-
ian é um dos poucos que vai na contramão.  “Esses inves-
timentos [infraestrutura, saúde pública e conectividade 
digital] essenciais foram negligenciados por investidores 
e agências de desenvolvimento ocidentais por décadas”, 
observam Tobita Chow, diretora do Justice Is Global (um 
projeto da organização norte-americana People’s Action), 
e Jake Werner, pesquisador no Centro de Políticas de De-
senvolvimento Global da Universidade de Boston.

“A visão global da China, de certa forma, desafia o 
poder dos países ricos e os princípios de livre mercado 
da ordem internacional liberal, mas também oferece a 
promessa de resolver alguns dos problemas mais intra-
táveis e desestabilizadores que a humanidade enfrenta”, 
dizem. “Longe de impor uma nova ordem global, a China 
está convidando o Ocidente a trabalharem juntos na re-
forma do status quo”, acrescentou.

Construção aquecida

Em apenas 90 dias, a Construtora Novolar vendeu 
todas as unidades do condomínio que constrói no Rec-
reio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro, um 
empreendimento do grupo 3 do Programa Casa Verde e 
Amarela.

De acordo com Alex Veiga, CEO da Patrimar, o grupo 
continuará investindo no Rio de Janeiro nos próximos 
anos. “Vem muita coisa boa por aí.”

Linha de frente

Em abril de 2020, quando centenas de pacientes com 
Covid aguardavam por um leito na rede pública do Rio de 
Janeiro, a abertura do Hospital de Campanha Lagoa-Barra 
foi fundamental para salvar vidas e reduzir a longa fila de 
espera. O trabalho dos profissionais que estavam na linha 
de frente foi registrado em documentário dirigido pela 
cineasta Carol Benjamin, que será lançado nesta quinta, 
Dia Mundial da Saúde, às 20h.

O vídeo é uma coprodução Impacto Films e Daza 
Filmes, patrocinado pela Rede D’Or, Americanas e Banco 
Safra e será lançado na página hospitallagoabarra.com.br

Quem controla

Os EUA não parecem preocupados com uso de crip-
tomoedas pela Rússia para escapar do cerco financeiro. 
As transações no blockchain podem ser rastreadas, o que 
significa que o controle norte-americano se estende além 
do sistema tradicional.

Rápidas

Em comemoração ao Dia do Jornalista, o JotaUVA 
Talk News faz edição especial com o jornalista e radial-
ista Gabriel Gontijo, nesta quinta-feira, com “As várias 
faces do Jornalismo”. Inscrição: sympla.com.br/jotauva-
talk-news-as-varias-faces-do-jornalismo__1537725 *** 
A Associação Brasileira de Empresas Chinesas (Abec) e 
a Meheco do Brasil doarão, nesta quinta, 1,5 mil cestas 
básicas para ajudar as pessoas em Petrópolis a combater o 
desastre, às 11h, na Sede do RioSolidario.

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

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF SOB nº 93.828.986/0001-73 - NIRE 33 3 0016322-1

COMPANHIA ABERTA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os Srs. Acionistas da CEMEPE INVESTIMENTOS S.A. convidados para a Assembléia Geral Ordinária que se 
realizará no dia 29 de abril de 2022, às 11:00 horas, na sede social da companhia, sito à Praça Tiradentes, nº 10, 
Sala 304, Parte, Centro/RJ, CEP 20060-070, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) 
Deliberar, discutir e aprovar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores 
Externos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; b) Deliberar, discutir e aprovar a destinação do 
prejuízo contábil concernente do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e c) Fixar a remuneração global 
anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2022 (período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 
2022), no valor de R$ 30.000,00. Disposições Gerais:  - A Companhia informa a seus acionistas que os seguintes 
documentos foram publicados em 29/03/2022, nos jornais “Diário Comercial”, “Monitor Mercantil-SP” e no “Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro”: (i) Relatório da Administração, (ii) Demonstrações Financeiras e (iii) Parecer dos 
Auditores Externos. Os documentos pertinentes às matérias acima mencionadas foram apresentados a Comissão de 
Valores Mobiliários por meio do Sistema Empresas.NET em 29/03/2022, e encontram-se à disposição dos Acionistas 
na sede da Companhia, bem como disponíveis nos sítios da Cia. (www.cemepe.com.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 
Balcão (http://www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), assim como quaisquer 
informações podem ser obtidas diretamente pelo e-mail ri@cemepe.com.br. - Nos termos do artigo 3º da Instrução 
CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo de participação no capital social 
votante necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).  - Os Acionistas 
deverão comparecer munidos de documento de identidade, e aos que desejarem fazer-se representar, deverá ser 
apresentado mandato com poderes especiais para representação na Assembléia, nos termos da lei, em específico 
o §1º do Art. 126 da Lei 6.404/76, por instrumento público ou particular, ficando dispensada o reconhecimento da 
firma. A Companhia adotará o voto a distância na realização desta Assembleia, nos termos da Instrução da Comissão 
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481/09, possibilitando que o acionista exerça o direito de voto (i) através da 
transmissão de instruções de preenchimento do Boletim de Voto a Distância (a) ao seu agente de custódia que preste 
esse serviço, caso as ações estejam depositadas em depositário central, ou (b) ao Itaú Corretora de Valores S.A., 
agente escriturador das ações de emissão da Companhia, caso as ações não estejam depositadas em depositário 
central; ou (ii) por meio do envio do Boletim de Voto a Distância diretamente à Companhia. Para informações 
adicionais acerca do exercício do voto a distância, solicitamos aos acionistas que verifiquem as regras previstas 
na Instrução CVM nº 481/09, bem como as orientações e prazos constantes do Boletim de Voto a Distância e do 
Formulário de Referência da Companhia. Rio de Janeiro, 05 de abril de 2022. 

SAMUEL PAPELBAUM - Presidente do Conselho de Administração

Bricks Capital Securitizadora S.A. 
CNPJ: 42.040.727/0001-42 - NIRE 35300569105

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de março de 2022
Data, Hora e Local: Aos 11 dias do mês de março do ano de 2022, às 14:00 horas, na sede social loca-
lizada na Rua Nove de Julho, 72, Conjunto 35, no Bairro Santo Amaro, no município de São Paulo/SP, 
CEP: 04739-010. Convocação: dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124, 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em face da presença confirmada de todos os acionistas. 
Presença: reuniram-se os acionistas da sociedade, representando a totalidade do capital social da 
Bricks Capital Securitizadora S.A. (“Companhia”): Marcelo Closer D’Amico e Bernardo Alonso Salo-
mão Garcia. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bernardo Alonso Salomão Garcia, Diretor-
-Presidente da Companhia, e secretariados pelo Sr. Marcelo Closer D’Amico, Diretor Administrativo e 
Financeiro da Companhia. Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir 
e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021; e (ii) Deliberar acerca da proposta de destinação do resultado da Companhia aufe-
rido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Deliberações: (i) Aprovar por unanimidade 
de votos as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) Aprovar, por unanimidade, a destinação do resul-
tado da Companhia auferido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, conforme descrito: 
(a) Lucro Líquido do Exercício - R$ 195.672,13; (b) Retenção de Lucro - R$ 50.062,53; e (c) Distribuição 
de Dividendos, com base no Artigo 140 , Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia - R$ 
145.609,60. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra 
a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações foram encerrados os trabalhos, 
sendo lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São 
Paulo/SP, 11 de março de 2022. Bernardo Alonso Salomão Garcia - Presidente/Acionista, Marcelo 
Closer D’amico - Secretário/Acionista. JUCESP nº 170.683/22-9 em 01/04/22. Gisela Simiema Ces-
chin - Secretária Geral.

Bancos: Assaltos em agências 
caíram 36% em 2021
Investimento em segurança é de R$ 9 bi ao ano

A redução do uso 
de dinheiro em 
espécie pelos cor-

rentistas ajudou a diminuir 
o número de assaltos em 
agências bancárias. Levanta-
mento feito pela Federação 
Brasileira de Bancos (Fe-
braban) com 17 instituições 
financeiras que respondem, 
juntas, por mais de 90% do 
mercado bancário destaca 
que o número de assaltos 
e tentativas de assaltos a 
agências bancárias, assim 
como os ataques a caixas 
eletrônicos, mantém a ten-
dência de queda verificada 
nos últimos anos.

Os assaltos e tentativas 
realizados em 2021 foram 
36,2% menores do que o 
registrado no ano anterior: 
caíram de 58 para 37 ocor-
rências. Já os ataques a cai-
xas eletrônicos recuaram 
38,7% na comparação entre 
os dois períodos, passan-
do de 434 (2020) para 266 
(2021).

A Febraban acrescen-
ta que como medida para 
impedir o avanço da cri-
minalidade, os bancos têm 
feito investimento no apri-
moramento da segurança 
bancária, da ordem de R$ 9 
bilhões ao ano, o triplo do 
que era gasto há dez anos. 
Além disso, são investidas 
somas expressivas de re-
cursos em tecnologia para a 
realização de operações de 
forma rápida e segura por 

meio dos canais digitais, re-
duzindo a necessidade de 
recurso dentro das agências 
bancárias ou no manuseio 
de dinheiro em espécie.

O volume total de crimes 
praticados contra agências 
e caixas eletrônicos caiu 
38,4% em 2021, passando 
de 492 ocorrências em 2020 
para 303 casos, no último 
ano. Os ataques incluem 
incidentes em agências ban-
cárias durante o dia e de 
madrugada. Já os assaltos 
a bancos são os realizados 
durante o expediente ban-
cário, com as agências em 
pleno funcionamento.

Para Isaac Sidney, presi-
dente da Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban), 
os números refletem os in-
vestimentos dos bancos em 
tecnologia, segurança física 
e capacitação de pessoal.

“O setor bancário está 
fortemente empenhado em 
ações tecnológicas e novos 
produtos que reduzem a ne-
cessidade do uso de dinhei-
ro em espécie e em grandes 
quantias, o que tem sido 
fundamental para desesti-
mular as ações criminosas, 
das quais os bancos tam-
bém são vítimas”, afirma 
Sidney.

Como resultado desse 
investimento, os crimes de 
assalto a bancos têm segui-
do uma tendência contínua 
de queda desde o ano 2000, 
quando 1.903 ocorrências 

foram registradas no país, 
um recuo de 98% em 21 
anos. Os ataques a caixas 
eletrônicos também regis-
tram queda desde 2014, 
quando atingiu o pico: pas-
saram de 3.584 ocorrências 
naquele ano, para 266 em 
2021, um recuo de 92,5% 
em 7 anos.

Conjunto de fatores

A queda no número de 
ocorrências também está 
relacionada à estreita parce-
ria dos bancos com as polí-
cias (Civil, Militar e Federal) 
e com o Poder Judiciário no 
combate à criminalidade, 
propondo novos padrões 
de proteção, muitos deles 
resultantes dos trabalhos 
desenvolvidos na Comis-
são de Segurança Bancária 
da FEBRABAN, da qual 
participam representantes 
das principais instituições 
financeiras do país.

Em 2021, 32,4% dos as-
saltos a bancos ocorreram 
no segundo trimestre do 
ano. Já a maior parte dos 
ataques a caixas eletrônicos 
em 2021 ocorreu no primei-
ro trimestre do ano, quando 
30% do total de ocorrências 
do ano foi registrado.

Investimentos em segurança

Tanto as agências quanto 
os postos de atendimento 
contam com sistemas de 

capturas de imagens, câme-
ras de visão noturna, sis-
temas de reconhecimento 
facial e sensores que iden-
tificam situações fora do 
comum que possam indi-
car a ação de bandidos, co-
mo aumento repentino de 
temperatura na agência ou 
movimentação dos caixas 
eletrônicos.

Já os caixas eletrônicos 
têm com dispositivos de 
entintamento das notas, 
em observância ao previsto 
na Lei n.º 13.654/18. Es-
ses mecanismos, que usam 
tinta especial colorida para 
inutilizar cédulas nos casos 
de ataques a ATMs, estão 
instalados nos terminais de 
autoatendimento em opera-
ção no país.

O levantamento da Fe-
braban lembra que os 
grandes bancos também 
possuem centrais que mo-
nitoram as agências em 
tempo real, no esquema 
24/7 (24 horas por dia, 7 
dias da semana), além de 
vigilantes profissionais, 
uma média de três profis-
sionais por agência ban-
cária. No caso de alguma 
ocorrência, as polícias são 
acionadas. Os serviços de 
segurança são fornecidos 
por empresas especializa-
das com autorização de 
funcionamento expedida 
pelo Departamento de Po-
lícia Federal, em conformi-
dade com a lei 7.102/83.

China vendeu menos smartphones

As vendas de smar-
tphones caíram 
na China em feve-

reiro, afetadas por surtos 
esporádicos de Covid-19, 
mostrou um relatório do se-
tor divulgado nesta quarta-
feira. A China detém 70% 
dos principais fornecedores 
de smartphones do mundo.

As vendas de smartpho-

nes compatíveis com redes 
5G na China aumentaram 
63,5%, para 266 milhões 
de unidades no ano passa-
do, com a queda dos preços 
impulsionando a demanda, 
segundo dados do gover-
no. Cerca de 23,48 milhões 
foram comercializadas no 
mês, uma queda anual de 
20,5%, de acordo com o re-

latório da empresa de pes-
quisa e consultoria CINNO 
Research.

Segundo a agência Xi-
nhua, em base mensal, as 
vendas diminuíram 24%, 
segundo o texto. As cinco 
principais marcas viram su-
as vendas caírem em relação 
a um mês atrás. A fabrican-
te nacional de smartpho-

nes Oppo permaneceu no 
primeiro lugar no período, 
e a Honor ultrapassou a 
Vivo para ficar no segun-
do, com um aumento anual 
de 141,6%. A Apple ficou 
no terceiro lugar, com suas 
vendas caindo 4% em rela-
ção a um ano atrás, seguida 
pela Vivo e Xiaomi, segun-
do o relatório.



Antonio Petrobelli
pietrobelliantonio0@gmail.com
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Leilão da mansão  
de Eike Batista
A mansão cinematográfica de Eike Batista, em An-

gra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, 
será leiloada no dia 5 de maio pelo leiloeiro (alexan-
drepedrosaleiloeiro.com.br). O luxuoso imóvel está 
avaliado em R$ 10 milhões, com 16.500 metros qua-
drados. A mansão tem amplas salas e varandão, com 
vista para um jardim, piscina e vista para o mar. No 
terreno há a casa principal, uma para hóspedes e ou-
tra para funcionários. Além disso, para compor a área 
de lazer tem uma quadra de tênis, sauna, academia, 
área gourmet e uma jacuzzi na varanda. Há ainda um 
heliponto e dois atracadouros para barcos e iates. O 
imóvel faz parte dos bens arrecadados pela Justiça de 
Minas Gerais no processo de falência da MMX Sudes-
te Mineração, decretado em maio de 2021.

Oferta de apart-hotel na Barra
Jonas Ryner (rymerleiloes.com.br) está promovendo a 

oferta de leilão do apartamento com 52m² e vaga na Av. 
Lúcio Costa, 5.550/209, Barra da Tijuca (RJ). Trata-se de 
imóvel residencial situado no Apart-Hotel Barra Royal 
Plaza, em área privilegiada, em frente à praia, com in-
fraestrutura de recepção e segurança 24 horas, serviço de 
limpeza diária, piscina ao ar livre, sauna, espaço fitness, 
bem como é próximo a restaurantes, mercados, bancos 
e farmácias. Avaliação: R$ 839.214,00. Leilão em anda-
mento.

Anúncio de sala  
comercial em Niterói

Luiz Tenório de Pahla (depaulaonline.com.br) destaca o 
leilão da sala 309 do Edifício Del Labor, na Avenida Ernani 
do Amaral Peixoto, 300, Centro, Niterói (RJ). Com área 
construída de 24m², é dividida em um salão e um banhei-
ro, com janelas de esquadria em madeira. Posição: frente. 
O prédio tem ocupação comercial, de construção contem-
porânea, de concreto armado e alvenaria de tijolos, parte 
sobre pilotis em cima da calçada. O imóvel está localizado 
em rua de calçamento asfáltico, no Centro da cidade, com 
total infraestrutura urbana, junto a farto comércio e dos 
meios de transportes coletivos. Avaliação: R$ 65.000,00. 
Leilão aberto.

Promoção de loja  
em Jacarepaguá

Rodrigo Portela (portellaleiloes.com.br) promove lei-
lão de loja na Avenida Geremário Dantas, 1400 – Loja 
212 – Quality Shopping Center localizado no Centro da 
Freguesia com várias linhas de ônibus que passam na en-
trada principal. E tem também a entrada pelos fundos na 
Ladeira da Freguesia para a entrada do estacionamento 
para os clientes, com elevadores, praça de alimentação, 
loja da light, lojas no sobre solo, lojas no primeiro e se-
gundo andares. Avaliação: R$ 103.582,00. Leilão em an-
damento.

Apartamento em  
Parada de Lucas

Silvani Lopes Duas (leiloeirasilvani.com.br) orga-
niza leilão do apartamento 103 da Rua Joaquim Rodri-
gues, 61, em Parada de Lucas. É imóvel residencial lo-
calizado igualmente em área residencial, composto de 
sala, dois quartos, cozinha, banheiro, área de serviço, 
sem garagem. A construção é edificada na parte final 
do terreno (fundos). E edificação exibe razoável esta-
do de conservação. O imóvel se situa em região emi-
nentemente residencial, com pouca oferta de comércio 
e razoável oferta de transporte público. Avaliação: R$ 
200.000,00. Leilão em andamento.

LITEL PARTICIPAÇÕES S.A. 
Cia Aberta. CNPJ Nº 00.743.065/0001-27. NIRE: 33300161899

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Edital de Convocação. 
Ficam convocados os senhores acionistas da Litel Participações S.A. a par-
ticipar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 
29/04/2022, às 10h, de forma exclusivamente virtual via plataforma Teams, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Em Assembleia Geral 
Ordinária – (“AGO”): 1.1) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 
exercício findo em 31/12/2021, acompanhadas do parecer dos auditores 
independentes; 1.2) Destinação do Lucro Líquido do exercício findo em 
31/12/2021; 1.3) Eleição de membro para compor o Conselho de Adminis-
tração e nomeação do Presidente; II – Em Assembleia Geral Extraordinária – 
(“AGE”):1.4) Fixação da remuneração anual global dos administradores para 
o exercício social de 2022; e, 1.5) Reforma do estatuto social: alteração do 
endereço da sede da companhia (art.3º) e sua consolidação. RJ, 06/04/2022. 
Carlos Eduardo rEiCh dE sampaio - dirEtor dE rElaçõEs Com invEstidorEs

LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. – EM LIQUIDAÇÃO. 
Cia Aberta. CNPJ nº 05.495.546/0001-84. NIRE: 33300271406

Assembleia Geral Ordinária e  Extraordinária. Edital de Convocação.
Ficam convocados os senhores acionistas da Litela Participações S.A. – Em 
Liquidação a participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser 
realizada em 29/04/2022, às 10h30, de forma exclusivamente virtual via plata-
forma Teams, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Em Assem-
bleia Geral Ordinária – (“AGO”): 1.1) Apreciação das Contas do Liquidante, 
exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2021 e do quadro geral de credores na 
data-base de 31/12/2021, acompanhadas do parecer dos auditores indepen-
dentes; 1.2) Destinação do Lucro Líquido do Exercício Findo em 31/12/2021.; 
1.3) Eleição de membro para compor o Conselho de Administração e nome-
ação do Presidente; II – Em Assembleia Geral Extraordinária – (“AGE”): 1.4) 
Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício 
social de 2022; 1.5) Alteração do endereço da sede da companhia; e, 1.6) 
Aprovação da 5ª partilha antecipada de ativo, nos termos do art. 215, §1º da 
lei nº 6.404/76. RJ, 06/04/2022. Eximia Capital Partners Ltda – Liquidante.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA 
DE CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRE-
TORIA. A Comissão para Constituição, Fundação, Eleição e Posse 
de Diretoria do Instituto Brasileiro de Ativos Digitais - IBRAD, neste 
ato, representado pelo Doutor Demóstenes Armando Dantas Cruz, 
RG nº 56.981, OABRJ e CPF nº 320.390.777-15, brasileiro, advo-
gado, divorciado, domiciliado na Av. Presidente Vargas, nº 1733, 
sala 905, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.210-030, e-mail: de-
mostenesarmando@gmail.com, convoca a todos os interessados, 
para a realização da Assembleia Geral, no dia 18 de abril de 2022. 
A Assembleia ocorrerá na Rua Senador Dantas, nº 31, Centro, Rio 
de Janeiro, RJ, CEP: 20031-202, a fim de serem deliberados e dis-
cutidos a seguinte ordem do dia: 01- Deliberação sobre a funda-
ção do Instituto Brasileiro de Ativos Digitais - IBRAD 2- Aprovação 
do Estatuto Social da entidade; 03- Eleição e posse do Conselho, 
do Comitê Executivo, das Comissões de Carácter Geral e do Cen-
tro de Arbitragem e Mediação; 04- Assuntos de interesse geral. 

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2022. 
Dr. Demóstenes Armando Dantas Cruz – OABRJ 56.981.

Presidente da Comissão de Constituição e Fundação do IBRAD

Edital de convocação de AG da OME: O presidente da Organização 
Mundial de Esportes – OME, inscrita no CNPJ n° 07.453.413/0001-
70, na forma do seu artigo 15 do estatuto, convoca os senhores as-
sociados em pleno gozo de seus direitos sociais para se reunirem 
em Assembleia Geral (AG), que se realizará na Rua Senador Dan-
tas, nº 31, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20031-202, no dia no 
18 de abril de 2022. A Assembleia Geral - AG realizar-se-á em primeira 
convocação às 13h, com a presença de 2/3 dos associados, em segun-
da e última convocação às 14h, no mesmo dia e local, com a presença 
de metade mais um do número total de associados, e persistindo a fal-
ta de quórum legal, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA: I – Prestação de Contas do exercício de 2011/2021 compreenden-
do: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstração de 
Sobras ou Perdas de demais Demonstrativos; d) Parecer do Conselho 
Fiscal. II – Eleição dos componentes da Diretoria, do Conselho Fiscal e 
Diretorias conforme regras estatutárias para o período de 2022 a 2027; 
III – Alteração de endereço da OME; IV – A inclusão de novas atividades 
desenvolvidas pela OME a serem incluídas no artigo 2°, seus parágra-
fos e incisos do estatuto; V – Alterar o período dos cargos eletivos cons-
tantes no artigo 17, § 1º e do 24, embora este último seja omisso mas 
alude ao anterior, de 04 (quatro) para 10 (dez) anos, sendo permitida a 
reeleição; VI - Instituir um fundo monetizado através de FINAM para fins 
de atingir os seus objetivos estatutários contidos no artigo 2° do estatu-
to; VII - Outros assuntos gerais de interesse da OME sem deliberação.

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2022.
Arlindo Gonçalves Campos. Presidente da OME

FUNDAÇÃO CRISTÃ - ESPÍRITA CULTURAL PAULO DE TARSO
CONVOCAÇÃO 

De acordo com os artigos 20 a 23A e seus parágrafos, do Estatuto, ficam 
convocados os Membros do Conselho Curador da Fundação, para a As-
sembléia Geral Ordinária (AGO) a se realizar na Sede da Fundação, si-
tuada na Estrada do Dendê, nº 659 - Tauá - Ilha do Governador, Rio de 
Janeiro – RJ, às 10:00 horas, no dia 30 de abril de 2022, nas modalida-
des presencial e por vídeo conferência, conforme autorização da 3ª Pro-
motoria de Justiça de Fundações, do MPRJ, para deliberar sobre a se-
guinte Ordem do Dia, registrando-se a reunião, através de atas distintas, 
a saber: Primeira Ata – a) Preenchimento de 1 (uma) vaga para o Conse-
lho Curador, em razão de renúncia de Conselheiro (Arts. 15 e 16 do Es-
tatuto); Segunda Ata - b) Apreciação do Relatório das Atividades da Di-
retoria referente ao exercício de 2021; c) Apreciação do Balanço Geral e 
Demonstração de Resultados referentes ao Exercício de 2021. Rio de Ja-
neiro, 07 de abril de 2022. Roberto do Nascimento Vitorino - Presidente.

Vendas em shoppings registram 
alta de 10,6% em fevereiro
Fevereiro registrou 

crescimento de ven-
das em lojas de sho-

ppings de 10,6%, de acordo 
com dados do Índice Cie-
lo de Varejo em Shopping 
Centers (ICVS-Abrasce). 
No acumulado do ano, as 
vendas acumulam alta de 
10,3%. O resultado reforça 
o momento de recuperação 
no setor, iniciado no ano 
passado.

Do ponto de vista re-
gional, as regiões que mais 
se destacaram, no segundo 
mês de 2022, com cresci-
mento das vendas acima da 
média nacional são: Nor-
deste (13,4%), Sul (12,9%) 
e Norte (10,9%). A Região 
Sudeste registrou uma ex-
pansão de 9,5%, enquanto 
no Centro-Oeste teve um 
acréscimo de 5,5%.

Apesar do cenário ma-
croeconômico, caracteriza-
do por inflação em alta e 
queda no rendimento das 
famílias brasileiras, o ticket 
médio de vendas nas lojas 
dos shoppings ficou em R$ 

118,44 em fevereiro. O va-
lor é ligeiramente inferior 
aos R$ 120,85 do mesmo 
período do ano passado, 
mas ainda assim 24% supe-
rior ao de fevereiro de 2020 
no período pré-pandemia.

A alta no comércio dos 
shoppings coincide com 
uma franca recuperação no 
fluxo de visitantes do se-
tor, reflexo de um número 
cada vez maior de brasilei-
ros imunizados contra o 
coronavírus. O estudo in-
dica que, no segundo mês 
de 2022, foi registrado um 
acréscimo de 24,2% no to-
tal de frequentadores dos 
empreendimentos em com-
paração ao mesmo período 
de 2021.

O presidente da Asso-
ciação Brasileira de Sho-
pping Centers (Abrasce), 
Glauco Humai, avalia que 
os índices positivos são 
um termômetro importan-
te que apontam para a con-
tinuidade do crescimento 
do setor em 2022 e uma 
progressiva recuperação 

aos níveis pré-pandemia.
“Os dados comprovam 

nossa expectativa de que 
o aumento nas vendas nos 
shoppings será gradual e 
contínuo em 2022 e vai 
ocorrer a medida em que 
o nível de visitantes cres-
ce. Consequentemente, o 
tíquete médio elevado é 
beneficiado pelo ambien-
te seguro que oferecemos 
aos nossos frequentado-
res e uma experiência que 
transcende o simples ato de 
comprar. Acreditamos que 
com uma melhora nos indi-
cadores macroeconômicos 
poderemos ter resultados 
ainda melhores”, explica.

Com mais dias úteis em 
março, a movimentação no 
varejo paulistano registrou 
alta de 2% na comparação 
com o mês anterior. É o 
que aponta o Balanço de 
Vendas, indicador elabora-
do pelo Instituto de Econo-
mia Gastão Vidigal da As-
sociação Comercial de São 
Paulo (IEGV/ACSP) com 
amostra da Boa Vista.

Na comparação intera-
nual o crescimento foi de 
77%, mas está longe de 
apontar para o cenário oti-
mista. Marcel Solimeo, eco-
nomista da ACSP, explica 
que a base de comparação 
é fraca. No mesmo período 
do ano passado, o comércio 
atendia às medidas restriti-
vas de funcionamento.

O IEGV/ACSP com-
parou a movimentação do 
varejo deste ano com o 
mesmo período de 2019, 
cenário sem pandemia. Os 
dados apontaram queda 
de 2%, o que mostra uma 
desaceleração da atividade 
econômica.

“Essa desaceleração se 
deve pela alta da inflação. 
O que se espera é que a 
injeção de recursos extras 
como o Auxílio Brasil e a 
antecipação do FGTS con-
tribua para a retomada da 
atividade econômica e con-
sumo das famílias que têm 
perdido poder de compra 
pelo aumento da inflação”, 
disse.

Aluguéis subiram 0,81% em março, diz FGV

Os valores dos alu-
guéis em quatro 
das principais ca-

pitais brasileiras subiram 
0,81% em março deste ano. 
O dado é do Índice de Va-
riação de Aluguéis Resi-
denciais (Ivar), calculado 
pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV) nas cida-
des de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte e 
Porto Alegre. A taxa ficou 
abaixo dos 2,92% registra-
dos em fevereiro. Com is-
so, o Ivar acumula inflação 
de 6,24% em 12 meses, o 
maior patamar desde o iní-
cio da série histórica, em 
janeiro de 2019.

A maior queda do Ivar, 
de fevereiro para março, foi 
observada em Porto Alegre, 

que passou de uma inflação 
de 3,61% para uma deflação 
(queda de preços) de 1,25% 
no período.

As demais cidades tam-
bém tiveram queda na taxa, 
mas continuaram registran-
do inflação em março: São 
Paulo (caiu de 2,38% em 
fevereiro para 1,30% em 
março), Rio de Janeiro (de 
2,55% para 1,44%) e Belo 
Horizonte (de 3,80% para 
2,32%).

Já no acumulado de 12 
meses, a inflação caiu ape-
nas em Porto Alegre, que 
passou de 5,46% no acu-
mulado em fevereiro para 
4,98% no acumulado em 
março.

Nas outras três cidades, 
a inflação acumulada subiu 

de fevereiro para março: 
São Paulo (de 2,83% para 
4,09%), Rio de Janeiro (de 
4,90% para 7,27%) e Belo 
Horizonte (de 9,32% para 
14,11%).

Já o Índice FipeZAP+, 
que acompanha o com-
portamento dos preços 
de venda de imóveis re-
sidenciais em 50 cidades 
brasileiras, registrou alta 
de 0,55% em março em 
2022, após avançar 0,53% 
e 0,49%, respectivamente, 
em janeiro e fevereiro de 
2022. Comparativamente, 
o IGP-M/FGV apresen-
tou uma variação mensal 
de 1,74% em março, ao 
passo que a expectativa do 
mercado para o IPCA/IB-
GE projeta uma alta men-

sal de 1,06% nos preços 
ao consumidor, segundo 
as informações publica-
das no Relatório Focus do 
Banco Central. Analisadas 
individualmente, 47 das 50 
cidades monitoradas pelo 
índice apresentaram au-
mento nominal no preço 
médio de venda residen-
cial – sendo que, em 15 
delas (como Manaus, Goi-
ânia, Campo Grande, Vila 
Velha e Vitória), essa va-
riação superou a inflação 
ao consumidor esperada 
pelos agentes do mercado. 
Considerando o rol das 
16 capitais acompanha-
das, a única cidade a não 
registrar aumento nominal 
dos preços residenciais foi 
Porto Alegre (-0,09%).
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Susep garante abertura ao diálogo
CVG-RJ promove homenagem a Alexandre Camillo

Manter a Superin-
tendência de Se-
guros Privados 

(Susep) aberta ao diálogo 
visando a consolidação de 
um mercado mais estável e 
seguro. “Trabalhamos para 
que haja um ambiente mais 
saudável e o setor possa 
empreender e investir com 
tranquilidade”. Esse foi o 
recado que o superinten-
dente Alexandre Camillo 
fez ao ser homenageado, 
nesta terça-feira (5) pelo 
Clube Vida em Grupo do 
Rio de Janeiro (CVG-RJ), 
evento que reuniu mais de 
150 participantes no pri-
meiro encontro com pro-
fissionais e executivos do 
mercado fluminense.

“É um prazer reverenciar 
um líder do mercado neste 
primeiro grande encontro 
no pós-pandemia. Eu co-
nheço Alexandre Camillo 
há 25 anos e sempre o vi 
tratando as pessoas com ca-
rinho e educação extrema. 
Tenho certeza que, em sua 
gestão, vai intensificar o diá-
logo com o mercado”, afir-
mou o presidente do CVG-
RJ, Octávio Perissé. Ele se 
disse “muito feliz” em re-
ceber o superintendente da 
Susep no momento em que 
o mercado do Rio de Janei-
ro busca se reerguer. “Ter 
ideias novas na Susep trará 
coisas importantes para o 
mercado. Camillo, o CVG-
RJ é sua casa”, acrescentou 

Perissé.
A saudação a Alexandre 

Camillo foi feita pelo Se-
cretário do Conselho Con-
sultivo do CVG-RJ, Ademir 
Marins, que destacou a rele-
vância de se ter no coman-
do da Susep um profissio-
nal competente, vitorioso 
e que conhece, como pou-
cos, o mercado de seguros. 
“Com toda a certeza, saberá 
usar, na medida certa, os in-
gredientes mais adequados 
para que o nosso setor cres-
ça em bases sustentáveis 
e, principalmente, sem so-
bressaltos. Com Alexandre 
Camillo na Susep, voltamos 
a trafegar por uma estrada 
segura e reta. A viagem do 
nosso setor não mais será 
feita por estradas sinuosas 
ou atalhos desconhecidos”, 
acentuou Marins.

Alexandre Camillo disse 
ainda que o mercado de se-
guros brasileiro tem “enorme 
potencial”. Para ele, o setor é 
transparente e moderno. “Há 
outra percepção da socieda-
de sobre o seguro. O merca-
do, após a pandemia, é visto 
como o melhor instrumento 
de proteção. Os números do 
setor traduzem isso”, pon-
tuou. Lembrou também que 
a humanidade nunca esteve 
tão exposta ao risco como 
agora, seja por questões cli-
máticas, ameaças de pande-
mias ou riscos gerados pela 
tecnologia. 

Nesse contexto, enfati-

zou a importância de o se-
tor proteger adequadamen-
te a sociedade. “O nosso 
desejo é colocar o mercado 
de seguros em uma rota as-
sertiva, independente dos 
humores ou perfis de quem 
esteja no comando da Su-
sep”, afirmou.

Camillo foi saudado ain-
da por lideranças como os 
presidentes da Confedera-
ção Nacional das Segura-
doras (CNseg), Marcio Co-
riolano, e do Sindicato dos 
Corretores de Seguros do 
Rio de Janeiro (Sincor-RJ), 

Henrique Brandão, que des-
tacaram a importância de a 
Susep ser comandada agora 
por um profissional expe-
riente, qualificado e que co-
nhece o mercado.

Também presente ao en-
contro, o deputado federal 
Hugo Leal, elogiou o home-
nageado e se pôs à disposição 
para ajudar o mercado de se-
guros no Congresso Nacio-
nal. No final do encontro, 
o superintendente da Susep 
recebeu uma placa comemo-
rativa do presidente do CVG-
RJ, Octávio Perissé. 

Mercado poderá crescer 10,3% este ano

Alexandre Camillo recebe de Octávio  
Perissé a placa enaltecendo o seu  
trabalho no mercado de seguros 

INDS Seguros 
de autos crescem 
12,56% em fevereiro

MDS reforça estratégia  
de internacionalização

Conjuntura CNseg divulga projeções dos seguros

O setor de seguros 
poderá crescer 
até 10,3% neste 

ano (sem Saúde e Dpvat) 
em relação a 2021, infor-
ma a nova edição da “Con-
juntura CNseg nº 68, pu-
blicação da Confederação 
Nacional das Seguradoras 
(CNseg), reforçando a ten-
dência de alta da demanda 
pela proteção contra riscos.

Nas projeções por seg-
mentos, o de Saúde Suple-
mentar fica com alta en-
tre 7,1% e 12,3%. Já o de 
Danos e Responsabilida-
des pode evoluir de 4,6% 
a 12,5%. No segmento de 
Cobertura de Pessoas, a 
projeção é também de alta, 
de 3,8% a 9,7%, enquanto o 
de Capitalização pode evo-
luir de 2% a 6,9%.

Nas projeções de 2023, 
o volume de seguros de 
Danos e Responsabilida-
des têm previsão de cresci-
mento de 1,5% no cenário 
pessimista e de 10,6% no 
otimista. Na Cobertura de 
Pessoas, a variação oscila de 
3,4% a 8,9%, enquanto na 
Capitalização, alta de 3,3% a 
8,7%. Na Saúde Suplemen-

tar, a estimativa é de alta no 
volume, de 2,1% a 10% no 
próximo ano.

A edição 68 da “Con-
juntura CNseg” contempla 
ainda a análise de outros 
temas relevantes do setor 
de seguros. A publicação 
destaca, por exemplo, so-
bre a agenda ASG (Am-
biental, Social e Gover-
nança), que deu um passo 
importante por meio da 
minuta de Circular Susep 
sobre requisitos de sus-
tentabilidade. Na pauta 
ainda, a crescente atenção 
do setor segurador para os 
riscos do ambiente digital 
e os modelos de projeção 
de negócios, que são fer-
ramentas para apoiar ges-
tores e estratégicas para a 
gestão dos ativos que ga-
rantem riscos.

O atual cenário dos In-
cidentes de Resolução de 
Demandas Repetitivas 
(IRDR’s) instaurados nos 
Tribunais de Justiça e o 
exercício do direito de re-
gresso da seguradora em 
face das concessionárias de 
energia elétrica são outros 
destaques do universo jurí-

dico. A Fenseg (Federação 
Nacional de Seguros Ge-
rais) comenta a exigência 
de seguro de programas 
habitacionais do Governo. 
A exigência do Seguro de 
Danos Estruturais abre um 
novo horizonte para as em-
presas seguradoras, além de 
fortalecer o próprio merca/
do de construção civil.

Texto do presidente da 
Federação Nacional de 
Previdência Privada e Vida 
(FenaPrevi), Edson Franco, 
destaca o papel da Previ-
dência Privada no contexto 
da pandemia, reforçando 
que, no próximo triênio 
(2022-2024), a prioridade 
da instituição será manter 
uma agenda permanente de 
diálogo com a sociedade, 
com os Três Poderes e en-
tidades associativas. Sobre a 
Saúde Suplementar, artigo 
aponta que a sustentabilida-
de do sistema privado passa 
por ampliar acesso e baixar 
os custos da assistência, pa-
ra impedir que os planos se 
tornem impeditivos.

A publicação tammbém 
avalia o desempenho do 
segmento de Capitalização, 

que no biênio de 2020/2021 
movimentou mais de R$ 
40,2 bilhões entre resgates 
e premiações de sorteios. A 
FenaCap (Federação Nacio-
nal de Capitalização) enten-
de que 2022 será mais um 
ano de crescimento, cons-
truído a partir das respostas 
a um ambiente econômico 
desafiador.

Na seção destinada à 
produção acadêmica, des-
taque para cinco artigos: 
a publicação internacional 
“Insurance Company Op-
portunities and Threats”; 
“Efeitos redistributivos da 
Reforma da Previdência”, 
“MAC: uma proposta para 
metas atuariais consisten-
tes em fundos de pensão”; 
“Efeito de alterações no 
preço de referência sobre 
as indenizações do Seguro 
Agrícola de Faturamento 
da soja no Brasil” e “Uma 
Análise Setorial da Indús-
tria de Seguros à Luz do 
Modelo Estrutura-Condu-
ta-Desempenho (ECD): A 
Contribuição do Setor pa-
ra a Atividade Econômica 
Brasileira nos Últimos 15 
Anos.

Danielle Medeiros

A MDS segue inves-
tindo em uma forte 
estratégia de inter-

nacionalização e capilariza-
ção. No final de 2021, esse 
plano tornou-se ainda mais 
concreto após os acionistas 
Sonae e IPLF Holding en-
trarem em acordo com o 
Ardonagh Group, o maior 
grupo de corretagem inde-
pendente do Reino Unido, 
para a compra de 100% 
do capital social do Grupo 
MDS. O acordo ainda está 
em fase regulatória de vali-
dação. Agora, um novo pas-
so importante é dado pela 
empresa ao anunciar a con-
tratação do executivo Davi 
Wu.

Especialista em relações 
internacionais, o profissional 
tem, em média, 20 anos de 
experiência no mercado chi-
nês e cerca de 10 anos de atu-
ação direta na área de segu-
ros. Wu já trabalhou na MDS 
entre 2012 e 2015 como Ge-
rente de Novos Negócios e 

acumula passagens por gran-
des empresas do mercado 
segurador e de consultoria, a 
exemplo do Grupo Buritipar 
e da KPMG. 

“É uma grande alegria 
receber o convite do José 
Manuel para retornar à casa 
na qual iniciei a minha traje-
tória em seguros. Agradeço 
também ao Ariel Couto, que 
endossou a oportunidade e 
compactua com os planos e 
iniciativas que temos para a 
MDS junto ao cenário mun-
dial”, destaca Wu.

“Como diretor executivo 
de Negócios Internacionais, 
o Davi será o ponto focal 
da MDS Brasil para rela-
ções com mercados exter-
nos. Tenho plena convicção 
de que sua expertise irá ao 
encontro da postura inter-
nacional que nutrimos por 
meio da Brokerslink”, ex-
plica José Manuel Dias da 
Fonseca, CEO Global do 
Grupo MDS e Chairman e 
Fundador da Brokerslink. 

A demanda por segu-
ros de automóveis 
registrou alta de 

12,56% em fevereiro deste 
ano quando comparada ao 
mesmo mês de 2021. É o 
que revela o Índice Neuro-
tech de Demanda por Se-
guros (INDS). O indicador 
mede mensalmente o com-
portamento e o volume das 
consultas a plataforma da 
Neurotech, empresa pio-
neira em soluções de inte-
ligência artificial aplicadas 
a seguros e crédito, área na 
qual a companhia mantém 
um índice similar que já é 
referência no mercado.

Na estreia, o INDS desta-
ca os estados do Rio Grande 
do Sul e Paraná, ambos com 
crescimento de 9,72%. Em 
terceiro no ranking está São 
Paulo, com alta de 8,43%. 
Segundo Daniel Gusson, 
Head Comercial de Segu-
ros da Neurotech, a ideia de 
criar um índice para o setor 
veio da demanda do seg-
mento em ter um indicador 
confiável que demonstrasse 
qual o apetite do brasileiro 
em assegurar o seu veículo.

“Nem todas as consultas 
registradas são efetivadas, 
pois a aceitação da apólice 
depende de n variáveis de 
risco que vão impactar no 
seu valor. O INDS dá um 
direcionamento do mo-
mento do mercado, o que 
impacta na estratégia das 
seguradoras”, ressalta.

Ele destaca que o aumento 
da demanda está relacionado 
à base mais fraca registrada 
em fevereiro de 2021. “O se-
gundo mês do ano, em geral, 
apresenta uma procura me-
nor por seguros. É um com-
portamento sazonal que tem 
impacto do feriado do Car-
naval. Em 2021, houve uma 
queda expressiva. Portanto, 
não surpreende que este ano 

esteja melhor, apesar de os 
dados do setor automobilís-
tico terem demonstrado pio-
ra”, diz.

Em relação a janeiro des-
te ano, fevereiro registrou 
queda de 12,55% no indi-
cador nacional. Destaca-se 
a retração de 22,15% da 
demanda gaúcha e as pers-
pectivas para 2022 não se 
mostram tão promissoras. 
Apesar da redução do IPI, 
que deve ser repassada aos 
preços finais dos veículos, 
pesa o aumento da taxa Se-
lic, que impacta o custo do 
financiamento. Há ainda a 
alta dos combustíveis e a 
perda da renda das famílias 
brasileiras. 

Dados da Anfavea de-
monstram que as vendas de 
veículos novos em fevereiro 
sofreram retração de 22,8% 
em relação ao mesmo mês 
do ano passado. Já a venda 
de automóveis e comerciais 
leves usados em fevereiro 
somou 607 mil unidades, 
o que representa pequena 
queda de 1,1% em relação 
a janeiro. No bimestre, foi 
negociado 1,22 milhão de 
veículos leves, uma que-
da de 30% na comparação 
com 2021. Os dados são da 
Fenabrave. 

Recém-criado pela Neu-
rotech, o Índice Neurotech 
de Demanda por Seguros 
(INDS) abrange o universo 
das principais seguradoras 
brasileiras e mensura o ape-
tite do brasileiro a assegurar 
o seu automóvel. Nem to-
das os milhões de consul-
tas mensais registradas se 
transformam em apólices 
contratadas, pois o proces-
so depende de fatores co-
mo o perfil da pessoa que 
está fazendo a solicitação, 
o apetite ao risco da segura-
dora e se há ou não indícios 
de fraude.
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Balanço patrimonial
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 61 93
Aplicações financeiras 315 2.438
Contas a receber de clientes 52.168 32.353
Adiantamentos 3.103 5.116
Total do ativo circulante 55.647 40.000
Não circulante
Partes relacionadas 152.495 130.765
Depósitos judiciais e cauções 202 202
Imobilizado 17.946 13.161
Intangível 421 1.059
Direito de uso 2.107 1.040
Total do ativo não circulante 173.171 146.227
Total do ativo 228.818 186.227
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos 4.576 -
Arrendamentos 1.193 1.000
Fornecedores 3.968 6.391
Outorgas a pagar 5.856 2.272
Salários e encargos sociais 1.637 1.412
Impostos e contribuições a recolher 10.195 14.674
Parcelamento de impostos 2.700 1.717
Adiantamentos de clientes 791 787
Dividendos a pagar - 8.850
Outros passivos 6.725 6.373
Total do passivo circulante 37.641 43.476
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 8.250 -
Arrendamentos 921 44
Partes relacionadas 22.517 25.311
Parcelamento de impostos 16.286 6.499
Provisão para contingências 1.383 2.244
Total do passivo não circulante 49.357 34.098
Patrimônio líquido
Capital social 66.200 66.200
Reservas de lucro 75.620 42.453
Total do patrimônio líquido 141.820 108.653
Total do passivo e do patrimônio líquido 228.818 186.227

Demonstração dos resultados dos exercícios
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

31/12/2021 31/12/2020
Receita operacional líquida 106.586 94.425
Custo dos serviços prestados (46.144) (50.017)
Lucro bruto 60.442 44.408
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (3.352) (1.766)
Outras receitas (despesas) 768 (256)

(2.584) (2.022)
Receitas financeiras 895 30
Despesas financeiras (7.841) (10.312)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 50.912 32.104
Imposto de renda e contribuição social (17.745) (11.300)
Lucro líquido do exercício 33.167 20.804

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

Capital 
social

Re-
serva 
legal

Reser-
va de 

Investi-
mentos

Lucros 
acumu-

lados Total
Saldos em 1° de janeiro de 2020 66.200 1.262 20.387 - 87.849
Lucro líquido do exercício - - - 20.804 20.804
Destinação do resultado do exercício - 1.040 19.764 (20.804) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 66.200 2.302 40.151 - 108.653
Lucro líquido do exercício - - - 33.167 33.167
Destinação do resultado do exercício - 1.658 31.509 (33.167) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 66.200 3.960 71.660 - 141.820

Demonstração do resultado abrangente 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 33.167 20.804
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 33.167 20.804

Demonstração dos fluxos de caixa
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 33.167 20.804
Ajustes de reconciliação do lucro líquido do exercício 
ao caixa gerado pelas atividades operacionais
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 178 79
Depreciação e amortização 6.710 14.352
Juros e multas provisionados 835 9.735
Provisão para contingências (861) 169
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes (19.993) (10.841)
Depósitos judiciais - 8
Adiantamentos 2.013 (3.093)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores (2.423) 3.283
Outorgas a pagar 3.584 103
Salários e encargos sociais 225 8.866
Impostos e contribuições a recolher (4.479) 112
Parcelamento de impostos 10.770 5.762
Juros pagos (759) (208)
Adiantamento de clientes 4 (758)
Outros passivos 352 (3.418)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 29.323 44.955
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de ativo imobilizado (8.389) (21.403)
Aplicações financeiras 2.123 (1.900)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (6.266) (23.303)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de recursos 15.000 -
Pagamentos de principal (4.715) (1.510)
Partes relacionadas (24.524) (14.059)
Dividendos pagos (8.850) (6.150)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (23.089) (21.719)
Redução no saldo de caixa e equivalentes de caixa (32) (67)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 93 160
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 61 93
Redução no saldo de caixa e equivalentes de caixa (32) (67)

ECOPESA AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 08.165.091/0001-27  |  08.165.091/0002-08

                  Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor                                         Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em milhares de reais)

31/12/2021 31/12/2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 825 215
Contas a receber de clientes 18.508 17.552
Adiantamentos 4.886 615
Total do ativo circulante 24.219 18.382
Não circulante
Partes relacionadas 50.214 34.215
Imobilizado 22.866 21.291
Intangível 131 613
Direito de uso 4.005 4.207
Total do ativo não circulante 77.216 60.326
Total do ativo 101.435 78.708
Passivo
Circulante
Arrendamentos 1.801 1.603
Fornecedores 7.460 3.946
Salários e encargos sociais 1.335 1.938
Impostos e contribuições a recolher 4.883 4.145
Parcelamento de impostos 2.057 2.057
Adiantamento de clientes 207 3.608
Outros passivos - 477
Total do passivo circulante 17.743 17.774
Não circulante
Arrendamentos 2.438 2.779
Partes relacionadas 3.299 29
Parcelamento de impostos 10.123 11.722
Provisão para contingências 11.328 10.551
Adiantamento de clientes 14 4.755
Total do passivo não circulante 27.202 29.836
Patrimônio líquido
Capital social 19.272 19.272
Reservas de lucro 37.218 11.826
Total do patrimônio líquido 56.490 31.098
Total do passivo e do patrimônio líquido 101.435 78.708

Demonstração dos resultados dos exercícios 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

31/12/2021 31/12/2020
Receita operacional líquida 100.086 77.772
Custo dos serviços prestados (49.665) (43.695)
Lucro bruto 50.421 34.077
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (6.128) (12.877)
Outras receitas (despesas) (329) (228)

(6.457) (13.105)
Receitas financeiras 46 41
Despesas financeiras (4.586) (2.241)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 39.424 18.772
Imposto de renda e contribuição social (14.032) (7.467)
Lucro líquido do exercício 25.392 11.305

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

Capital 
social

Re-
serva 
legal

Reser-
va de 

Investi-
mentos

Lucros 
acumu-

lados Total
Saldos em 1° de janeiro de 2020 19.272 1.366 (845) - 19.793
Lucro líquido do exercício - - - 11.305 11.305
Destinação do resultado do exercício - - 11.305 (11.305) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 19.272 1.366 10.460 - 31.098
Lucro líquido do exercício - 11.826 (11.826) 25.392 25.392
Destinação do resultado do exercício - 1.270 24.122 (25.392) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 19.272 14.462 22.756 - 56.490

Demonstração do resultado abrangente 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 25.392 11.305
Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício 25.392 11.305

Demonstração dos fluxos de caixa
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais) 

2021 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 25.392 11.305
Provisão (reversão) para créditos de liquidação 
duvidosa 329 (204)
Depreciações e amortizações 14.260 6.554
Juros provisionados 567 2.241
Provisão para contingências 777 3.635
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes (1.285) 10.768
Adiantamentos (4.271) (581)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores 3.514 (1.194)
Salários e encargos sociais (603) 108
Impostos e contribuições a recolher 738 934
Juros pagos (567) 132
Parcelamento de impostos (1.599) -
Outros (8.619) (779)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades operacionais 28.633 32.919
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado e intangível (11.041) (6.850)
Aplicação financeira - (1)
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento (11.041) (6.851)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos e financiamentos pagos (4.253) (1.448)
Partes relacionadas (12.729) (24.986)
Caixa líquido (aplicado nas) das atividades de 
financiamento (16.982) (26.434)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 610 (366)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 215 581
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 825 215
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 610 (366)

Três perguntas: etanol – preço, produção, setor e perspectivas
Por Jorge Priori

Conversamos sobre 
etanol com Lu-
ciano Rodrigues, 

diretor de economia e in-
teligência setorial da UNI-
CA (União da Indústria de 
Cana de Açúcar).

Como se dá a definição 
de preço do etanol? A sua 
produção depende ap-
enas dos produtores?

A produção de etanol 
é realizada por cerca de 
350 plantas e, diferente do 
que acontece no setor de 
petróleo, nenhum produ-
tor, individualmente, con-
segue definir o seu preço 
de venda. O valor prati-
cado na bomba depende 
das condições de oferta e 
de demanda observadas no 
mercado, as quais são influ-
enciadas pelas condições 
climáticas, tributos sobre 
os combustíveis, preço da 
gasolina, margens de com-
ercialização na distribuição 
e revenda, e custos de 
transporte, entre outros in-
úmeros aspectos. 

A produção de biocom-
bustível, de qualquer um 
deles, também depende 
de fatores que não estão 
sob controle do produ-
tor. Temos componentes 
que afetam diretamente a 
produção, como é o caso 
do clima e das condições 
biológicas do processo 
produtivo. Em 2021, por 
exemplo, observamos uma 
queda próxima a 80 milhões 

de toneladas de cana-de-
açúcar na oferta da região 
Centro-Sul. Foi uma quebra 
de safra histórica e não pre-
vista, promovida especial-
mente pela falta de chuva.

Apesar dessa retração 
de oferta, o suprimento de 
etanol não apresentou ne-
nhum problema. A estru-
tura regulatória existente 
para atendimento do nível 
de mistura de etanol anidro 
na gasolina e a presença 
da frota flex-fuel oferecem 
uma condição diferenciada 
ao mercado nacional. Te-
mos uma estrutura eficiente 
e a possibilidade de escol-
ha do consumidor a cada 
abastecimento. Essa é uma 
situação única no mundo, 
incorporando maior com-
petição ao mercado, ga-
rantindo menor preço ao 
consumidor e menor nível 
de poluição e emissões de 
gases de efeito estufa.

Uma usina pode deixar 
de fazer etanol para fazer 
açúcar?

Atualmente, o Brasil pro-
duz cerca de 30 bilhões de 
litros de etanol por ano. 
Aproximadamente 20% 
da produção de etanol de 
cana-de-açúcar é realizada 
por empresas que só fazem 
etanol, que são as destil-
arias. Outros 3,5 bilhões de 
litros de etanol são produ-
zidos pela indústria de eta-
nol de milho. As demais, 
que fazem açúcar e etanol, 
definem a quantidade fab-

ricada de cada produto de 
acordo com a capacidade 
de produção das fábricas, 
com a qualidade da cana-
de-açúcar colhida, com as 
condições operacionais do 
processo e com os preços 
das duas commodities, ob-
servando eventuais con-
tratos de fornecimento já 
fechados.

Na prática, as empresas 
que fazem açúcar e etanol 
podem, em média, migrar 
menos de 20% da cana-de-
açúcar processada no país 
entre a produção de açúcar 
e etanol. Em outras pala-
vras, mesmo nas empre-
sas que produzem os dois 
produtos, a migração entre 
um e outro é bastante res-
trita e se dá para uma par-
cela reduzida da cana-de-
açúcar moída.

Como está o setor atu-
almente e qual deveria 
ser a visão estratégica 
do Brasil com relação ao 
etanol?

Nas últimas duas déca-
das, o setor passou por 
movimentos bruscos e 
antagônicos. A partir de 
meados dos anos 2000, se 
observou um crescimento 
exponencial da produção, 
com a criação de inúmeras 
usinas no País. A partir da 
crise financeira mundial 
em 2008, a política de con-
gelamento dos preços dos 
derivados no mercado in-
terno e o elevado nível de 
endividamento de parte das 

empresas gerou uma das 
maiores crises da indústria. 
A partir desse período, mais 
de 100 usinas foram fecha-
das e inúmeros grupos en-
traram em processo de re-
cuperação judicial.

Atualmente, temos uma 
situação muito melhor. O 
setor sucroenergético se 
reestruturou, os investi-
mentos para otimização 
da produção são crescen-
tes e a estrutura de gestão 
e governança das empre-
sas foi aperfeiçoada. Além 
disso, a indústria passou a 
vivenciar um mercado com 
regras mais transparentes 
na formação doméstica de 
preços dos derivados e a 
Política Nacional de Bio-
combustíveis (RenovaBio) 
foi aprovada.

Trata-se de um Programa 
com potencial de ampliar 
a previsibilidade acerca do 
papel dos biocombustíveis 
na matriz energética na-
cional, garantir estímulos 
para ganhos de eficiên-
cia energética-ambiental 
da produção e, de quebra, 
permitir que os benefícios 
ambientais dos biocom-
bustíveis sejam precificados 
por meio de um sistema de 
mercado, com a comercial-
ização dos créditos de des-
carbonização (CBios) pelos 
produtores.

Hoje, cerca de 90% da 
produção de etanol está 
certificada no RenovaBio e, 
na onda da energia de baixo 
carbono, o setor está muito 

bem-posicionado ofertan-
do etanol com pegada de 
carbono auditada.

Nos próximos anos, va-
mos aumentar a eficiên-
cia produtiva com menor 
consumo de insumos, com 
ganhos de produtividade 
e com a ampliação dos 
energéticos oferecidos 
pela indústria, incluindo 
a bioeletricidade, o eta-
nol de segunda geração, o 
biogás e o biometano, en-
tre outros. 

Com relação à visão es-
tratégica, no mundo da en-
ergia sustentável de baixo 
carbono, o Brasil possui um 
potencial enorme que pode 
ser explorado. Temos dife-
rentes opções energéticas 
que podem ser combinadas 
com os combustíveis fósseis 
de forma a oferecer renda, 
emprego, eficiência, garantia 
de suprimento e menores 
emissões de poluentes e de 
gases de efeito estufa.

Os biocombustíveis cer-
tamente são parte dessa 
solução. No caso do setor 
sucroenergético, estamos 
falando de etanol de cana, 
etanol de milho de segunda 
safra, etanol de segunda 
geração, bioeletricidade, 
biogás, biometano e com-
bustíveis sustentáveis de 
avião. Temos um leque 
de opções que podem ser 
combinadas com diferentes 
soluções tecnológicas no 
campo da mobilidade e no 
setor industrial, entre out-
ros.

Entendo que o Renova-
Bio foi um passo muito im-
portante de visão estraté-
gica. Na área da mobilidade, 
precisamos criar estímulos 
para soluções que entreguem 
menor emissão de gases de 
efeito estufa por quilômetro 
rodado, independente do 
pacote tecnológico adotado. 
Temos condição de avançar 
muito com o uso do etanol e 
a bioeletrificação. Essa é uma 
opção que pode ser adotada 
por vários países ao redor do 
globo. A Índia, por exemplo, 
anunciou que vai antecipar o 
aumento da mistura de eta-
nol na gasolina para reduzir 
a poluição local das grandes 
metrópoles, que é um prob-
lema sério naquele país.

Vamos observar diversas 
transformações ao longo dos 
próximos anos e é temerário 
qualquer tipo de aposta em 
uma única solução nos dife-
rentes setores da economia. 
O mundo vai precisar de 
múltiplas soluções tecnológi-
cas e energéticas para fazer 
frente ao desafio do aqueci-
mento global. Teremos op-
ções distintas adaptadas às 
condições de cada região. 
Os ganhos de eficiência 
econômica e ambiental tam-
bém serão decisivos, prev-
alecendo aquelas opções 
com menor custo e menor 
emissões de GEE. Qualquer 
visão estratégia pública ou 
privada precisa incorporar 
essas diretrizes associadas à 
macrotendência mundial da 
descarbonização.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RESUMIDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(conforme Parecer de Orientação da CVM nº 39 de 16/12/2021)

Balanço Patrimonial 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

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

Demonstração de Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

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

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

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

Demonstração dos Resultados Abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

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

Demonstração do Valor Adicionado 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

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

As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são 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 demonstra-
ções financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação 
contábil aplicável.

DECLARAÇÕES
As demonstrações financeiras completas, incluindo o relatório da administração, relatório do auditor inde-
pendente, parecer do conselho fiscal, relatório do comitê de auditoria estatutário, estão disponíveis nos 
seguintes endereços eletrônicos:
a) https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/
b) https://petrobras.com.br/pt/quem-somos/participacoes-societarias/

2021 2020
Receitas 171.523 114.568
Insumos adquiridos de terceiros (112.056) (73.272)
Valor adicionado bruto 59.467 41.296
Depreciação e amortização (17) (17)
Valor adicionado líquido produzido pela empresa 59.450 41.279
Valor adicionado recebido em transferência 2.552 2.681
Valor adicionado a distribuir 62.002 43.960
Distribuição do valor adicionado
Tributos 30.500 15.699
Instituições financeiras e fornecedores 25 31
Acionistas 31.477 28.230
Valor adicionado distribuído 62.002 43.960

Ativo 2021 2020
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 3 1
 Contas a receber - clientes 19.541 14.405
 Contas a receber - FIDC 65.517 57.497
 Imposto de renda e contribuição social 383 3.335
 Impostos e contribuições 1.496 7.373

86.940 82.611
Não Circulante
 Depósitos Judiciais 60 55
 Impostos e contribuições 6.420 2.780
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 408 583

6.888 3.418
Imobilizado 152 169

152 169
93.980 86.198

Passivo 2021 2020
Circulante
 Fornecedores 9.046 6.693
 Arrendamentos Mercantis 17 25
 Imposto de renda e contribuição social 10.846 9.935
 Impostos e contribuições 481 273
 Dividendos propostos 7.476 4.513
 Outras contas a pagar 4 3

27.870 21.442
Não Circulante
 Arrendamentos Mercantis 145 157
 Provisão para processos judiciais – 2.869

145 3.026
28.015 24.468

Patrimônio líquido
 Capital social 40.577 40.577
 Reservas de lucros 25.388 21.153

65.965 61.730
93.980 86.198

2021 2020
Receita de venda de energia 156.303 103.940
Custo de energia vendida (110.444) (61.983)
Lucro bruto 45.859 41.957
Receitas (despesas)
Vendas 61 16
Gerais e administrativas (2.497) (2.906)
Tributárias (173) (206)
Outras receitas (despesas), líquidas 1.676 (15)

(933) (3.111)
Lucro antes do resultado financeiro e impostos 44.926 38.846
Resultado financeiro líquido 2.527 2.650
Receitas financeiras 2.019 2.425
Despesas financeiras (25) (31)
Variações monetárias, líquidas 533 256
Lucro antes dos impostos 47.453 41.496
Imposto de renda e contribuição social (15.976) (13.266)
Lucro líquido do exercício 31.477 28.230
Lucro básico e diluído por ação (em R$) 0,78 0,70

2021 2020
Lucro líquido do exercício 31.477 28.230
Resultado abrangente total do exercício 31.477 28.230

2021 2020
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais 30.316 13.245
Recursos líquidos (utilizados) gerados pelas atividades de investimentos (6.002) 69.628
Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamentos (24.312) (82.875)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes no exercício 2 (2)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1 2
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 3 1

Reservas de lucros
Capital 

subscrito e 
integralizado Legal

Dividendos 
adicionais 
propostos

Lucros 
acumulados

Total do 
patrimônio 

líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019 70.372 14.074 20.077 – 104.523

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

40.577 – – 21.153 61.730
Dividendos adicionais pagos – – (19.766) – (19.766)
Lucro líquido do exercício – – – 31.477 31.477
Destinação:
 Apropriações do lucro líquido em reserva – 1.574 – (1.574) –
 Dividendos mínimos obrigatórios – – – (7.476) (7.476)
 Dividendos adicionais propostos – – 22.427 (22.427) –
Saldos em 31 de dezembro de 2021 40.577 2.961 22.427 – 65.965

40.577 – – 25.388 65.965

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras findas em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

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

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças 
introduzidas por intermédio das Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, complementadas pelos pronunciamentos, 
interpretações e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados por resoluções do 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evi-
denciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto quando 
de outra forma indicado. O sumário das principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações 
financeiras está apresentado nas suas respectivas notas explicativas, conforme indicado na nota explicativa 3.
A Administração da Companhia, em reunião realizada em 07 de março de 2022, autorizou a divulgação destas 
demonstrações financeiras.

2.1. Demonstração do valor adicionado
A legislação societária brasileira exige para as companhias abertas a elaboração da Demonstração do Valor 
Adicionado – DVA e sua divulgação como parte integrante do conjunto de demonstrações financeiras. Essas 
demonstrações foram preparadas de acordo com CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado.
Esta demonstração tem como objetivo apresentar informações relativas à riqueza criada pela Companhia e a 
forma como tais riquezas foram distribuídas.

2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação
A moeda funcional da empresa é o Real, por ser a moeda de seu ambiente econômico de operação. Todos os 
saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

3. Sumário das principais práticas contábeis
Para melhor compreensão da base de reconhecimento e mensuração aplicadas na preparação das demons-
trações financeiras, essas práticas são apresentadas nas respectivas notas explicativas que tratam dos temas 
de suas aplicações, disponíveis nas demonstrações financeiras completas, conforme lista a seguir:
5. Contas a receber
6. Imobilizado
8. Arrendamentos mercantis
10. Tributos

11. Patrimônio líquido
12. Receita de venda de energia
17. Processos judiciais e contingências

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

3.1.1. Ativos financeiros
a) Reconhecimento e mensuração inicial
Um ativo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. 
Exceto para contas a receber de clientes sem componente de financiamento significativo, os ativos financeiros 
são inicialmente mensurados ao valor justo e, caso não sejam classificados como mensurados ao valor justo 
por meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão 
são adicionados ou reduzidos.
b) Classificação e mensuração subsequente
Ativos financeiros são classificados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do resultado com base tanto: no modelo 
de negócios da entidade para a gestão dos ativos financeiros; quanto nas características de fluxo de caixa 
contratual do ativo financeiro, conforme segue:
• Custo amortizado: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta 

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

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

• Valor justo por meio do resultado: todos os demais ativos financeiros. Esta categoria geralmente inclui instru-
mentos financeiros derivativos.

3.1.2. Passivos Financeiros
a) Reconhecimento e mensuração inicial
Um passivo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instru-
mento. Caso não seja classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação 
que sejam diretamente atribuíveis a sua aquisição ou emissão reduzem ou aumentam esse valor.
b) Classificação e mensuração subsequente
Passivos financeiros são classificados como mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, exceto em 
determinadas circunstâncias, que incluem determinados passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Financiamentos, quando aplicáveis, são mensurados ao custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos.
Quando passivos financeiros mensurados a custo amortizado tem seus termos contratuais modificados e tal 
modificação não for substancial, seus saldos contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos de caixa sob 
os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do instrumento 
remensurado quando da modificação não substancial dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente 
anterior a tal modificação é reconhecida como ganho ou perda no resultado do exercício.
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o Instrumentos financeiros derivativos são mensurados subsequentemente ao valor justo por meio do resultado, 

exceto quando o derivativo é qualificado e designado para contabilidade de hedge (hedge accounting). A Com-
panhia não efetuou nenhuma transação com instrumentos financeiros derivativos em 2021 e 2020.

4. Estimativas e julgamentos relevantes
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e julgamentos para determinadas 
operações que refletem no reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas. As premissas 
utilizadas são baseadas no histórico e em outros fatores considerados relevantes, revisadas periodicamente 
pela Administração, e cujos resultados reais podem diferir dos valores estimados.
A seguir são apresentadas informações apenas sobre práticas contábeis e estimativas que requerem elevado 
nível de julgamento ou complexidade em sua aplicação e que podem afetar materialmente a situação financeira 
e os resultados da Companhia.

4.1. Estimativas relacionadas a processos judiciais e contingências
A Companhia é parte em arbitragens, processos judiciais e administrativos envolvendo questões cíveis, fiscais 
e trabalhistas decorrente do curso normal de suas operações e utiliza-se de estimativas para reconhecer os 
valores e a probabilidade de saída de recursos com base em pareceres avaliações técnicas de seus assessores 
jurídicos e nos julgamentos da Administração.
Essas estimativas são realizadas de forma individualizada ou por agrupamento de casos com teses semelhan-
tes e essencialmente levam em consideração fatores como a análise dos pedidos realizados pelos autores, 
robustez das provas existentes, precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes e doutrina sobre o tema. 
Especificamente para ações trabalhistas de terceirizados, a Companhia estima a perda esperada através de 
um procedimento estatístico em virtude do volume de ações com características similares.
Decisões arbitrais, judiciais e administrativas em ações contra a Companhia, nova jurisprudência, alterações 
no conjunto de provas existentes podem resultar na alteração na probabilidade de saída de recursos e suas 
mensurações mediante análise de seus fundamentos.

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

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

5. Destinação do resultado e dividendos
5.1. Reservas de Lucros
a) Reserva legal
Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, até o limite de 20% do capital social, 
em conformidade com o artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações.

Relatório do Auditor Independente
O relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitido pela KPMG Auditores 
Independentes Ltda. em 07 de março de 2022 sem modificações. O Parecer completo pode ser encontrado 
nos seguintes endereços:

• https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/
• https://petrobras.com.br/pt/quem-somos/participacoes-societarias/

5.2. Dividendos
Os acionistas terão direito, em cada exercício, aos dividendos, que não poderão ser inferiores a 25% do lucro 
líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações, rateado pelas ações em que se dividir o capital 
da Companhia.
Em AGO de 31 de março de 2020, foram aprovados os dividendos no montante de R$ 26.769, referentes ao 
lucro de 2019, os quais foram pagos na sua totalidade em maio de 2020.
O saldo de dividendos relativo ao resultado do exercício de 2020, no montante de R$ 26.355, sendo R$ 2.076 
pagos antecipadamente em 18 de dezembro de 2020 sob a forma de Juros Sobre Capital Próprio, foi aprovado 
por meio de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2021, e pago (R$ 24.279) à Petrobras em 
25 de junho de 2021.
A proposta de dividendos registrada nas demonstrações financeiras da Companhia a ser apreciada pelos 
acionistas em Assembleia Geral Ordinária, é assim demonstrada:

2021 2020
Lucro do exercício 31.477 28.230
Efeito da Incorporação TMC – (488)
Base para determinação da Reserva de Lucro 31.477 27.742
Apropriação:
 Reserva legal (1.574) (1.387)
 Lucro básico para determinação do dividendo 29.903 26.355
Dividendos propostos:
 Dividendos mínimos obrigatórios (equivalentes a 25% do lucro básico) 7.476 4.513
 Juros sobre capital próprio atribuídos aos dividendos – 2.076
 Dividendos adicionais propostos 22.427 19.766
Total de dividendos 29.903 26.355
Prática contábil
Quando proposta pela Companhia, a remuneração aos acionistas se dá sob a forma de dividendos e/ou juros 
sobre o capital próprio com base nos limites definidos em lei e no estatuto social da Companhia.

5.3. Resultado por ação
2021 2020

Lucro líquido atribuível aos acionistas 31.477 28.230
Quantidade de ações 40.577.412 40.577.412
Lucro líquido básico e diluído por ações (R$ por ação) 0,78 0,70
O resultado por ação básico é calculado dividindo-se o lucro do exercício atribuído aos acionistas da empresa 
pela quantidade de ações. Não existem ações potenciais com efeitos de diluição (ex: instrumentos patrimoniais 
ou contratos capazes de resultar na emissão de ações).

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

EDUARDO SEIXAS
Contador

CRC-RJ-087203/O-6

Relatórios e Pareceres

Manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras (*CAECO*)
A Manifestação foi emitida em 03 de março de 2022 e declara que tomou conhecimento das informações apresentadas e recomendou ao órgão competente da PBEN a aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2021. A Manifestação completa pode ser encontrada nos seguintes endereços:

• https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/
• https://petrobras.com.br/pt/quem-somos/participacoes-societarias/

Parecer do Conselho Fiscal
O parecer do Conselho Fiscal foi emitido em 07 de março de 2022 e opina que os documentos apresentados 
refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e de gestão da 
Petrobras Comercializadora de Energia S.A. O Parecer completo pode ser encontrado nos seguintes endereços:

• https://monitormercantil.com.br/caderno-digital/
•https://petrobras.com.br/pt/quem-somos/participacoes-societarias/

Cenário externo e negatividade interna impactam Ibovespa
Banco Inter registra queda de 8,50%

Nesta quarta-fei-
ra, o Ibovespa 
acompanhou as 

principais bolsas europeias 
e norte-americanas, e fe-
chou em queda de 0,71%. 
Segundo Rob Correa, ana-
lista de investimentos CN-
PI, a retração foi puxada 
pelos destaques negativos 
do dia do Banco Inter (BI-
DI11), com uma queda de 
8,50%; e da operadora de 
turismo CVC (CVCB3), de 
8,97%. No pregão de terça-
feira (5), os papéis do banco 
desabaram 8,89% e fecha-
ram o dia a R$ 20,70, en-
quanto a da CVC subiram 
0,88%.

“O declínio das ações do 
Banco Inter pelo segundo 
dia consecutivo deriva do 
movimento de retração 

das cotações do mercado 
tech em Wall Street sob 
o temor de uma próxima 
ata do FED, banco central 
dos EUA, agressiva”, res-
salta Correa. Sobre a de-
caída da CVC, explica que 
se deve à expectativa do 
mercado quanto à divulga-
ção do IPCA na próxima 
sexta-feira, dado que co-
mo o negócio da empresa 
de viagem é dependente 
de crédito, a precificação 
de uma inflação acima 
do esperado pressiona as 
ações para um patamar de 
queda.

Dólar

“Observamos ainda um 
leve tom de alta protago-
nizado pelo dólar, que está 

sendo negociado a R$ 4,71 
em função do movimento 
de aversão ao risco presen-
te no exterior e cautela em 
relação às novas sanções 
anunciadas à Rússia por 
parte do governo america-
no e União Europeia”.

Correa explica que o tom 
de cautela do fechamento 
de desta quarta-feira, que 
fez a bolsa retroceder aos 
117 mil pontos, reflete o 
contexto de aversão ao ris-
co e ao receio quanto às 
próximas decisões do Fed, 
já que no último pronun-
ciamento Lael Brainard diz 
que o órgão “tomará ações 
ainda mais fortes para con-
ter a inflação”.

O analista explica que 
outra motivação para o 
mau humor dos merca-

dos foi a divulgação da 
ata do Comitê Federal de 
Mercado Aberto (Fomc) 
ao fim do pregão da bolsa 
brasileira. No documento, 
consta que as autoridades 
do Fed concordaram em 
diminuir seu balanço patri-
monial em US$ 95 bilhões, 
além da redução em US$ 
60 bilhões em títulos do 
Tesouro por mês e US$ 35 
bilhões em títulos lastrea-
dos em hipotecas. “Apesar 
de nenhuma decisão final 
ter sido tomada, os mem-
bros concordaram em co-
meçar a redução do balan-
ço entre os dias 3 e 4 de 
maio e anunciaram que a 
inflação e a alta dos preços 
de energia irão pressionar 
o mercado por mais alguns 
meses”, explicou.

Juros dos EUA

Para André Meirelles, 
diretor de Alocação e Dis-
tribuição da InvestSmart, a 
disparada dos juros de 10 
anos dos Estados Unidos 
e desdobramentos do con-
flito entre Rússia e Ucrânia 
impactaram negativamen-
te o mercado. “Nos EUA, 
declarações de membros 
do FED e a ata da última 
reunião do FOMC, que in-
dicou planos para redução 
do balanço patrimonial do 
FED e a possibilidade de 
aumento de +0,5% nos 
juros durante reunião de 
maio, deram suporte a um 
movimento mais agressivo 
nas taxas de juros”, disse.

A avaliação dele é que os 
investidores também dige-

rem os últimos desdobra-
mentos das sanções aplica-
das pelos países ocidentais 
à Rússia, após acusações 
do país cometer crimes de 
guerra no norte da Ucrâ-
nia. “Os Estados Unidos, 
impediram a Rússia de 
realizar o pagamento de 
suas dívidas por meio de 
bancos americanos, o que 
pode levar o país a não 
conseguir honrar suas dí-
vidas em dólar. Já a União 
Europeia, planeja proibir a 
importação do carvão rus-
so”. “Os desdobramentos 
da ata do FOMC, do con-
flito europeu e os dados de 
inflação no Brasil devem 
nos indicar quais serão os 
rumos da bolsa brasileira 
para o resto do mês, esti-
ma Meirelles.
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Notas 2021 2020
Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 64.914 49.238
Títulos e valores mobiliários 5 129 147
Contas a receber 6 21.625 52.959
Imposto de renda e contribuição social compensáveis 7 13.987 20.710
Outros tributos compensáveis 7 520 351
Serviços em curso 546 -
Ativo financeiro - contas a receber vinculados à 
concessão (Bonificação de Outorga) 8 58.844 53.411
Outros créditos 8.429 7.988

Total do ativo circulante 168.994 184.804
Não circulante

Ativo financeiro - contas a receber vinculados à 
concessão (Bonificação de Outorga) 8 1.471.103 1.388.682
Imobilizado 9 51.489 25.999
Intangível 10 9.408 8.631

Total do ativo não circulante 1.532.000 1.423.312
Total dos ativos 1.700.994 1.608.116

Notas 2021 2020
Receita líquida 17 436.629 322.089
Custo do serviço 18 (91.718) (64.082)
Lucro bruto 344.911 258.007
Despesas operacionais
  Despesas gerais e administrativas 18 (2.017) (7.659)
  Provisão para devedores duvidosos (425) -
Total das despesas operacionais (2.442) (7.659)
Lucro antes do resultado financeiro e impostos sobre 
o lucro 342.469 250.348
Resultado financeiro
  Receitas financeiras 19 6.634 7.332
  Despesas financeiras 19 (111.206) (68.244)

(104.572) (60.912)
Lucro antes da contribuição social e imposto de renda 237.897 189.436
Imposto de renda e contribuição social
  Correntes 20 (28.181) (42.165)
  Diferidos 20 (47.943) (22.285)
Lucro líquido do exercício 161.773 124.986
Lucro por ação - em R$ 0,29 0,22

2021 2020
Lucro líquido do exercício 161.773 124.986
Total de outros resultados abrangentes do exercício, 
  líquidos de impostos 161.773 124.986

Reserva de lucros
Capital 
social

Reserva 
 Legal

Reserva de reforço 
de capital de giro

Proposta para distribuição 
de dividendos adicionais

Lucros  
acumulados Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 565.756 13.354 86.656 - - 665.766
Lucro líquido do exercício - - - - 124.986 124.986
Declaração de dividendos adicionais propostos - - (86.656) - - (86.656)
Destinação do lucro líquido
   Reserva legal - 6.249 - - (6.249) -
   Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (29.684) (29.684)
   Reserva de reforço de capital de giro - - 89.053 - (89.053) -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 565.756 19.603 89.053 - - 674.412
Lucro líquido do exercício - - - - 161.773 161.773
Declaração de dividendos adicionais propostos - - (41.557) - - (41.557)
Destinação do lucro líquido
   Reserva legal - 8.089 - - (8.089) -
   Juros sobre capital próprio - - - - (15.000) (15.000)
   Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (25.671) (25.671)
   Dividendos adicionais propostos - - - 113.013 (113.013) -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 565.756 27.692 47.496 113.013 - 753.957

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020
Lucro líquido do exercício 161.773 124.986
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com o
  caixa das atividades operacionais:
Perdas esperadas para crédito de liquidação duvidosa 425 -
Provisão para processos judiciais e outros 95 31
Juros provisionados sobre debêntures 29.448 -
Atualização do bônus de concessão (144.019) (64.770)
Variações monetárias e cambiais provisionadas 79.242 65.986
Depreciação e amortização 137 109
Amortização do ágio (299) -
Repactuação do GSF - (6.497)
Apropriação de custos de transação de debêntures 1.582 1.581
Imposto de renda e contribuição social correntes 28.181 42.165
Imposto de renda e contribuição social diferidos 47.943 22.285

204.508 185.876
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes 30.909 3.214
Imposto de renda e contribuição social compensáveis e  
 Outros tributos compensáveis 6.554 11.287
Serviços em curso (546) -
Contas a receber vinculadas à concessão 56.165 51.895
Outros créditos (441) (2.992)
(Aumento) redução nos passivos operacionais:
Fornecedores 11.554 (3.790)
Salários, provisões e encargos 94 55
Imposto de renda e contribuição social a pagar (5.028) 356
Encargos setoriais 18 1.577
Outras obrigações 476 -

304.263 247.478
Pagamento de processos judiciais (35) (33)
Pagamento de juros de debêntures (29.537) (28.312)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (25.661) (15.734)
Caixa líquido gerado  pelas atividades operacionais 249.030 203.399
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Títulos e valores mobiliários 18 5.431
Aquisição para o ativo intangíveis e imobilizado (26.106) (15.734)
Alienação de ativo intangíveis e imobilizado 1 -
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento (26.087) (10.303)
Fluxo de caixa nas atividades de financiamento
Pagamento de dividendos (101.241) (85.541)
Pagamento de juros sobre o capital próprio (15.000)
Pagamento de debêntures - principal (90.903) (82.454)
Pagamento de arrendamento mercantil (123) (100)
Caixa líquido usado pelas atividades de financiamento (207.267) (168.095)
Aumento líquido do saldo de caixa e equivalentes de caixa 15.676 25.001
       Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio 49.238 24.237
       Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 64.914 49.238

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, a administração 
da Enel Green Power Volta Grande S.A. (ou “Volta Grande”) submete à apreciação dos 
senhores o Relatório da Administração do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 
1. Perfil: *A Enel Green Power Volta Grande é uma geradora hidrelétrica situada entre os 
estados de São Paulo e Minas Gerais, na região Sudeste do país. Desde 11 de novem-
bro de 2017 é gerida pelo grupo Enel, cujo direito de operação por 30 anos foi adquirido 
em leilão realizado no mesmo ano, por um valor total de R$ 1.420 milhões. Com uma 
capacidade total instalada de 380 MW, subdivididos em 4 unidades geradoras de 95MW 
cada, possui 231 MWm de energia assegurada. Em 2021, Volta Grande teve uma gera-
ção líquida de 1.190 GWh (1.745 GWh em 2020). A usina conta, ainda, com 13,8 km de 
linhas áreas de transmissão, sendo 6,8km de linhas de alta tensão e 7km de linhas de 
média tensão. O grupo Enel, por meio da Enel Brasil S.A., detém 100% do seu capital. 
2. Contexto Setorial: Proposta de solução para a falta de liquidez do mercado no 
curto prazo: A partir de 2015, o mercado brasileiro de curto prazo enfrentou um cenário 
de judicialização que resultou no travamento das liquidações financeiras no âmbito da 
CCEE. Ao longo daquele ano, diversas liminares na justiça foram concedidas aos gera-
dores hidráulicos por assumirem riscos não hidrológicos. Isso porque o despacho térmico 
realizado fora da ordem do mérito de custo, a importação de energia sem garantia física 
e o impacto das usinas estruturantes (usinas de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio) des-
locaram sua geração e as expuseram ao mercado no curto prazo, devido a fatores não 
gerenciáveis não relacionados ao risco hidrológico. Dessa forma, as liminares isentavam 
os geradores hidráulicos de pagar suas dívidas no mercado de curto prazo, valor que 
atingiu cerca de R$ 10 bilhões. Após a publicação da Lei nº 14.052, em 8 de setembro de 
2020, que estabelece novas condições para a repactuação do risco hidrológico, em 1º de 
dezembro/2020, a ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 895/2020 (REN 895/2020) 
para regulamentar a compensação de riscos não hidrológicos assumida por hidrelétricas 
entre 2013 e 2020. Após apuração dos ativos regulatórios pela CCEE e ANEEL ao longo 
do primeiro semestre de 2021, os agentes firmaram o acordo de repactuação mediante 
desistência das discussões no âmbito judicial. Esse acordo resolveu o impasse dos gera-
dores hidráulicos na Justiça e restaurou a liquidez no mercado brasileiro no curto prazo. 
Atualmente, resta um passivo no mercado de curto prazo de R$ 1 bilhão. Como próximos 
passos, a ANEEL precisa publicar despachos para postergar o fim das outorgas de au-
torização e assinar aditivos para postergar o fim dos contratos de concessão. Para Volta 
Grande, o final da Concessão será postergado em 162 dias, encerrando em 11/05/2048, 
mediante aditivo ao Contrato de Concessão nº 004/2017 de 10/11/2017. REN 899/2020 
– Alocação de energia no MRE: Em 4 de dezembro de 2020, a ANEEL publicou a Re-
solução Normativa nº 899 que altera a Resolução Normativa nº 584 com as definições de 
alocação de energia do MRE (Mecanismo de Realocação de Energia) para os próximos 
anos. A REN estabelece que até dezembro de 2026, continuarão existindo dois tipos 
de alocação: uma para lastro e outra para o MRE. Até esse ano, os valores mensais de 
garantia física sazonalizada para fins de alocação de energia no MRE passarão a ter uma 
limitação entre 80% e 120% da geração média dos últimos cinco anos para cada usina. 
A partir de janeiro de 2027, os valores mensais de garantia física sazonalizada para fins 
de alocação de energia do MRE devem atender ao perfil de geração média do MRE dos 
cinco anos anteriores ao de vigência da sazonalização da garantia física. No mesmo dia, 
a ANEEL também publicou a Resolução Normativa nº 898, que estabelece o tratamento 
regulatório para as exposições financeiras de energia secundária no MRE. 
3. Principais Indicadores: Indicadores Operacionais

2021 2020 Variação Var.%
Capacidade instalada (MW) 380 380 - 0,0%
Energia assegurada (Garantia Fisica)  
 (MWmedia) 231 231 - 0,0%

Geração de energia elétrica -  
 Total (GWh/ano) 1.190 1.745 555 -31,8%

Venda de energia elétrica - Total (GWh/ano) 1.512 2.000 (488) -24,4%
Investimento Total (R$ Mil) 25.891 15.736 10.155 64,5%
Indicadores Patrimoniais

2021 2020 Variação Var.%
Ativo total (R$ Mil) 1.700.994 1.608.116 92.878 5,8%
Patrimônio líquido (R$ Mil) 753.957 674.412 79.545 11,8%
Valor patrimonial por ação (R$) 1,33 1,19 0,14 11,8%
4. Desempenho Operacional: O índice de disponibilidade acumulado em 2021 foi de 
90,5% (87,4% em 2020), devido a paradas de manutenção (incluindo programadas).* 
A geração, em 2021, foi de 1.190 GWh, representando uma diminuição de 31,8 % em 
comparação a 2020 (1.745 GWh). Do total de sua energia assegurada, 70% é comercia-
lizada através do regime de cotas com uma receita mensal fixa. Os outros 30% da ge-
ração são comercializados no mercado livre. 5. Desempenho Econômico-Financeiro:
Valores em R$ Mil 2021 2020 Variação Var.%
Receita Operacional Bruta 483.861 361.989 121.872 33,7%
Deduções da Receita Bruta (47.232) (39.900) (7.332) 18,4%
Receita Operacional Líquida 436.629 322.089 114.540 35,6%
Custo do Serviço e despesas operacionais (93.735) (71.741) (21.994) 30,7%
EBITDA (1) 343.031 250.457 92.574 37,0%
Margem EBITDA 78,56% 77,76% - 0,80p.p
EBIT (2) 342.894 250.348 92.546 37,0%
Margem EBIT 78,53% 77,73% - 0,80p.p
Resultado Financeiro (104.572) (60.912) (43.660) 71,7%
Imposto de Renda e Contribuição Social (76.124) (64.450) (11.674) 18,1%
Lucro Líquido 161.773 124.986 36.787 29,4%
Margem Líquida 37,05% 38,80% - -1,75p.p
Lucro Líquido por ação (R$) 0,29 0,22 0,07 29,4%
(1) EBITDA: Lucro operacional antes do resultado financeiro e impostos sobre o lucro 
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+ Depreciação e Amortização. (2) EBIT: Lucro operacional antes do resultado 
financeiro e impostos sobre o lucro. A receita operacional líquida de 2021 foi superior 
em R$ 121,9 milhões em relação ao ano de 2020, decorrente de (i) maior receita de 
atualização do bônus de concessão (R$ 144,0 milhões), um aumento de R$ 79,2 
milhões em relação a 2020; (ii) Suprimento de energia - partes relacionadas com R$ 
104,5 milhões em 2021 frente R$ R$ 85,0 milhões em 2020, um aumento de R$ 19,4 
milhões; (iii) um aumento na receita anual de geração – RAG (incluindo partes 
relacionadas) no valor de R$ 19,5 milhões, fechando 2021 com R$ 266,9 milhões (R$ 
247,5 milhões em 2020). Os custos do serviço e as despesas operacionais 
apresentaram um aumento de R$ 21,9 milhões em relação a 2020, explicado 
principalmente pelo (i) maior custo com energia elétrica comprada para revenda 
(incluindo partes relacionadas), equivalente a R$ 29,0 milhões, um aumento de R$ 8,3 
milhões em comparação a 2020; (ii) custo de transporte de potência de energia 
(incluindo partes relacionadas), no valor de R$ 44,5 milhões em 2021, um aumento de 
R$ 4,4 milhões (R$ 40,2 milhões em 2020). Estas variações resultaram em um 
aumento de R$ 92,1 milhões do EBITDA, que alcançou o montante de R$ 342,6 
milhões em 2021 (R$ 250,5 milhões em 2020). O resultado financeiro apresentou um 
valor líquido de R$ 104,6 milhões, um aumento de R$ 43,7 milhões em relação ao 
exercício anterior. As principais variações referem-se à (i) maior despesa com variação 
monetárias - dívidas, em um montante de R$ 43 milhões maior que o valor registrado 
em 2020 e; (ii) redução, em R$ 1,1 milhões, com juros e atualização monetárias de 
mercado curto prazo. Em decorrência dos efeitos acima, o lucro líquido encerrou o 
exercício em R$ 161,8 milhões, um aumento de R$ 36,8 milhões em relação ao 
mesmo período do ano anterior (R$ 125,0 milhões). 6. Investimentos: Os 
investimentos em 2021 somaram R$ 25,9 milhões, 64,5% acima do volume realizado 
em 2020. Os investimentos foram alocados principalmente em reforma e modernização 
das turbinas UG01, UG02 e UG03. Outro investimento importante no período foi a 
modernização do regulador de velocidade e também investimentos em segurança de 
barragem. 7. Endividamento: A aquisição da concessão foi financiada com 60% de 
dívida com terceiros e 40% com capital próprio. Inicialmente, foi considerado um 
crédito ponte por um período de dois anos (2018-2019). Em novembro de 2019, a 
Companhia estruturou um financiamento de longo prazo, por meio da sua 1ª emissão 
de debêntures. Foram captados R$ 800 milhões, em 2 séries, com prazo de 10 anos 
e um custo de IPCA + 3,70% a.a. Este financiamento está condicionado a manutenção 
do nível de alavancagem, medido pela relação Dívida Líquida Financeira / EBITDA, 
inferior a 4.0x. Em 2021, o nível de alavancagem registrado foi de 1,97x (2,80x em 
2020). 8. Responsabilidade Socioambiental: A Enel Green Power Volta Grande tem 
a sustentabilidade na estratégia do seu negócio e sempre busca conhecer as 
necessidades e expectativas do público das suas áreas de influência para a efetiva 
ação social e apoio ao desenvolvimento regional. O Plano de Sustentabilidade, 
importante ferramenta estratégica que utilizamos, é revisto anualmente, tem a 
participação de diversas áreas e reafirma o compromisso e o potencial da empresa em 
contribuir com o desenvolvimento sustentável do país e com a geração de valor para 
acionistas, colaboradores, clientes, comunidades, fornecedores e governo. A 
sustentabilidade faz parte não só da natureza do nosso negócio, mas também da 
nossa estratégia corporativa. A atuação da empresa está alinhada aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), que integram a Agenda 2030 das Nações 
Unidas com o propósito de acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, 
e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e 
prosperidade. Estamos especialmente comprometidos com seis dos 17 ODS: 
Educação de Qualidade (ODS 4); Energia Limpa e Acessível (ODS 7); Trabalho 
Decente e Crescimento Econômico (ODS 8); Indústria, Inovação e Infraestrutura (ODS 
9); Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11) e Ação Contra a Mudança Global 
do Clima (ODS 13). Em 2021 foram desenvolvidos os Programas de Educação 
Ambiental e de Comunicação Social para conscientização ambiental e preservação do 
entorno do reservatório da usina Volta Grande, que beneficiou moradores de 
comunidades do entorno da planta e 02 (duas) escolas com seus alunos e professores, 
do município de Conceição das Alagoas/MG, entorno da UHE, beneficiando cerca de 
166 pessoas. Ações como palestras virtuais, com participação dos professores da 
rede municipal, desenvolvimento de vídeos educativos com conteúdo ambiental, 
oficinas educativas ambientais e material didático, apoiam as Secretarias de Educação 
e Secretaria de Desenvolvimento Social com ações nas escolas do município, 
especialmente neste período de pandemia. Mais de mil cartilhas foram para as 
escolas, além de vídeos desenvolvidos com conteúdo ambiental e de preservação do 
reservatório. Além dos projetos específicos da Enel Green Power Volta Grande, a 
empresa também integra importantes iniciativas de sustentabilidade da holding, com 
destaque para: Parceiro Responsável: Desde 2007, o programa tem como objetivo 
principal desenvolver e engajar a cadeia de suprimentos da Enel nas temáticas 
de sustentabilidade e na Agenda 2030 da ONU. Em 2021, foram capacitadas 
1.243 pessoas de 374 empresas fornecedoras, além de 176 colaboradores Enel, 
incluindo compradores e gestores de contrato. Entre os temas, destacam-se a 
Estratégia de Sustentabilidade da Enel, Conceitos ESG, Direitos Humanos, Gestão 
Ambiental, Economia Circular, Sistema de Gestão Integrado e Integração dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS) à estratégia das 
empresas. Anualmente são premiadas as empresas com melhor gestão de 
sustentabilidade, de acordo com o desempenho nos requisitos da Enel, e as empresas 
com as melhores práticas em sustentabilidade. Due Diligence de Direitos Humanos 
(DDDH): Com o objetivo de promover o respeito aos Direitos Humanos Universais e 
reduzir os riscos, a Enel realiza a cada 3 anos seu processo de DDDH em suas 
atividades. O último ciclo teve início em 2020, envolvendo os principais stakeholders por 
meio de pesquisas e entrevistas. A avaliação do nível de gestão da Enel sobre o 

tema identificou 95% de integração das políticas da empresa aos Princípios 
Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU, contra 73% de aderência 
identificada em 2017. Esse processo gerou um Plano de Ação com 15 iniciativas de 
melhorias para serem executadas entre os anos de 2021 e 2022. Em 2021, o Plano de 
Ação teve um avanço de 69% das atividades planejadas para o biênio. Rede do Bem: 
A Rede do Bem, programa de voluntariado corporativo da Enel no Brasil, lançada em 
2012, tem feito a diferença nas vidas dos nossos colaboradores e de milhares de 
pessoas que beneficiamos nas comunidades. Com o foco de estimular a cidadania e 
uma cultura de engajamento social, o programa tem um formato colaborativo e 
dinâmico, semelhante a uma rede social, tornando o voluntário protagonista das 
atividades na plataforma, propondo ações e impressões após as atividades. Em 2021, 
o programa beneficiou 16 mil pessoas com a atuação de 2 mil voluntários nas 35 
atividades, divididas entre “Campanhas Sazonais” (surgem ao longo do ano, como 
arrecadação de donativos, apoio em enchentes, material escolar, etc.), “Diversidade” 
(Mulheres de Energia - Encontros com estudantes do ensino médio e superior, o qual 
voluntárias da Enel falam sobre carreira e vida profissional) e “Natal com Propósito”, 
onde a Enel mais uma vez foi doadora e embaixadora da campanha Natal sem Fome 
da ONG Ação da Cidadania. Programa de Cultura da Sustentabilidade “Ser – 
Sustentabilidade em Rede”: Criado com o objetivo de difundir a cultura de 
sustentabilidade em toda a cadeia de valor – incentivando colaboradores, fornecedores, 
clientes e sociedade a adotar atitudes sustentáveis e criar valor compartilhado. 
Inspirado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS), e esse ano 
com um foco especial em Conceitos e Aplicação ESG na Enel, o programa se 
desdobra em 4 frentes: Ser Ambiental, Ser Econômico, Ser Social e Ser Humano, e 
em 2021, alcançou mais de 10 mil participações entre os 56 eventos da iniciativa em 
todo o Brasil – número 130% maior quando comparado a 2020.  Foram convidados 
mais de 40 especialistas externos e internos sobre as diversas temáticas tratadas nos 
debates, dinâmicas e palestras realizados no ano. Certificações: A Enel Green Power 
Volta Grande conta com um Sistema de Gestão Integrado (SGI) que busca a 
excelência na qualidade e o constante aprimoramento de seus serviços. A empresa 
possui as seguintes certificações ISO: a 9001 em qualidade, a 14001 em meio 
ambiente, a 45001 sobre saúde e segurança ocupacional e a 37001 em gestão 
antissuborno. 9. Reconhecimentos e Premiações: 100 Open Startups: Somos uma 
das empresas mais abertas à inovação no Brasil e a organização 100 Open Startups, 
plataforma internacional de maior impacto na geração de negócios ente grandes 
empresas e startups, reconheceu a Enel Brasil como uma das empresas que mais 
fazem Open Innovation no país. Empresa Amiga da Criança: A Enel Brasil recebeu 
mais uma vez o selo concedido pela Fundação Abrinq, em reconhecimento as diversas 
iniciativa do Grupo voltadas para o apoio e desenvolvimento de crianças e jovens, 
assim como de engajamento no combate ao trabalho infantil em toda a cadeia 
produtiva. Empresa Pró-Ética: A Enel Brasil é reconhecida como uma Empresa Pró-
Ética no país por meio da Controladoria-Geral da União (CGU) do governo federal. A 
iniciativa avalia empresas em relação a práticas de prevenção de atos de corrupção e 
outros crimes no âmbito das suas atividades de negócio, nos últimos 2 anos.  A Enel 
já foi reconhecida pelo programa nos anos de 2016 e 2017, quando a premiação era 
anual, em 2018/2019 quando o processo passou a ser bienal e novamente premiada 
no biênio 2020/2021. Empresa Mais Digital de 2021: Prêmio concedido pelo +Digital 
Institute, reconhece as companhias mais bem posicionadas para enfrentar os desafios 
e colher as oportunidades do mundo digital, em eventos no quais são promovidas 
palestras, além de trilhas de conteúdo, salas de negócios e materiais sobre as 
melhores práticas de transformação digital. Certificação Top Employer: Pela terceira 
vez consecutiva, a Enel Brasil foi certificada como uma empresa Top Employer. A 
certificação, realizada pelo Top Employers Institute, é internacional e avalia práticas de 
gestão de RH e condições dos colaboradores dentro das organizações. Anuário 
Época Negócios 360: Em 2021, a Enel Brasil foi destaque no Anuário Época 
Negócios 360º, uma das mais importantes premiações do País, que ranqueia as 300 
melhores companhias brasileiras. Fruto de uma parceria entre a revista Época e a 
Fundação Dom Cabral, a publicação contempla diferentes setores, entre eles, o de 
Energia. Na dimensão de Sustentabilidade, a Enel ficou na 15º posição entre as 300 
empresas listadas no Guia de todos os setores. Reconhecimento do Pacto Global 
sobre Práticas Empresariais de Direitos Humanos: O processo de Due Diligence 
de Direitos Humanos da Enel foi selecionado pelo Pacto Global do Brasil e pelo 
Escritório Regional do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Hu manos entre as 
12 melhores práticas empresariais sobre o tema, em 2021. O processo de seleção 
envolveu uma chamada pública para as empresas apresentarem suas práticas, e as 
melhores foram selecionadas para compor uma publicação histórica e exclusiva de 
cases sobre Empresas e Direitos Humanos, em comemoração aos 10 anos de 
lançamento dos “Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e 
Direitos Humanos”. 10. Composição Acionária:

2021 2020
Acionistas Ações % Ações %
Enel Brasil S.A. 565.756.528 100,00% 565.756.528 100,00%
Total 565.756.528 100,00% 565.756.528 100,00%
11. Agradecimentos: A Administração expressa seus agradecimentos aos acionis-
tas, conselheiros, parceiros, fornecedores e clientes e, em especial, a todos os co-
laboradores, sejam próprios ou de empresas parceiras. Reconhece ainda que os re-
sultados alcançados em 2021 se tornaram efetivos pelo especial comprometimento, 
dedicação e competência demonstrados.                                              A Administração.
* Valores não auditados pelos auditores independentes

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de reais) DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  

(Valores expressos em milhares de reais, exceto resultado por ação) 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

Notas 2021 2020
Passivo
Circulante

Fornecedores 11 36.625 25.071
Debêntures 12 97.522 88.870
Obrigações por arrendamentos 215 24
Salários, provisões e encargos 774 680
Imposto de renda e contribuição social a pagar 13 28.181 30.466
Outras obrigações fiscais 13 2.887 3.109
Encargos setoriais 14 6.123 6.105
Dividendos a pagar 25.671 59.684
Outras obrigações 3 -

Total do passivo circulante 198.001 214.009
Não circulante

Debêntures 12 642.808 661.628
Obrigações por arrendamentos 223 64
Tributos diferidos 20 105.844 57.902
Provisão para processos judiciais e outros 15 161 101

Total do passivo não circulante 749.036 719.695
Patrimônio líquido 16

Capital social 565.756 565.756
Reservas de lucros 188.201 108.656

Total do patrimônio líquido 753.957 674.412
Total dos passivos e patrimônio líquido 1.700.994 1.608.116

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
A Enel Green Power Volta Grande S.A. (“Companhia” ou “EGP Volta Grande”), 
sociedade por ações de capital fechado, com sede na Av. Oscar Niemeyer, 2000, 
Santo Cristo, Rio de Janeiro, é controlada pela Enel Brasil S.A, e tem por objeto social 
a geração de energia elétrica de origem hídrica. Em 27 de setembro de 2017, a Enel 
Brasil S.A. adquiriu um contrato de 30 anos de concessão da usina de Volta Grande, 
já em operação, localizada no sudeste do país, com uma capacidade total instalada 
de 380 MW, de acordo com o “Leilão de Concessões não prorrogadas” organizado 
pelo Governo Federal por meio da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. A 
Companhia firmou o contrato de concessão em 10 de novembro de 2017, com início 
da prestação de serviço em 1º  de dezembro de 2017 e término em 1° de dezembro 
de 2047, sendo em regime de alocação de cotas de sua garantia física de energia 
e de potência, nos termos da Lei nº 12.783/2013 alterada pela Lei n° 13.203/2015, 
mediante pagamento da Bonificação pela Outorga - BO, fixados pela Resolução n° 
12 do Conselho Nacional de Política Energética - CNPE, de 12 de maio de 2017 e no 
Edital do Leilão Aneel n° 01/2017. Em contrapartida, pela prestação de serviços de 
geração, exclusivamente pela disponibilização da parcela da garantia física destinada 
ao regime de cotas de garantia física de energia e de potência da usina hidrelétrica, 
a Companhia é remunerada pela Receita Anual de Geração. O valor anual da 
RAG original para o ciclo de 2017/2018 foi de R$ 198.028, conforme Resolução 
Homologatória 2.353/2017. Para o ciclo 2021/2022, a RAG estabelecida na Resolução 
Homologatória 2.9026/2021 é de R$ 248.417. Do total de sua energia assegurada, 
70% é comercializada através do regime de cotas com uma receita mensal fixa. Os 
outros 30% da geração são comercializados no mercado livre. A usina hidrelétrica 
Volta Grande está localizada no Rio Grande, nos estados de Minas Gerais e São 
Paulo. A planta entrou em operação em 1974, com 380 MW de capacidade instalada 
e com garantia física de 230,6 MW.
Repactuação do risco hidrológico - GSF (Generation Scaling Factor): O mercado 
brasileiro de curto enfrentou problema de liquidez, e desde 2015, ano em que diversas 
liminares na justiça foram concedidas aos geradores hidráulicos por assumirem riscos 
não hidrológicos. Isso porque o despacho térmico realizado fora da ordem do mérito de 
custo, a importação de energia sem garantia física e o impacto das usinas estruturantes 
(usinas de Belo Monte, Jirau e Santo Antônio) deslocaram sua geração e as expuseram 
ao mercado no curto prazo devido a fatores não gerenciáveis   não relacionados ao 
risco hidrológico. Dessa forma, as liminares que isentaram os geradores hidráulicos 
de pagar suas dívidas no mercado de curto prazo, chegaram ao patamar de R$ 8,5 
bilhões e representaram ao final de 2020 cerca de 61% do valor contabilizado total 
do mercado. Em 9 de setembro de 2020 foi publicada a Lei 14.052/2020, que alterou 

a Lei 13203/2015, para permitir a renegociação e repactuação do risco hidrológico, 
firmado judicialmente desde 2015, para as usinas que comercializam energia no 
ACL. Por meio de consulta pública realizada pela ANEEL, em 1º de dezembro, foi 
aprovada a Resolução Normativa nº 895, que prevê a compensação dos efeitos 
decorrentes de (i) restrições ao fluxo de energia devido ao atraso na implantação 
das instalações de transmissão de energia elétrica destinado ao fluxo de energia 
das plantas estruturantes; (ii) diferença entre a garantia física concedida na fase de 
comissionamento e os valores efetivos de agregação de cada unidade geradora das 
grandes concessões hidrelétricas; (iii) geração térmica fora da ordem de mérito; e (iv) 
importação de energia elétrica. A regulamentação incorporou pleitos dos agentes de 
geração, como a aplicação da taxa de desconto no cálculo das extensões da outorga da 
concessão; o reconhecimento do direito das usinas em regime de cotas, enquadradas 
na Lei nº 12.783, de 2013; e a consideração dos impactos decorrentes da caducidade 
das concessões da Abengoa e da Isolux no escoamento da geração da UHE Belo 
Monte. Interessada na repactuação, a Administração da Companhia, em Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 17 de dezembro de 2020, aprovou a adesão da 
Companhia aos termos da Lei 14.052/2020, que estabelece novas condições para 
a repactuação do risco hidrológico, dentre elas o comprometimento de não instaurar 
ações judiciais. Seguindo o que foi estabelecido na Resolução Normativa nº 895/2020, 
a ANEEL por meio da Resolução Homologatória nº 2.919, de 12 de agosto de 2021, 
homologou o prazo de 162 dias de extensão da outorga e o montante de R$6.796, o 
qual está sendo compensados por meio do prazo de extensão da outorga – vide nota 
explicativa nº 10. Como a Companhia havia apurado e registrado no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020 o montante de R$ 6.497, o efeito no exercício de 2021 foi 
somente do complemento, no montante de R$ 299. Adicionalmente as pendências de 
liquidação no âmbito da CCEE foram solucionadas, e o saldo a receber de R$ 16.966 
foi 100% liquidado.
1.1. Pandemia (Covid-19) - Impactos econômico-financeiros: Pessoas e 
sociedade: Para os profissionais que realizam trabalhos operacionais, a Companhia 
providenciou e disponibilizou, para cada profissional, equipamentos de proteção 
individual, bem como comunicações e recomendações contínuas relacionadas 
a como evitar o contágio por Covid-19. Não obstante, os benefícios de saúde 
disponibilizados desde o início da pandemia, como por exemplo, apólices de seguro 
com cobertura adicional para os profissionais que eventualmente forem hospitalizados 
por decorrência de infecção por Covid-19, serão mantidos. Desde a adoção mais 
ampliada do trabalho remoto, intensificada após o início da pandemia, a nova forma 
de trabalho se demonstrou eficiente e com a mesma qualidade ora atingida pelo 
trabalho em loco. Este resultado só é possível pelos constantes investimentos em 
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digitalizações e sistemas realizados pela Companhia. Essa nova realidade se tornou 
uma oportunidade para expansão da prática do trabalho remoto. 
Monitoramento e plano estratégico: A Companhia tem realizado acompanhamento 
constante relacionado à estratégia e manutenção da qualidade dos serviços, bem 
como à lucratividade de seus negócios. Esse monitoramento resultou em informações 
que puderam auxiliar a administração na tomada de decisões estratégicas, como 
também, demonstraram que, apesar de toda crise causada pela pandemia da 
Covid-19, nenhum dos negócios mantidos apresentou indicativos de descontinuidade 
ou perda do seu valor recuperável. Para prevenir ou amenizar qualquer efeito negativo 
que possa, porventura, ser identificado em suas linhas de negócios, a Administração 
da Companhia continuará a monitorar suas atividades, demandas, resultados 
operacionais e de suporte, para que possa, de forma tempestiva, tomar ações que 
previnam ou amenizem tais efeitos.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
A autorização para emissão dessas demonstrações financeiras ocorreu em reunião 
de Diretoria realizada em 31 de março de 2022. 
2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
que compreendem os pronunciamentos, interpretações e orientações do Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). A Companhia considerou as orientações 
contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na elaboração das demonstrações 
financeiras. 
2.2. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com 
base no custo histórico, exceto quando indicada a base diferente de mensuração. 
2.3. Moeda funcional, conversão de saldos e transações em moeda estrangeira: 
As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda 
funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais 
próximo, exceto quando indicado de outra forma.
As transações em moeda estrangeira, ou seja, qualquer moeda diferente da moeda 
funcional, são registradas de acordo com a taxa de câmbio vigente na data de cada 
transação. No final de cada período a que se refere o relatório, os itens monetários 
em moeda estrangeira são reconvertidos pelas taxas vigentes no fim do exercício. Os 
ganhos e perdas resultantes da atualização desses ativos e passivos são reconhecidos 
como receitas ou despesas financeiras no resultado, as exceções são as transações 
cujos ganhos e perdas são reconhecidas em outros resultados abrangentes.
3. Principais políticas contábeis, estimativas e julgamentos
3.1. Principais políticas contábeis: 3.1.1. Reconhecimento de receita: As receitas 
são reconhecidas pela Companhia de acordo com o CPC 47 – Receita de Contrato 
com Cliente (“CPC 47”). A norma estabelece um modelo para reconhecimento de 
receitas originadas de contratos com clientes, composto por cinco passos, cujos 
valores devem refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca 
da transferência de bens ou serviços a um cliente. A Companhia reconhece suas 
receitas quando uma obrigação de performance é satisfeita, sendo considerado o valor 
que se espera receber em troca da transferência de bens ou serviços. As receitas são 
reconhecidas à medida que for provável o recebimento da contraprestação financeira 
em troca dos bens ou serviços ora transferidos, considerando também, a capacidade e 
intenção de seus clientes em cumprir com os pagamentos determinados em contrato.
a) Receita de venda de energia: As receitas de venda de energia elétrica são 
reconhecidas no resultado de acordo com as regras estabelecidas através do 
mercado de energia elétrica, as quais estabelecem a transferência dos riscos e 
benefícios sobre a quantidade definida em contrato com os clientes. A apuração 
do volume de energia comercializado ocorre em bases mensais ou conforme 
estabelecido em cláusulas contratuais. As receitas de suprimentos de energia elétrica 
incluem também as transações no mercado de curto prazo. As vendas de energia na 
Câmara de Comercialização de Energia (“CCEE”) são reconhecidas pelo valor justo 
da contraprestação a receber quando há um excedente de geração, após a alocação 
de energia no MRE, denominada (“energia secundária”), liquidada no mercado SPOT 
(“mercado de curto prazo”) ao valor do Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”) e 
comercializado no âmbito da CCEE, nos termos da Convenção de Comercialização 
de energia elétrica. b) Receita de atualização da bonificação de outorga: Por tratar-
se de um contrato de concessão de serviço público, e, portanto, sua contabilização 
embasada no ICPC 01 (R1) – Contratos de Concessão, a bonificação de outorga 
paga pela concessão é considerada como um ativo financeiro, uma vez que atende ao 
conceito de direito incondicional de receber caixa ao longo do período de concessão, 
além disso, é classificado como “custo amortizado”, inicialmente estimado com base 
no respectivo valor presente dos fluxos de caixa futuros garantidos, e posteriormente 
mensurado pelo custo amortizado calculado pelo método da taxa de juros efetiva, 
não possuindo um mercado ativo, apresentando fluxo de caixa fixo e determinável. 
Mensalmente o saldo é atualizado monetariamente pelo IPCA, sendo amortizado o 
ativo financeiro em contrapartida a receita operacional bruta do faturamento por meio 
da Receita Anual de  Geração – RAG. Por tratar-se de um contrato de concessão 
entende-se, também, que a receita de juros efetivos vinculada à correção da parcela 
do ativo financeiro deverá ser classificada como “receita operacional”. Para a usina de 
Volta Grande existe uma Taxa Interna de Retorno – TIR específica, em consequência 
do valor estabelecido pelo poder concedente para o valor pago de bonificação de 
outorga e para o valor recebido pelo Retorno da Bonificação de Outorga (“RBO”). A 
atualização monetária é corrigida pelo IPCA, conforme estabelecido no contrato de 
concessão.
3.1.2. Instrumentos financeiros: Um instrumento financeiro é um contrato que dá 
origem a um ativo financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento 
patrimonial de outra entidade. 
a) Classificação de ativos financeiros e passivos financeiros: A Companhia 
reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram originados. A classificação 
dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos 
fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios da Companhia 
para a gestão destes ativos financeiros. Um ativo financeiro, que não possua um 
componente de financiamento significativo, é inicialmente mensurado pelo valor justo 
acrescido, para um item que não é valor justo por meio do resultado, dos custos de 
transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um recebível 
sem um componente de financiamento significativo é inicialmente mensurado pelo 
preço da transação. Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao 
seu valor justo, que por sua vez podem ser acrescidos ou deduzidos por passivo 
financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, e/ou os custos de 
transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. 
Mensuração subsequente: Para fins de mensuração subsequente, a Companhia 
classifica seus ativos e passivos financeiros, de acordo com as seguintes categorias: 
Valor justo por meio do resultado: Nesta categoria encontram-se os certificados de 
depósito bancário (CDB), operações compromissadas, fundos de investimentos 
aberto e instrumentos financeiros derivativos (swap). Valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (instrumentos de dívida): Para os instrumentos de dívida 
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, a receita de juros, a 
reavaliação cambial e as perdas ou reversões de redução ao valor recuperável são 
reconhecidas na demonstração do resultado e calculadas da mesma maneira que 
para os ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado. As alterações restantes 
no valor justo são reconhecidas em outros resultados abrangentes. No momento do 
desreconhecimento, a mudança acumulada do valor justo reconhecida em outros 
resultados abrangentes é reclassificada para resultado. Os instrumentos de dívida da 
Companhia ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes compreendem 
os instrumentos financeiros derivativos mantidos para regular as exposições de 
riscos de variação de todas os empréstimos indexadas às moedas estrangeiras. 
Custo amortizado (instrumentos de dívida): Os ativos financeiros ao custo amortizado 
são subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e estão 
sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas dos ativos financeiros são 
reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução 
ao valor recuperável. Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos 
contraídos e concedidos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo 
custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas dos 
passivos financeiros são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados, 
bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva. Encontram-se nesta 
categoria os valores contas a receber, valores a receber de partes relacionadas, 
fornecedores, empréstimos e financiamentos. 
b) Desreconhecimento (baixa) dos ativos financeiros: Um ativo financeiro (ou, 
quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos 
financeiros semelhantes) é baixado quando: • Os direitos de receber fluxos de caixa 
do ativo expirarem; • A Companhia transferiu os seus direitos de receber fluxos 
de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de 
caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de 
“repasse”; e (i) a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios 
do ativo, ou (ii) a Companhia não transferiu nem reteve substancialmente todos os 
riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo. 
c) Desreconhecimento (baixa) dos passivos financeiros: Um passivo financeiro 
é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um 
passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com 
termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem 
significativamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa 
do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos 
correspondentes valores contábeis, reconhecida na demonstração do resultado. 
d) Instrumentos financeiros, apresentação líquida: Os ativos financeiros e 
passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço 
patrimonial quando, e somente quando, houver um direito legal atualmente aplicável 
de compensação dos valores reconhecidos e se houver a intenção de liquidar em 
bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente.
e) Ativo financeiro - contas a receber vinculados à concessão (Bonificação de 
outorga): Por tratar-se de um contrato de concessão de serviço público, e portanto sua 
contabilização embasada no ICPC 01, a bonificação de outorga paga pela concessão 
é considerada como um ativo financeiro, uma vez que atende o conceito de direito 
incondicional de receber caixa ao longo do período de concessão, inicialmente estimado 
com base no respectivo valor justo e posteriormente mensurado pelo custo amortizado 
calculado pelo método da taxa de juros efetiva, não possuindo um mercado ativo, 
apresentando fluxo de caixa fixo e determinável. Mensalmente o saldo é atualizado 
monetariamente pelo IPCA, sendo amortizado o ativo financeiro em contrapartida a 
receita operacional bruta do faturamento por meio da Receita Anual de Geração – RAG.
3.1.3. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: A 
Companhia revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos não financeiros 
com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu 
valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido 
excedido o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando 
o valor contábil líquido ao valor recuperável. Nesse caso, o valor recuperável de 
um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o 
maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em 
uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor 
presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos que reflita o custo médio 
ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O 
valor justo líquido das despesas de venda é determinado, sempre que possível, com 
base em transações recentes de mercado entre partes conhecedoras e interessadas 
com ativos semelhantes. Na ausência de transações observáveis neste sentido, 
uma metodologia de avaliação apropriada é utilizada. Os cálculos dispostos neste 
modelo são corroborados por indicadores disponíveis de valor justo, como preços 
cotados para entidades listadas, entre outros indicadores disponíveis. A Companhia 
baseia sua avaliação de redução ao valor recuperável com base nas previsões e nos 
orçamentos financeiros, os quais são elaborados separadamente pela Administração 
para cada unidade geradora de caixa às quais os ativos estejam alocados. As 
projeções baseadas nestas previsões e orçamentos geralmente abrangem o período 
de cinco anos. Uma taxa média de crescimento de longo prazo é calculada e aplicada 
aos fluxos de caixa futuros após o quinto ano. Em 31 de dezembro de 2021, não 
foram observados indicativos de que os ativos relevantes da Companhia estivessem 
registrados por valor superior ao seu valor recuperável líquido.
3.1.4. Imobilizado: Os itens que compõem o ativo imobilizado da Companhia são 
apresentados ao custo de aquisição ou de construção, líquido de depreciação 
acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso. 
Quando partes significativas do ativo imobilizado são substituídas, a Companhia 
reconhece essas partes como ativo individual com vida útil e depreciação específica. 
Todos os demais custos de reparos e manutenção são reconhecidos na demonstração 
do resultado, quando incorridos. O valor residual e a vida útil estimada dos bens 

são revisados e ajustados, se necessário, na data de encerramento do exercício. A 
depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo a taxas que 
levam em consideração a vida útil estimada dos bens, vide nota explicativa 9. Um item 
de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico 
futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa 
do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor 
contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no período em que o 
ativo for baixado.
3.1.5. Intangível: São decorrentes de licenças de software e direito de uso da 
infraestrutura. Esses ativos são reconhecidos pelo custo. O ativo intangível que 
corresponde ao direito de exploração de concessões é em função dos contratos 
de concessão de geração. Uma vez que o prazo para exploração é definido 
contratualmente, este ativo intangível de vida útil definida é amortizado pelo prazo 
de concessão. A amortização do ativo intangível reflete o padrão em que se espera 
que os benefícios econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Companhia. 
A amortização é calculada usando o método linear para alocar seus custos aos seus 
valores residuais durante a vida útil regulatória estimada. Ativos intangíveis com vida 
definida são amortizados ao longo da vida útil-econômica e avaliados em relação 
à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda 
de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização para um ativo 
intangível com vida definida são revisados no mínimo no fim de cada exercício social. 
Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos 
futuros desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças no período ou método 
de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas 
contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na 
demonstração do resultado na categoria de despesa consistente com a utilização do 
ativo intangível. Um ativo intangível é desreconhecido quando da sua venda (ou seja, 
a data em que o beneficiário obtém o controle do ativo relacionado) ou quando não 
são esperados benefícios econômicos futuros a partir de sua utilização ou venda. 
Eventual ganho ou perda resultante do desreconhecimento do ativo (a diferença entre 
o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) é reconhecido na demonstração 
do resultado do exercício.
GSF (Generation Scaling Factor): Considerando a repactuação do risco hidrológico, 
a Administração exerceu seu julgamento no desenvolvimento e na aplicação de 
política contábil, conforme previsto no CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de 
Estimativa e Retificação de Erro, utilizando por analogia os preceitos do CPC-04 
tendo em vista tratar-se em essência de um ativo intangível relacionado a direito de 
outorga decorrente de compensação por custos incorridos em exercícios anteriores. 
Adicionalmente considerando-se também por analogia o parágrafo 44 do referido 
CPC-04, o ativo constituído pela repactuação do risco não hidrológico, foi reconhecido 
ao valor justo, considerando a melhor estimativa da Companhia, tendo como base os 
parâmetros determinados pela regulamentação da ANEEL, considerando os fluxos 
futuros esperados nesse novo período de concessão, bem como os valores das 
compensações calculados pela Câmara de Comercialização de Energia – CCEE. O 
montante foi transformado pela Aneel em extensão do prazo da outorga.
3.1.6. Arrendamentos: No início de um contrato, a Companhia avalia se um contrato 
é ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o 
contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período 
de tempo em troca de contraprestação. A Companhia reconhece um ativo de direito 
de uso e um passivo de arrendamento na data de início do arrendamento. O ativo 
de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que compreende o valor da 
mensuração inicial do passivo de arrendamento, ajustado para quaisquer pagamentos 
de arrendamento efetuados até a da data de início, mais quaisquer custos diretos 
iniciais incorridos pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a serem incorridos 
pela Companhia na desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando o local 
em que está localizado ou restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos 
termos e condições do arrendamento, menos quaisquer incentivos de arredamentos 
recebidos. O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método 
linear desde a data de início até o final do prazo do arrendamento, a menos que a 
Companhia tenha expectativa de exercer a opção de compra. Nesse caso, o ativo de 
direito de uso é depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é determinada 
na mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é 
periodicamente reduzido por perdas por redução ao valor recuperável, se houver, e 
ajustado para determinadas remensurações do passivo de arrendamento. O passivo 
de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos 
do arrendamento que não são efetuados na data de início, descontados pela taxa 
de juros explícita no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada 
imediatamente, pela taxa de empréstimo incremental da Companhia. A Companhia 
determina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo taxas de juros de várias 
fontes externas de financiamento e fazendo alguns ajustes para refletir os termos 
do contrato e o tipo do ativo arrendado. O passivo de arrendamento é mensurado 
pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. É remensurado quando 
há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento resultante de alteração 
em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que sejam pagos 
de acordo com a garantia de valor residual, se a Companhia alterar sua avaliação 
se exercerá uma opção de compra, extensão ou rescisão ou se há um pagamento 
de arrendamento revisado fixo em essência. Quando o passivo de arrendamento é 
remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste correspondente ao valor contábil 
do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o valor contábil do ativo de 
direito de uso tiver sido reduzido a zero.
3.1.7. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição 
social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 
para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o 
lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com imposto 
de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição social 
correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no 
resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens 
diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.
Imposto corrente: A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber 
estimado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos 
impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impostos 
correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou 
passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos 
ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ele 
é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. Os 
ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios 
forem atendidos.
Imposto diferido: Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do 
balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Ativos 
fiscais diferidos são reconhecidos em relação aos créditos e perdas tributários e 
diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável 
que lucros futuros tributáveis estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. O 
valor contábil dos ativos fiscais diferidos é revisado em cada data do balanço e baixado 
na extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão disponíveis 
para permitir que todo ou parte do ativo fiscal diferido venha a ser utilizado. Ativos 
fiscais diferidos baixados são revisados a cada data do balanço e são reconhecidos 
na extensão em que se torna provável que lucros tributáveis futuros permitirão que 
os ativos fiscais diferidos sejam recuperados. Ativos e passivos fiscais diferidos são 
mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que o 
ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de imposto (e lei 
tributária) que foram promulgadas na data do balanço. Tributo diferido relacionado 
a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido também é reconhecido no 
patrimônio líquido, e não na demonstração do resultado. Itens de tributos diferidos 
são reconhecidos de acordo com a transação que originou o tributo diferido, no 
resultado abrangente ou diretamente no patrimônio líquido. O imposto diferido ativo 
e passivo são compensados somente se atenderem os critérios estabelecidos na 
norma contábil.
3.1.8. Provisão para processos judiciais e outros: As provisões para riscos cíveis 
são reconhecidas quando a Companhia (i) tem uma obrigação presente ou não 
formalizada como resultado de eventos passados, (ii) é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação e (iii) o valor tiver sido estimado 
com segurança. Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade 
de liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de obrigações 
como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação 
relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações 
seja pequena.
3.1.9. Receita de juros (resultado financeiro): A receita de juros é reconhecida com 
base no tempo e na taxa de juros efetiva sobre o montante do principal em aberto, 
sendo a taxa de juros efetiva aquela que desconta exatamente os recebimentos de 
caixa futuros estimados durante a vida estimada do ativo financeiro em relação ao 
valor contábil líquido inicial deste ativo.
3.1.10. Resultado básico por ação: O lucro ou prejuízo básico por ação é calculado 
mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade 
média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o período, conforme 
pronunciamento técnico CPC 41.
3.2. Uso de estimativas e julgamentos: A preparação de demonstrações financeiras 
requer o uso de certas estimativas contábeis e o exercício de julgamento por parte 
da Administração. Áreas consideradas significativas, que requerem maior nível 
de julgamento e estão sujeitas a estimativas incluem: perda por redução ao valor 
recuperável de ativos não financeiros, perda esperada para crédito de liquidação 
duvidosa, imposto de renda e contribuição social diferidos, provisões para riscos 
tributários cíveis e trabalhistas, arrendamentos e instrumentos financeiros. Na 
elaboração das demonstrações financeiras, a Companhia faz o uso de julgamentos 
e estimativas, com base nas informações disponíveis, bem como adota premissas 
que impactam os valores divulgados das receitas, despesas, ativos e passivos, 
e as divulgações de passivos contingentes. Quando necessário, os julgamentos 
e as estimativas estão suportados por pareceres elaborados por especialistas. 
A Companhia adota premissas derivadas de sua experiência e outros fatores que 
entende como razoáveis e relevantes nas circunstâncias. As premissas adotadas 
pela Companhia são revisadas periodicamente no curso ordinário dos negócios. 
Contudo, deve ser considerado que há uma incerteza inerente relativa à determinação 
dessas premissas e estimativas, o que poderá levar a resultados que requeiram 
um ajuste significativo ao valor contábil do referido ativo ou passivo em períodos 
futuros na medida em que novas informações estejam disponíveis. Julgamentos: 
A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração faça 
julgamentos, estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de 
receitas, despesas, ativos e passivos, e as respectivas divulgações, bem como as 
divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. 
Estimativas e premissas: As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio 
em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas 
contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram apoiadas 
em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para 
determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. A 
liquidação das transações envolvendo estas estimativas poderá resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido 
ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa 
suas estimativas pelo menos anualmente. As principais premissas relativas a fontes 
de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em 
estimativas na data de reporte, envolvendo risco significativo de causar um ajuste 
significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, 
são discutidas a seguir: Nota explicativa 6 - Perda esperada para crédito de liquidação 
duvidosa (“PECLD”): As perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas 
de crédito esperadas para todo período útil do ativo financeiro, ou seja, perdas de 
crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da 
vida esperada de um instrumento financeiro. As perdas estimadas foram calculadas 
com base na experiência de perda de crédito do Grupo Enel cujo modelo permite 
adoção de premissas específicas, como por exemplo, aplicação de garantias e 
determinação e mudança de risco de crédito individual. A Companhia determina 
percentuais de perdas esperadas de crédito (“Expected Credit Losses – ECL”) desde 
o reconhecimento inicial do ativo financeiro, estes percentuais são determinados 
através da expectativa de perda e resultados possíveis, ou seja, a Probabilidade de 
Inadimplência (“Probability of Default – PD”) e o percentual de perda realizada em 
decorrência da inadimplência (“Loss given default – LGD”), os percentuais de perda 

esperada de crédito, ora aplicados, aumentam à medida que os ativos financeiros 
envelhecem. A quantidade de perdas de crédito esperadas é sensível a mudanças 
nas circunstâncias e nas condições econômicas previstas. A experiência histórica 
de perda e crédito da Companhia e a previsão das condições econômicas também 
podem não representar o padrão real do cliente no futuro. Nota explicativa 20 - Ativo 
fiscal diferido: Ativo fiscal diferido é reconhecido para todos os prejuízos fiscais não 
utilizados na extensão em que seja provável que haja lucro tributável disponível para 
permitir a utilização dos referidos prejuízos. Julgamento significativo da Companhia é 
requerido para determinar o valor do ativo fiscal diferido que pode ser reconhecido, 
com base no prazo provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com 
estratégias de planejamento fiscal futuras. A compensação dos prejuízos fiscais 
acumulados fica restrita ao limite de 30% do lucro tributável gerado em determinado 
exercício fiscal. Os ativos fiscais diferidos não prescrevem. Nota explicativa 15 - 
Provisões para riscos cíveis: A Companhia reconhece provisão para causas cíveis. 
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, 
a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes 
nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 
advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de 
inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais. Nota explicativa 22 - Instrumentos financeiros: Mensuração 
do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia requer 
a mensuração de valor justo para ativos e passivos financeiros e não financeiros. 
A Companhia estabeleceu uma estrutura de controle relacionada à mensuração de 
valor justo. Isso inclui uma equipe de avaliação que possui a responsabilidade geral 
de revisar todas as mensurações significativas de valor justo, incluindo os valores 
justos de nível 3 com reporte diretamente ao diretor financeiro. A equipe de avaliação 
revisa regularmente dados não observáveis significativos e ajustes de avaliação. Se 
informação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de preços, 
é utilizada para mensurar valor justo, a equipe de avaliação analisa as evidências 
obtidas de terceiros para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem os 
requisitos das normas contábeis, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que 
tais avaliações devem ser classificadas. 
3.3. Pronunciamentos novos ou alterados que estão vigentes em 31 de 
dezembro de 2021: A Companhia avaliou os novos pronunciamentos ou alterações 
realizadas aos pronunciamentos já existentes, e quando aplicável, os implementou 
conforme requerido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). As novas 
normas contábeis ou aquelas alteradas que passaram a vigorar para períodos anuais 
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2021 estão evidenciadas a seguir: a) Alterações 
ao CPC 06 (R2) – Arrendamentos: O CPC 06 (R2), foi alterado com o objetivo de 
determinar os procedimentos e critérios contábeis para o devido registro de benefícios 
concedidos aos arrendatários pelos arrendadores através de alterações de contratos 
de arrendamentos em decorrência da pandemia de Covid-19. (i) A alteração em 
questão permite a utilização de um expediente prático para a contabilização de 
alterações contratuais temporárias em decorrência da Covid-19, que devem, 
obrigatoriamente, atender a todas as características descritas a seguir: (ii) A alteração 
nos pagamentos do arrendamento resulta em uma contraprestação revista para o 
arrendamento que é substancialmente igual ou inferior à contraprestação para 
o arrendamento imediatamente anterior à alteração; (iii)  Qualquer redução nos 
pagamentos de arrendamento afeta apenas os pagamentos originalmente devidos 
em ou antes de 30 de junho de 2021; e (iv) Não há alteração substancial de outros 
termos e condições do contrato de arrendamento. A revisão do CPC 06 (R2), bem 
como a aplicação do expediente prático não resultaram em alterações materiais 
para a política contábil sobre contratos de arrendamento atualmente utilizada 
pela Companhia. Alterações aos CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48 – Instrumentos 
financeiros, reconhecimento e mensuração, evidenciação e instrumentos financeiros. 
Os pronunciamentos contábeis supracitados foram alterados em virtude da recente 
reforma realizada sobre as taxas interbancárias oferecidas (IBORs), tais taxas são 
referências de juros, como por exemplo, LIBOR, EURIBOR e TIBOR. Tais alterações 
modificam, principalmente, as exigências específicas de contabilização de hedge para 
permitir a manutenção da contabilização destes instrumentos de proteção durante o 
período de incerteza gerado pela reforma da taxa de juros de referência. A Companhia 
não possui transações neste escopo. 
3.4. Pronunciamentos novos ou alterados, mas ainda não vigentes: Não 
se espera que as seguintes normas novas tenham um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras da Companhia. Se aplicável aos negócios da Companhia, 
os pronunciamentos novos ou alterados serão adotados assim que sua adoção entrar 
em vigor. 
Pronunciamentos 
novos ou alterados

Natureza da alteração Vigente para períodos 
anuais iniciados em ou 
após

CPC 27 – Imobilizado Prover guidance para a 
contabilização transações 
que envolvem venda de itens 
produzidos antes do ativo estar 
disponível para uso – recursos 
antes do uso pretendido

1° de janeiro de 2022

CPC 15 – Combinação 
de Negócios

Referência à Estrutura 
Conceitual e aplicações de 
escopo quanto ao CPC 25 e 
ICPC 19.

1º de janeiro de 2022

CPC 25 – Provisões, 
Passivos Contingentes 
e Ativos contingentes

Contratos onerosos – custo de 
cumprimento do contrato

1º de janeiro de 2022

CPC 26 (R1) – 
Apresentação das 
Demonstrações 
contábeis

Requisitos para classificação 
de passivo circulante e não 
circulante

1° de janeiro de 2023

CPC 50 - Contratos de 
seguro

Adoção inicial 1° de janeiro de 2023

CPC 32 – Tributos 
sobre o Lucro

Imposto diferido relacionado a 
ativos e passivos decorrentes 
de uma única transação

1° de janeiro de 2023

CPC 23 – Políticas 
Contábeis, Mudança de 
Estimativa e Retificação 
de Erro

Prover guidance sobre 
distinção entre políticas 
contábeis e estimativas 
contábeis.

1° de janeiro de 2023

CPC 36 (R3) – 
Demonstrações 
Consolidadas e CPC 
18 (R2) – Venda ou 
Contribuição de Ativos 
entre um Investidor e 
sua Coligada ou Joint 
venture

Prover guidance para situações 
que envolvem a venda ou 
contribuição de ativos entre 
investidor e suas coligadas.

Ainda não determinado 
pelo CFC

4. Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2021 31/12/2020

Caixa e contas correntes bancárias 25.163 1.635
Aplicações diretas
   CDB - Certificado de Depósito Bancário 39.751 47.603
Total aplicações diretas 39.751 47.603
Total de caixa e equivalentes de caixa 64.914 49.238
O excedente de caixa da Companhia é aplicado de forma conservadora em ativos 
financeiros de baixo risco, sendo os instrumentos financeiros representados por CDBs 
(Certificados de Depósitos Bancários). Os investimentos têm alta liquidez, sendo 
prontamente conversíveis em recursos disponíveis de acordo com as necessidades 
de caixa da Companhia em um valor conhecido e com risco insignificante de perda. As 
aplicações financeiras da Companhia buscam rentabilidade compatível às variações 
do CDI. Dada à natureza e característica das aplicações financeiras, estas já estão 
reconhecidas pelo seu valor justo, em contrapartida ao resultado.
5. Títulos e valores mobiliários

31/12/2021 31/12/2020
Fundos exclusivos
Títulos públicos 129 125
Letras financeiras - 22
Total de fundos exclusivos 129 147
Total de títulos e valores mobiliários 129 147
A Companhia participa como cotista em fundo de investimento exclusivo das 
empresas do Grupo Enel no Brasil. O fundo aplica em títulos do governo e títulos de 
emissores privados de primeira linha e possuem gestores altamente qualificados que 
são auditados anualmente
6. Contas a Receber

Avencer 31/12/2021 31/12/2020
Regime de cotas 9.453 9.453 14.564
Mercado de curto prazo - - 31.627
Contas a receber partes relacionadas (Nota 21) 12.597 12.597 6.768

22.050 22.050 52.959
Perdas esperadas para créditos de liquidação  
 duvidosa (425) (425) -

21.625 21.625 52.959
 

31/12/2020 Adição 31/12/2021
Perdas esperadas para créditos de  
 liquidação duvidosa - (425) (425)

- (425) (425)
O prazo médio de recebimento dos valores relativos às faturas de venda de energia é 
de aproximadamente 30 dias, contados a partir do primeiro dia do mês subsequente 
à venda. As transações de energia no mercado de curto prazo (MRE e SPOT) são 
liquidadas de acordo com as regras de mercado e com as resoluções da ANEEL. 
A energia de curto prazo normalmente é liquidada em até 60 dias após o mês de 
sua ocorrência. A movimentação da provisão esperada para créditos de liquidação 
duvidosa é como segue:
7. Imposto de renda e contribuição social e outros tributos compensáveis

31/12/2021 31/12/2020
Imposto de renda e contribuição social 13.987 20.710
Total 13.987 20.710

31/12/2021 31/12/2020
Programa de Integração Social ("PIS") e Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social ("COFINS") 412 346
Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS 108 5
Total 520 351
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, não houve compensação de 
tributos (R$ 12.741 em 31 de dezembro de 2020). 
8. Ativo financeiro - contas a receber vinculadas à concessão (Bonificação de 
outorga): Conforme edital do leilão firmado em 10 de novembro de 2017, a Companhia 
efetuou um pagamento de R$ 1.419.784 à título de bonificação pela outorga a ser 
ressarcido ao longo do contrato de concessão de 30 anos. Em virtude de ser um crédito 
a receber relacionado ao contrato de concessão composto pelo Retorno da Bonificação 
pela Outorga - RBO, garantido pelo poder concedente durante o prazo da concessão e 
sem risco de demanda, a Companhia classificou o montante a receber da bonificação 
pela outorga como ativo financeiro, em função do direito incondicional da Companhia 
de receber o valor pago, com atualização pelo IPCA, durante o período de vigência 
da concessão. A amortização corresponde aos valores recebidos mensalmente (nota 
explicativa nº17a). A movimentação dos ativos financeiros é como segue:

31/12/2021 31/12/2020
Saldo no início do exercício 1.442.093 1.429.218
  Atualização financeira do bônus de concessão 144.019 64.770
  Amortização do bônus de concessão (56.165) (51.895)
Saldo no final do exercício 1.529.947 1.442.093
Circulante 58.844 53.411
Não circulante 1.471.103 1.388.682
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9. Imobilizado
Os bens e as instalações da Companhia, suas respectivas depreciações e a movimentação é como segue:

Vida útil / Tempo 
remanescente de 
contrato (anos)

31/12/2020 31/12/2021

 Valor líquido  Reclassificação  Adição  Valor líquido 
Em serviço
Máquinas e Equipamentos 5 160 - - 160

160 - - 160
Depreciação acumulada em serviço
Máquinas e equipamentos (40) - - (67)

(40) - - (67)
Em curso
Barragens e adutoras 2.284 - - 2.284
Edifícios, obras cívis e benfeitorias 387 - - 387
Máquinas e equipamentos 22.525 (302) 25.889 48.112
Veículos 600 (433) - 167
Compras em andamento - - 4 4

25.796 (735) 25.893 50.954
Arrendamento - CPC 06
Edifícios, obras cívis e benfeitorias 2 83 - 31 17
Veículos 2 - - 432 425

83 - 463 442
Total do imobilizado 25.999 (735) 26.356 51.489

Vida útil / Tempo 
remanescente de 
contrato (anos)

31/12/2019 31/12/2020

 Valor líquido  Adição  Depreciação  Valor líquido 
Em serviço
Máquinas e equipamentos 5 160 - - 160

160 - - 160
Depreciação acumulada em serviço
Máquinas e equipamentos (40) - - (40)

(40) - - (40)
Em curso
Imobilizado em andamento 10.243 15.553 - 25.796

10.243 15.553 - 25.796
Arrendamento - CPC 06
Edifícios, obras cívis e benfeitorias 2 161 - (78) 83

161 - (78) 83
Total do imobilizado 10.524 15.553 (78) 25.999
Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 não foram identificados indicadores de impairment.
10. Intangivel 
A movimentação do intangível é como segue:

Em servico

Custo
Amortização 

acumulada Valor líquido
Em curso

 Custo Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019 32 (13) 19 1.938 1.957
Adições - (6) (6) 183 177
Extensão de Concessão GSF (a) 6.497 - 6.497 - 6.497

Saldo em 31 de dezembro de 2020 6.529 (19) 6.510 2.121 8.631
Adições - (7) (7) - (7)
Baixas - - - (1) (1)
Extensão de Concessão GSF (a) 299 249 50 - 50
Transferência - - - 735 735

Saldos em 31 de dezembro de 2021 6.828 (275) 6.553 2.855 9.408
(a) Com a repactuação do risco hidrológico – GSF e seguindo o que foi estabelecido na Resolução Normativa nº 895/2020, a 
ANEEL por meio da Resolução Homologatória nº 2.919, de 12 de agosto de 2021, homologou o prazo de 162 dias de extensão 
da outorga e o montante de R$6.796, o qual está sendo compensado por meio do prazo de extensão da outorga. A Companhia 
já havia registrado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 o montante de R$ R$6.497, e efetuou o complemento de 
R$299 no exercício findo de 31 de dezembro de 2021.
11. Fornecedores 31/12/2021 31/12/2020
Compra de energia 1.596 -
Encargos de uso da rede 4.202 6.301
Partes relacionadas (nota 21) 10.975 6.498
Materiais e serviços 19.852 12.272
Total 36.625 25.071
12. Debêntures
Em 15 de outubro de 2019, a Companhia realizou a 1ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, em 2 (duas) 
séries com a captação de R$ 800.000, cuja data de liquidação é 15 de outubro de 2029. Os recursos captados têm como 
objetivo ser utilizado para reembolso de gastos, despesas e dívidas relacionadas ao pagamento de bonificação pela outorga de 
concessão da usina hidrelétrica Volta Grande, cadastrada com o Código Único de Empreendimento de Geração – CEG – UHE.
PH.SP.003045-7.01, de titularidade da Emissora, nos termos do disposto no art. 2º, §3º, do Decreto 8.874 (“Projeto”). 

Vencimento Tipo de Quantidade
31/12/2021 31/12/2020 Emissão Inicial Final Remuneração amortização de títulos

 1ª série - 1ª emissão 488.324 495.947 15/10/2019 05/11/2019 15/10/2029 100% IPCA + 3,70% Anual 519.000
 2ª série - 1ª emissão 264.392 268.519 15/10/2019 05/11/2019 15/10/2029 100% IPCA + 3,70% Anual 281.000
(-) Custo de transação (12.386) (13.968)
Total de debêntures 740.330 750.498
Circulante 97.522 88.870
Não circulante 642.808 661.628
Saldos de encargos e principal 31/12/2021 31/12/2020

Encargos Principal Encargos Principal
  Circulante    Circulante   Não Circulante   Circulante  Circulante   Não Circulante

 1ª série - 1ª emissão 3.717 60.576 424.031 3.775 54.905 437.267
 2ª série - 1ª emissão 2.013 32.797 229.582 2.044 29.727 236.748
 (-) Custo de transação - (1.581) (10.805) - (1.581) (12.387)
 Total de debêntures 5.730 91.792 642.808 5.819 83.051 661.628
Movimentação das debêntures: Circulante Não circulante Total
Em 31 de dezembro de 2019 83.324 710.384 793.708
 Amortizações (82.454) - (82.454)
 Transferências 85.022 (85.022) -
 Juros provisionados 29.709 - 29.709
 Atualização monetária - 36.266 36.266
 Encargos pagos (28.312) - (28.312)
 Apropriação - custo de transação 1.581 - 1.581
Em 31 de dezembro de 2020 88.870 661.628 750.498
 Amortizações (90.903) - (90.903)
 Transferências 98.062 (98.062) -
 Juros provisionados 29.448 - 29.448
 Atualização monetária - 79.242 79.242
 Encargos pagos (29.537) - (29.537)
 Apropriação - custo de transação 1.582 - 1.582
Em 31 de dezembro de 2021 97.522 642.808 740.330
Período de amortização das debêntures no longo prazo

2023 2024 2025 2026 Após 2026 Total
1ª série - 1ª emissão 61.816 61.815 61.815 61.815 176.770 424.031
2ª série - 1ª emissão 33.470 33.468 33.468 33.468 95.708 229.582
(-) Custo de transação (1.582) (1.581) (1.581) (1.581) (4.480) (10.805)
Total a amortizar 93.704 93.702 93.702 93.702 267.998 642.808
Conforme estabelecido no Instrumento Particular de Escritura De Debêntures, a Companhia possui obrigações financeiras que 
em caso de descumprimento podem acarretar o vencimento antecipado das debêntures. A Companhia não poderá apresentar por 
dois trimestres consecutivos o índice de capacidade de endividamento (obtido através da divisão da dívida líquida financeira pelo 
EBITDA) abaixo do limite estabelecido abaixo:

1ª emissão
Obrigações especiais financeiras Limite

Dívida financeira líquida / LAJIDA (máximo) 4,00
• Dívida financeira líquida corresponde aos empréstimos e financiamentos bancários líquidos dos instrumentos financeiros 
derivativos, reduzidos pelo valor de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários. • LAJIDA para fins de cálculo 
dessa obrigação significa Lucro antes do resultado financeiro, impostos, depreciação e amortização (últimos 12 meses). Em 31 de 
dezembro de 2021 a Companhia estava em cumprimento com termos dos covenants listados acima. 
13. Imposto de renda e contribuição social a pagar e outras obrigações fiscais 31/12/2021 31/12/2020
Imposto de Renda e Contribuição Social (IRPJ/CSLL) (a)                28.181                30.466 

               28.181                30.466 
O saldo em 31 de dezembro de 2021 é composto por provisões para imposto de renda de R$ 29.615 (R$30.998 em 31 de dezembro 
de 2020) e contribuição social de R$ 12.579 (11.167 em 31 de dezembro de 2020), líquido das antecipações efetuadas no montante 
total de R$ 14.013, sendo R$ 8.900 de imposto de renda e R$ 5.113 de contribuição social (R$ 11.699 em 31 de dezembro de 2020, 
sendo R$ 7.619 de imposto de renda e R$ 4.081 de contribuição social). Para regime tributário e informações do passivo a Companhia 
opta pelo lucro real e recolheu as estimativas de IRPJ e CSLL com base na receita bruta para o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021.  O saldo de tributos em 31 de dezembro de 2021 foi obtido através do confronto entre o valor do imposto devido com base 
no lucro real anual e das estimativas pagas no decorrer do exercício, e deve ser pago até o último dia útil do mês de março de 2022.

31/12/2021 31/12/2020
Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) 102 -
Imposto sobre Serviços (ISS) 39 190
Programa de Integração Social (PIS) 475 489
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 2.019 2.259
Contribuições e Encargos Trabalhistas 28 114
PIS/COFINS/IRRF/CSRF (Retido) 12 26
Outros 212 31
Total 2.887 3.109
14.  Encargos setoriais

31/12/2021 31/12/2020
P&D - Pesquisa e desenvolvimento         5.155         4.001 
Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica ("TFSEE")              94            123 
Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos ("CFURH")            874         1.981 
Total         6.123         6.105 
15. Provisão para processos judiciais e outros
A Companhia, com base nas opiniões da Administração e de seus assessores legais, registrou provisões para riscos cíveis, cuja 
probabilidade de perda foi classificada como provável.

Saldo em 
31/12/2020

Adições 
(reversões)

Atualização 
monetária Pagamentos

Saldo em 
31/12/2021

Cíveis 101 70 25 (35) 161
Total 101 70 25 (35) 161

Saldo em 
31/12/2019

Adições 
(reversões)

Atualização 
monetária Pagamentos

Saldo em 
31/12/2020

Cíveis 103 31 - (33) 101
Total 103 31 - (33) 101
A Administração considera que as provisões constituídas são suficientes para cobrir eventuais perdas com os processos em 
andamento. Riscos possíveis: A Companhia possui o montante de R$ 38 classificado como riscos possíveis relacionado a 
processos cíveis.
16. Patrimônio líquido
a) Capital social: A Companhia possuía a seguinte composição acionária, para 31 de dezembro de 2021 e 2020:

31/12/2021 31/12/2020

Acionista
Quantidade de 

Ações (unidades)
% de participação 

no capital
Quantidade de 

Ações (unidades)
% de participação 

no capital
Enel Brasil S.A. 565.756.528 100% 565.756.528 100%
Total 565.756.528 100% 565.756.528 100%
b) Destinação de resultado: O estatuto social da Companhia determina a distribuição de dividendos mínimos de 25% do lucro 
líquido do exercício ajustado, na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76.

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 161.773 124.986
(-) Reserva Legal (8.089) (6.249)
Lucro líquido ajustado 153.684 118.737
Juros sobre capital próprio intermediáro 15.000 -
Dividendos mínimo obrigatório 25.671 29.684
Dividendos adicionais propostos 113.013 41.557
Retenção de Lucros - Reserva para reforço de capital de giro - 47.496

153.684 118.737
A movimentação dos dividendos a pagar é como segue: 2021 2020
Saldo do início do exercício                59.684                28.885 
Declaração de dividendos adicionais propostos                41.557                86.656 
Dividendos mínimos obrigatórios                25.671                29.684 
Pagamento de dividendos             (101.241)               (85.541)
Saldo final do exercício                25.671                59.684 
Em Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 20 de abril de 2021, foi aprovada a destinação do lucro líquido do 

exercício de 2020 no montante de R$ 124.986, dos quais 5% correspondente ao valor de R$ 6.249 foi destinado à constituição de 
reserva legal, o montante de R$ 29.684 foi destinado ao pagamento de dividendos mínimos obrigatórios, o montante de R$ 41.558 
foi destinado a pagamento de dividendos adicionais e o montante de R$ 47.495  foi destinado para reserva estatutária de lucros 
(“Reserva de Reforço de Capital de Giro”). c) Reserva legal: O estatuto social da Companhia prevê que do lucro líquido anual 
serão deduzidos 5% para constituição de reserva legal, a qual não poderá exceder 20% do capital social corrigido anualmente. 
d) Reserva de reforço de capital de giro: É composto pela parcela de lucros não distribuídos aos acionistas. A reserva de reforço 
de capital de giro é criada somente depois de considerados os requisitos de dividendo mínimo e seu saldo não pode exceder o 
montante do capital subscrito, conforme os termos do artigo 20 do estatuto social da Companhia. e) Lucro por ação: O lucro básico 
por ação é calculado dividindo-se o lucro atribuível aos titulares de ações ordinárias da Companhia pelo número médio ponderado 
de ações ordinárias em poder dos acionistas (excluídas as mantidas em tesouraria) durante o exercício.

Exercício findo em Lucro do exercício Média ponderada de ações Lucro por ação ordinária
31/12/2021 161.773 565.756.528 0,29

Exercício findo em Lucro do exercício Média ponderada de ações Lucro por ação ordinária
31/12/2020 124.986 565.756.528 0,22

17. Receita líquida 2021 2020
Receita anual de geração - RAG 213.119 196.088
Receita anual de geração - RAG - partes relacionadas 53.820 51.397
Suprimento de energia - partes relacionadas (a) 104.458 85.039
Suprimento - curto prazo (a) 24.610 16.590
Atualização do bônus de concessão (b) 144.019 64.770
Amortização do bônus de concessão (b) (56.165) (51.895)
Total da Receita operacional bruta 483.861 361.989
(-) Deduções da receita
PIS (6.690) (5.839)
COFINS (30.813) (26.894)
P&D e eficiência energética (3.812) (3.092)
Compensação financeira utilização de recursos hídricos (4.575) (2.952)
Taxa de Fiscalização (1.342) (1.123)
Total de deduções de receita (47.232) (39.900)
Total da receita 436.629 322.089
(a) Suprimento de energia elétrica: Destina-se à contabilização da receita proveniente do suprimento de energia elétrica vendida 
no mercado de curto prazo - CCEE, bem como, dos ajustes e adicionais específicos. (b) Bonificação de outorga: Por tratar-
se de um contrato de concessão entende-se, também, que a receita de juros efetivos vinculada à correção da parcela do ativo 
financeiro deverá ser classificada como “receita operacional”. Para a usina de Volta Grande existe uma Taxa Interna de Retorno 
– TIR específica, em consequência do valor estabelecido pelo poder concedente para o valor pago de bonificação de outorga e 
para o valor recebido pelo Retorno da Bonificação de Outorga (“RBO”). A atualização monetária é corrigida pelo IPCA, conforme 
estabelecido no contrato de concessão. 
18. Custo e despesas operacionais 2021 2020

Custo do 
Serviço

Despesas 
gerais e  

administrativas Total
Custo do 

Serviço

Despesas 
gerais e admi-

nistrativas Total

Pessoal e administradores (3.839) (2.523) (6.362) (2.727) (2.953) (5.680)
Material (1.823) 456 (1.367) (1.116) (1.647) (2.763)
Provisão de processos judiciais e outros (19) (69) (88) - (31) (31)
Serviços de terceiros (8.154) 179 (7.975) (3.088) (2.757) (5.845)
Depreciação e amortização (106) (31) (137) (84) (25) (109)
Energia elétrica comprada para revenda (27.389) - (27.389) (20.683) - (20.683)
Energia elétrica comprada para revenda - partes  
 relacionadas (nota 21) (1.582) - (1.582) (2) - (2)
Recuperação de gastos decorrentes da repactuação 
  do GSF - - - 6.497 - 6.497
Transporte de potência de energia (44.037) - (44.037) (39.650) - (39.650)
Transporte de potência de energia - partes  
 relacionadas (nota 21) (508) - (508) (531) - (531)
Outras despesas (4.261) (29) (4.290) (2.698) (246) (2.944)
Total (91.718) (2.017) (93.735) (64.082) (7.659) (71.741)
19. Resultado financeiro
 Receitas financeiras 2021 2020

Renda de aplicações financeiras 3.330 2.263
Variação cambial ativa 28 -
Atualização de créditos tributários 33 -
Juros e atualização monetária de mercado curto prazo 3.261 4.352
Outras receitas financeiras 304 1.075
(-) PIS/COFINS sobre receitas financeiras (322) (358)

 Total da receitas financeiras 6.634 7.332
 Despesas financeiras 

Atualização de impostos e multas (252) (40)
Variação cambial passiva - outros (31) -
Juros de arrendamentos (8) (11)
Atualização de provisão para riscos cíveis (25) -
Encargos de dívidas (29.448) (29.709)
Custos de transação de debêntures (1.582) (1.581)
Variações monetárias - dívidas (79.243) (36.266)
Outras despesas financeiras (617) (637)

 Total das despesas financeiras (111.206) (68.244)
 Total (104.572) (60.912)
20. Imposto de renda e contribuição social
A reconciliação da provisão para o imposto de renda e contribuição social, calculada pelas alíquotas fiscais vigentes, com os 
valores constantes na demonstração do resultado é apresentada abaixo:

2021 2021 2020 2020
Imposto de 

renda
Contruibuição 

social
Imposto de 

renda
Contruibuição 

social
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 237.897 237.897 189.436 189.436
Alíquota nominal dos tributos 25% 9% 25% 9%

(59.450) (21.411) (47.335) (17.049)
Efeito das (adições) exclusões no cálculo do tributo
Permanentes - despesas indedutíveis e multas - - (47) (19)
Outros (267) (96) - -
Reversão de tributos diferidos passivos 3.750 1.350 - -
Imposto de renda e contribuição social no resultado (55.967) (20.157) (47.382) (17.068)
Imposto de renda e contribuição social correntes (20.715) (7.466) (30.998) (11.167)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (35.252) (12.691) (16.384) (5.901)
Total (55.967) (20.157) (47.382) (17.068)
Alíquota Efetiva 23,53% 8,47% 25,01% 9,01%
Imposto de renda e contribuição social diferidos: O saldo dos impostos diferidos está composto da seguinte forma: 

Balanços patrimoniais DRE
31/12/2021 31/12/2020 2021 2020

Ativo - IR  e CS sobre diferenças temporárias 1.997 989 1.008 316
Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa (223) (223) -
Obrigações por arrendamento (31) (33) 2 (36)
Outras 2.251 1.022 1.229 352
Passivo - IR  e CS sobre diferenças temporárias (107.841) (58.891) (48.951) (22.601)
Atualização RBO (105.616) (56.682) (48.935) (20.392)
Repactuação GSF (2.225) (2.209) (16) (2.209)
Efeito no resultado do exercício (47.943) (22.285)
Total - Passivo diferido líquido (105.844) (57.902) (47.943) (22.285)
A Administração da Companhia prepara anualmente seu plano estratégico para os anos seguintes, no qual projeta os resultados 
operacionais e financeiros futuros para a Companhia, baseados numa visão macroeconômica que leva em consideração aspectos 
como crescimento econômico do país onde a Companhia possui operações, taxa básica de juros, inflação, índice de alavancagem, 
demanda por seus produtos e serviços, etc. Tais projeções formam parte de um grande processo realizado pela Companhia para 
definição de suas estratégias globais e são apresentados ao mercado anualmente. Com base nessas projeções, são realizados 
estudos técnicos conservadores de viabilidade de realização do ativo fiscal diferido da Companhia. O estudo de realização do 
ativo fiscal diferido é realizado considerando a capacidade de absorção anual projetada das diferenças temporárias, observada 
na estimativa de lucros tributáveis futuros. A Administração entende que a presente estimativa é consistente com seu plano de 
negócio, à época da elaboração do estudo técnico, de forma que não é esperada nenhuma perda na realização desses créditos.
Com base no estudo técnico de geração de lucros tributários futuros e estimativas, para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2021, a Companhia estima a realização dos tributos diferidos ativos nos seguintes exercícios:

2022 2023 2024 Total
            1.991                   2                   4             1.997 

21. Partes relacionadas
Natureza da transação Parte relacionada Vigência 31/12/2021 31/12/2020 2021 2020

Ativo 
circu-
lante

Passivo 
circu-
lante

Ativo 
circu-
lante

Passivo 
circu-
lante

Receita 
(Despe-

sa)
Venda de Energia ENEL Distribuição Rio- AMPLA Até 23/02/2047 656 - 629 - 7.553 7.512

ENEL Distribuição CE- Coelce 744 - 658 - 8.348 7.860
ENEL Distribuição Goiás- CELG D 829 - 762 - 9.540 9.097
ENEL Distribuição São Paulo- ELE-
TROPAULO  2.471 - 2.355 - 28.379 26.928

ENEL Geração Fortaleza- CGTF 
Até o final da 
concessão - - - - - 22.823

ENEL Green Power Salto Apiacás 
S.A. - - 981 - - 5.889

ENEL Green Power Cabeca de Boi 
SA - - 795 - - 4.770

ENEL Green Power Fazenda SA - - 588 - - 3.530
ENEL Trading Brasil S.A. 7.897 - - - 104.458 -

 
ENEL Green Power Cachoeira 
Dourada S.A  - - - - - 48.027

Compra de energia
ENEL Green Power Paranapanema 
S.A.

Até dezembro 
de 2020 - - - - - (2)

Compra de energia
ENEL Green Power Cachoeira 
Dourada S.A

Até dezembro 
de 2021 - 1.582 - - (1.582) -

Encargo de uso do sistema 
de transmissão ENEL CIEN S.A.

Até o final da 
concessão - 51 - 36 (508) (531)

Dividendos ENEL Brasil S.A.
Dezembro de 

2022 - 25.671 - 59.684 - -

Compartilhamento de 
Recursos Humanos e 

Infraestrutura entre as partes 
relacionadas, conforme 

DESPACHO N° 338, de 06 de 
fevereiro de 2019.

ENEL Brasil S.A. Fevereiro de 
2024 - 4.010 - 1.688 - -

ENEL Distribuição CE- Coelce - 461 - 542 - -
ENEL Distribuição Goiás- CELG D - 317 - 358 - -
ENEL Distribuição Rio- AMPLA - 781 - 781 - -
ENEL Green Power Cachoeira 
Dourada S.A - 738 - 738 - -

ENL Geração Fortaleza- CGTF - 835 - 836 - -
ENEL CIEN S.A. - 29 - 29 - -
ENEL Green Power Brasil 
Participações LTDA - - - 103 - -

ENEL Distribuição São Paulo - 
ELETROPAULO - 750 - 89 - -

 ENEL Brasil S.A.  - 1.421 - 1.298 - -
Total 12.597 36.646 6.768 66.182 156.188 135.903

Suprimento de energia e encargo de uso do sistema de transmissão: Os contratos de suprimento de energia e encargos 
do uso do sistema de transmissão são regulados pela ANEEL, motivo pelo qual não há anuência para tais transações. O 
contrato de encargo de uso do sistema de transmissão é administrado pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) que é 
responsável pelo rateio dos custos entre todos os usuários do sistema de transmissão. Portanto, não há quantidades contratadas 
bilateralmente entre a Enel CIEN S.A e a Companhia, mas sim um rateio calculado mensalmente a partir do total contratado 
com o ONS. Contratos de compartilhamento: A Companhia possui contratos de compartilhamento de recursos humanos das 
áreas de apoio, compartilhamento de custos de infraestrutura condominial, de informática e telecomunicação. Os contratos foram 
firmados entre a Companhia e sociedades controladas, diretamente e indiretamente, pelo Grupo Enel no Brasil (“Companhias”), 
controlador da Companhia. O compartilhamento visa otimizar os custos operacionais das Companhias seguindo os critérios de 
rateio e alocação de custos aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, nos termos do artigo 12 da resolução 
nº 699/2016 e do despacho nº338 de 06 de fevereiro de 2019. Por se tratar de compartilhamento de custos, os gastos encontram-
se registrados nas rubricas das respectivas naturezas que os representam, não constando no resultado da Companhia como 
transações entre partes relacionadas. Remuneração dos Administradores: Tendo em vista que os Administradores prestam 
serviços e são remunerados em demais sociedades do Grupo, tendo seus custos compartilhados, não há remuneração de 
Administradores na Companhia em 2021.
22. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro
Considerações gerais: A Companhia possui políticas de mitigação de riscos financeiros e adota estratégias operacionais e 
financeiras visando manter a liquidez, segurança e rentabilidade de seus ativos. Com essa finalidade, mantém sistemas de controle 
e acompanhamento das suas transações financeiras e seus respectivos valores, com o objetivo de monitorar os riscos e taxas 
praticadas pelo mercado. Fatores de risco: a) Risco de encargos de dívida: Este risco é oriundo da possibilidade de a Companhia vir 
a incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de juros ou outros indexadores de dívida, como por exemplo, indicadores de 
inflação, que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos, financiamentos e debêntures captados no mercado. Em 
31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía 100% da dívida indexada ao IPCA. A seguir é apresentada a análise de sensibilidade 
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nos saldos das debêntures da Companhia em 31 de dezembro de 2021 estabelecida através das variações nas despesas financeiras 
para os próximos 12 meses considerando a sensibilização da curva futura dos indicadores financeiros divulgados pela B3. Para 
os cenários adverso e remoto, foi considerada uma deterioração de 25% e 50%, respectivamente, no fator de risco principal do 
instrumento financeiro em relação ao nível utilizado no cenário provável (índices projetados divulgados pela B3). 

Cenário + 25% Cenário + 50%

Instrumento

Indexa-
dor do 

contrato
 Taxa 

projetada 
Saldo em 
31/12/2021 Provável  Cenário 

 Efeito 
líquido no 
resultado  Cenário 

 Efeito 
líquido no 
resultado 

Debêntures IPCA 4,18% 740.330 81.290 94.197 12.907 106.892 25.602
Total 81.290 94.197 12.907 106.892 25.602
b) Risco de liquidez: A liquidez da Companhia é gerida através do monitoramento dos fluxos de caixa previstos e realizados com 
o objetivo de se precaver das possíveis necessidades de caixa no curto prazo. Com o intuito de assegurar a capacidade dos 
pagamentos de suas obrigações de maneira conservadora, a gestão de aplicações financeiras tem foco em instrumentos de 
curtíssimo prazo, prioritariamente com vencimentos diários, de modo a promover máxima liquidez. As tabelas abaixo apresentam 
informações sobre os vencimentos futuros das debêntures da Companhia que estão sendo considerados no fluxo de caixa 
projetado: 

Menos de 
um mês

De um a três 
meses

De três meses 
a um ano

De um a 
cinco anos

Mais de 
cinco anos Total

Debêntures               -                  -             121.315 480.358 310.025 911.698 
Valorização dos instrumentos financeiros: Na determinação do valor justo das debêntures, a Administração da Companhia 
utilizou fluxos de caixa futuros descontadas as taxas consideradas adequadas para realização de novas operações no mercado. 
Valor justo hierárquico: Existem três tipos de níveis para classificação do valor justo referente a instrumentos financeiros, a 
hierarquia fornece prioridade para preços cotados não ajustados em mercado ativo referente a ativo ou passivo financeiro. A 
classificação dos níveis hierárquicos pode ser apresentada conforme exposto abaixo: • Nível 1 - Dados provenientes de mercado 
ativo (preço cotado não ajustado) de forma que seja possível acessar diariamente inclusive na data da mensuração do valor 
justo. • Nível 2 - Dados diferentes dos provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado) incluídos no Nível 1, extraído 
de modelo de precificação baseado em dados observáveis de mercado. • Nível 3 - Dados extraídos de modelo de precificação 
baseado em dados não observáveis de mercado. Valor justo hierárquico: O valor justo hierárquico, contábil e de mercado dos 
principais instrumentos financeiros da Companhia em 31 de dezembro de 2021 é como segue:

31/12/2021 31/12/2020

Categoria Nível
Valor 

contábil
Valor 
justo

Valor 
contábil

Valor 
justo

Ativo
Caixa e equivalente de caixa Custo amortizado 2 64.914 64.914 49.238 49.238

Titulos e valores mobiliários
Valor justo por meio  

de resultado 2 129 129 147 147
Contas a receber de clientes Custo amortizado 2 21.625 21.625 52.959 52.959
Ativo financeiro - contas a receber vinculados à  
 concessão Custo amortizado 2 1.529.947 1.529.947 1.442.093 1.442.093
Passivo
Fornecedores Custo amortizado 2 36.625 36.625 25.071 25.071
Debêntures Custo amortizado 2 740.330 752.716 750.498 764.466
Obrigações de arrendamentos Custo amortizado 2 438 438 88 88
Dividendos a pagar Custo amortizado 2 34.671 34.671 59.684 59.684
23. Seguros
A Companhia adota a política de contratar seguros em montantes considerados suficientes pela sua Administração para cobrir 
eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade e os riscos envolvidos em suas operações.
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía as seguintes apólices de seguro contratada:
 Data de vigência Importância Limite máximo de
Riscos De Até Segurada indenização
Riscos operacionais 31/10/2021 31/10/2022 2.208.423 6.569.700
Responsabilidade civil 31/10/2021 31/10/2022 N/A 112.814
Responsabilidade civil de administradores - D&O 31/10/2021 31/10/2022 N/A 82.725
Riscos ambientais 31/10/2021 31/10/2022 N/A 131.934
Estão cobertos as subestações, escritórios, almoxarifados, parques, subparques, usinas, máquinas e equipamentos, móveis e 
utensílios.

Diretoria Executiva Descrição do Cargo
Fabio Destefani Campos Diretor de Operação e Manutenção e Diretor Presidente (Interino)

Roberta Bonomi Diretora Presidente 
Vago Diretor Administrativo, Financeiro e de Planejamento e Controle
Vago Diretor de Compras

Relações com Investidores: Fabio Romanin
Contador Responsável: Camila Silva de Mello - CRC 1RS083577/O-5

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Enel Green Power Volta Grande S.A. - Niterói - RJ.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Enel Green Power Volta Grande S.A. (Companhia), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mu-
tações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explica-
tivas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações 
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Enel Green Power Volta Grande S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações 
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi-
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 
e o relatório dos auditores: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra 
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito. Responsabili-
dades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos con-
troles 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 da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados 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 dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria, 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 apro-
priada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da 
base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Toda-
via, 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 planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles 
internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
Rio de Janeiro, 31 de março de 2022.  

KPMG Auditores Independentes Ltda.
CRC SP-014428/O-6-F-RJ
Alexandre Vinicius Ribeiro de Figueiredo
Contador CRC RJ-092563/O-1

Oferta permanente de concessão da ANP vai até dia 13
Licitação de áreas é a principal para exploração e produção de petróleo e gás natural 

A Agência Nacional 
de Petróleo, Gás 
Natural e Biocom-

bustíveis (ANP) realizará, 
no próximo dia 13, a ses-
são pública do 3º Ciclo da 
Oferta Permanente de Con-
cessão (OPC). Estarão em 
oferta 14 setores de blocos 
exploratórios de sete bacias: 
Santos, Pelotas, Espírito 
Santo, Recôncavo, Potiguar, 
Sergipe-Alagoas e Tucano.

O evento será híbrido: a 
sessão pública de apresen-
tação de ofertas será pre-
sencial, no Rio de Janeiro, 
com participação dos re-
presentantes das empre-
sas e dos funcionários da 
ANP responsáveis pela re-
alização do evento; e have-
rá transmissão ao vivo pelo 
canal da ANP no YouTu-
be (https://www.youtube.
com/user/ANPgovbr) . 
 Segundo a ANP, a Oferta 
Permanente é, atualmen-
te, a principal modalidade 
de licitação de áreas para 
exploração e produção de 
petróleo e gás natural no 
Brasil. Nesse formato, há 
a oferta contínua de blocos 
exploratórios e áreas com 
acumulações marginais lo-
calizados em quaisquer ba-

cias terrestres ou marítimas.
“Desse modo, as empre-

sas não precisam esperar 
uma rodada de licitações 
‘tradicional’ para ter opor-
tunidade de arrematar um 
bloco ou área com acumu-
lação marginal, que passam 
a estar permanentemente 
em oferta”, afirma a agência 
reguladora. Além disso, as 
companhias contam com o 
tempo que julgarem neces-
sário para estudar os dados 
técnicos dessas áreas antes 
de fazer uma oferta, sem o 
prazo limitado do edital de 
uma rodada.

Passo a passo

Uma vez tendo sua ins-
crição aprovada na Oferta 
Permanente, a empresa po-
de declarar interesse em um 
ou mais dos blocos e áreas 
ofertados no Edital. Após 
aprovação, pela Comis-
são Especial de Licitação 
(CEL), de uma ou mais de-
clarações de interesse, tem 
início um ciclo da Oferta 
Permanente, com a divulga-
ção de seu cronograma pela 
comissão.

Os ciclos correspondem 
à realização das sessões pú-

Senado sabatina candidatos à diretoria
O futuro do setor do 

petróleo no país foi o tema 
das sabatinas de quatro in-
dicados para a diretoria da 
Agência Nacional do Pe-
tróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) na 
Comissão de Infraestru-
tura (CI) do Senado, nes-
ta quarta-feira. Os quatro 
nomes foram aprovados e 
as indicações seguem para 
o Plenário.

Os aprovados foram: 
Cláudio Jorge Martins de 
Souza, para a vaga de Feli-
pe Kury. Relator: senador 
Eduardo Gomes (PL-TO); 
Daniel Maia Vieira, para 

vaga de diretor, para a va-
ga de José Cesário;  Cecchi. 
Relator: senador Izalci Lu-
cas (PSDB-DF); Fernando 
Wandscheer de Moura Al-
ves, para a vaga de Dirceu 
Cardoso Amorelli Junior. 
Relator: senador Carlos 
Viana (PL-MG); Symone 
Christine de Santana Araú-
jo, reconduzida (tomou pos-
se em novembro de 2020, 
completando o mandato do 
antecessor, Aurélio Ama-
ral, e por isso a recondução 
não é considerada vedada). 
Relator: senador Vanderlan 
Cardoso (PSD-GO). Os 
três primeiros foram apro-

vados com 19 votos a favor 
e nenhum contrário Symo-
ne Araújo, com 18 a favor e 
1 contrário.

Transição energética

Segundo a Agência Sena-
do, duas questões debatidas 
durante a sabatina foram a 
alta recente dos combustí-
veis, provocada por fatores 
externos, como a guerra na 
Ucrânia, e internos, como a 
política de preços da Petro-
bras; e a transição para uma 
matriz energética mais “lim-
pa”, para conter as mudan-
ças climáticas.

“Oitavo produtor mun-
dial de petróleo, o Brasil 
tem potencial para se tor-
nar o quinto maior, ocu-
pando posição estratégica 
como um grande fornece-
dor e contribuindo de ma-
neira significativa para a 
transição energética. É im-
portante que a gente não 
demonize o (combustí-
vel\0 fóssil, porque ele vai 
de certa forma financiar 
a transição para energias 
renováveis”, afirmou Fer-
nando Wandscheer Alves, 
atual secretário-executivo 
do Ministério do Meio 
Ambiente.

blicas de apresentação de 
ofertas para um ou mais 
setores que tiveram declara-
ção de interesse. No dia da 
sessão pública, as empresas 
inscritas podem fazer ofer-
tas para blocos e áreas com 
acumulações marginais nos 
setores em licitação naquele 
ciclo.

Até dezembro de 2021, a 
Oferta Permanente era re-
alizada exclusivamente em 

regime de contratação por 
concessão. Já foram realiza-
dos dois ciclos no regime de 
concessão, em 2019 e 2020, 
e, agora, será realizado o 
terceiro.

Essa limitação foi supe-
rada a partir da publicação, 
em 24/12/2021, da Reso-
lução nº 27/2021 do Con-
selho Nacional de Política 
Energética (CNPE), que 
estabelece que os campos 

ou blocos no Polígono do 
Pré-sal ou em áreas estra-
tégicas poderão ser licita-
dos no sistema de Oferta 
Permanente mediante de-
terminação específica do 
CNPE, com definição dos 
parâmetros a serem ado-
tados para cada campo ou 
bloco. Nesses casos, a li-
citação será no regime de 
partilha da produção.

Assim, passou a haver 

duas modalidades da Ofer-
ta Permanente: a Oferta 
Permanente de Concessão 
(OPC), agora em seu 3º 
Ciclo, com sessão pública 
em 13/4/2022; e a Oferta 
Permanente de Partilha de 
Produção (OPP), que ain-
da não possui data para ser 
realizada, pois se encontra 
atualmente em fase de ela-
boração do edital e modelos 
de contratos.
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O ano de 2021 foi marcado por forte crescimento no volume de atividades e margens, tendo como principais vetores a redu-
ção dos impactos operacionais da pandemia Covid-19 e o aproveitamento das sinergias comerciais entre as empresas do 
Grupo Priner. A adoção do modelo de multisserviços, com oferta combinada de serviços customizados para nossos clientes, 
constituiu-se fator determinante para a aceleração das sinergias comerciais, com resultados superiores às nossas expec-
tativas iniciais. Esse modelo tem sido sustentado por reforço de nossa estrutura comercial, com incremento das equipes e 
realização de treinamentos cruzados. Nossas receitas líquidas atingiram R$ 433,1 milhões, o que representa crescimento 
de 78,8% em relação ao ano anterior e nossas margens brutas foram de 16,3%, um crescimento de 5,1 pp em relação ao 
ano anterior. Encerramos o ano com 3.200 colaboradores (vs 2.193 ao final de 2020) e 750 vagas em aberto, com previsão 
de preenchimento ao longo do primeiro trimestre de 2022. Conforme antecipado no trimestre anterior, o quarto trimestre foi 
marcado por relevante alteração nos contratos prestados, com início de três novas operações e processo de desmobilização 
de outras duas. Cabe ressaltar que as operações offshore no último trimestre do ano foram impactadas por intercorrências 

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Relatório da Administração 2021

Demonstrações do Resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações do Resultado Abrangente em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Demonstrações do Valor Adicionado em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

causadas pela variante ômicron. Em paralelo ao crescimento orgânico, seguimos analisando empresas para novas aqui-
sições em atividades de manutenção recorrente e com margens e ROICs atrativos. Em fevereiro de 2022, anunciamos a 
aquisição de 55% da empresa Brito & Kerche Inspeções S.A, movimento que ampliará a quantidade de serviços ofertados 
em Engenharia de Integridade e Inspeções, quintuplicará nossas receitas nesta rentável atividade e viabilizará a aceleração 
das sinergias comerciais. No dia 18 de novembro, realizamos o primeiro Priner Day: Visão 2026 - “Onde estamos, para 
onde vamos”. Foi uma oportunidade única, na qual nossa diretoria interagiu com investidores a respeito de nossos pilares 
estratégicos, nosso negócio e nossas ambições. Apesar do cenário desafiador para 2022, nós, do grupo Priner, seguimos 
confiantes em nossa capacidade de aproveitar a oportunidade de crescente demanda existente e desbravar novos merca-
dos, aprimorando e diversificando os serviços oferecidos aos nossos clientes. Estamos empenhados em continuar e acele-
rar nosso crescimento em 2022 e nos próximos anos, baseados no tripé de novas aquisições com margens e retornos 
atrativos, captura de sinergias comerciais e continuado e seletivo crescimento orgânico. A Administração

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis indviduais e consolidadas.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis indviduais e consolidadas.

Nota 
explicativa

Controladora Consolidado
Ativo 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Caixa, equivalentes de caix
a e depósitos bancários vinculados 61.046 42.791 66.038 52.628
Títulos e valores mobiliários 10.611 57.330 10.611 57.794
Contas a receber e contas a receber
 partes relacionadas 68.182 44.985 108.811 63.078
Dividendos a receber 2.619 4.498 - -
Estoques 1.253 1.166 3.628 1.282
Tributos a recuperar 7.650 15.203 12.693 22.788
Despesas antecipadas e outros ativos circulantes 8.078 5.464 10.323 7.277

159.439 171.437 212.104 204.847
Não circulante
Realizavel a longo prazo 18.058 55.911 13.194 11.766
Outros ativos não circulantes - - 52 52
Tributos diferidos 3 25.203 22.315 41.378 34.592
Investimentos 4 119.647 54.354 - -
Imobilizado e intangível 5 19.431 14.106 107.649 85.373

182.339 146.686 162.273 131.783
Total do ativo 341.778 318.123 374.377 336.630

Nota  
explicativa

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Fornecedores e contas a pagar partes relacionadas 9.491 7.469 17.250 11.478
Empréstimos com swap, financiamentos e debêntures 6 32.653 24.682 33.314 25.339
Arrendamento a pagar - Direito de uso (CPC 06 - R2) 434 461 2.343 2.085
Salários e Encargos Sociais 22.439 13.784 32.982 17.778
Imposto de renda e contribuição social - - 1.850 1.417
Tributos a Recolher 1.246 2.200 2.730 2.904
Juros sobre capital próprio e dividendos a pagar 7.5 3.443 - 3.443 -
Provisões 7.415 3.613 9.773 4.255
Outros Passivos circulantes 2.503 1.270 2.676 1.352

79.624 53.479 106.361 66.608
Não circulante
Empréstimos, financiamentos e debêntures 6 26.991 29.622 27.476 30.771
Arrendamento a pagar - Direito de uso (CPC 06 - R2) 818 1.211 4.371 5.944
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 2.449 1.677 4.273 4.093
Provisão para perda em investimentos - 2.819 - -
Outros passivos não circulantes 2.816 3.628 2.816 3.628

33.074 38.957 38.936 44.436
Patrimônio líquido
Capital social 7.1 233.451 233.146 233.451 233.146
Reserva de capital 7.2 8.104 8.104 8.104 8.104
(-) Ações em tesouraria 7.3 (6.581) - (6.581) -
Reservas de lucros e prejuízos acumulados 7.4 7.452 (3.473) 7.452 (3.473)
Ajuste avaliação patrimonial e outros resultados abrangentes (13.346) (12.090) (13.346) (12.090)
Patrimônio líquido atribuível aos proprietários da Controladora 229.080 225.687 229.080 225.687
Participações não controladores - - - (101)

229.080 225.687 229.080 225.586
Total do passivo e patrimônio líquido 341.778 318.123 374.377 336.630

Controladora Consolidado
Nota  

explicativa 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida de vendas e serviços 8 266.697 166.906 433.141 242.213
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados (237.218) (159.735) (362.687) (215.064)
Lucro bruto 29.479 7.171 70.454 27.149
Outras receitas/Despesas operacionais
Gerais e administrativas (29.550) (17.607) (49.962) (31.998)
Resultado Equivalência Patrimônial 11.887 6.532 - 217
Lucro/(prejuízo) operacional antes do resultado financeiro 11.816 (3.904) 20.492 (4.632)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 6.505 7.879 4.211 4.900
Despesas financeiras (6.632) (9.249) (8.524) (11.410)
Lucro/(prejuízo) antes do Imposto de Renda
 e da Contribuição Social

11.689 (5.274) 16.179 (11.142)

Correntes (81) - (7.870) (5.390)
Diferidos 2.888 3.138 6.190 13.436
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 14.496 (2.136) 14.499 (3.096)
Resultado atribuível a:
Proprietários da Controladora 14.496 (2.136) 14.496 (2.136)
Participações não controladores - - 3 (960)
Lucro (prejuízo) líquido por lote de mil ações atribuívelao 
controlador - R$
Básico 373,25 (57,92)
Diluído 373,25 (57,68)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis indviduais e consolidadas.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis indviduais e consolidadas.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis indviduais e consolidadas. As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis indviduais e consolidadas.

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Lucro líquido/(prejuízo) do exercício 14.496 (2.136) 14.499 (3.096)
Outros resultados abrangentes - Transações de capital, líquido
s dos efeitos tributários e ajuste de investimento em controlada (1.256) (12.090) (1.256) (12.090)
Total do resultado abrangente 13.240 (14.226) 13.243 (15.186)
Resultado atribuível a:
Proprietários da Controladora 13.240 (14.226) 13.240 (14.226)
Participações não controladoras - - 3 (960)

Controladora e Consolidado
Reservas de Lucros

Capital Social
Reserva  

de capital
(-) Ações em  

tesouraria Legal Estatutária
Lucros (prejuízos) 

Acumulados
Outros resultados 

abrangentes
Total atribuído  

aos controladores
Participações  

não controladores Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 73.367 2.298 - - - (1.337) - 74.328 281 74.609
Aporte de capital 176.285 - - - - - - 176.285 - 176.285
Gastos com emissao ações - oferta pública (16.506) - - - - - - (16.506) - (16.506)
Prêmio de opção de ações - 6.659 - - - - - 6.659 - 6.659
Cancelamento do 1º e 3º plano de opção de ações - (853) - - - - - (853) - (853)
Efeitos da aquisição de participação adicional, líquido dos impostos (nota nº 26.6.3) - - - - - - (12.090) (12.090) - (12.090)
Prejuízo do período - - - - - (2.136) - (2.136) (960) (3.096)
Participação dos acionistas não controladores da R&R - - - - - - - - 578 578
Saldos em 31 de Dezembro de 2020 233.146 8.104 - - - (3.473) (12.090) 225.687 (101) 225.586
Subscrição de capital 535 - - - - - - 535 - 535
Capital a integralizar (230) - - - - - - (230) - (230)
Transações de acionistas - aumento de capital em controlada (1.256) (1.256) 98 (1.158)
Recompra de Ações - AGE em 26 de maio de 2021 - - (6.581) - - - - (6.581) - (6.581)
Lucro líquido do exercício - - - - - 14.496 - 14.496 3 14.499
Constituição de reserva sobre o lucro - - - 725 6.727 (7.452) - - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - (1.506) - (1.506) - (1.506)
Juros sobre capital próprio propostos para pagamento no exercício seguinte - - - - - (2.065) - (2.065) - (2.065)
Saldos em 31 de Dezembro de 2021 233.451 8.104 (6.581) 725 6.727 - (13.346) 229.080 - 229.080

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Caixa líquido gerado (consumido) proveniente
 das atividades operacionais 4.558 (35.506) 19.554 (25.207)
Caixa líquido gerado (consumido) proveniente
 das atividades de investimentos (22.284) (68.767) 4.518 (75.514)
Caixa líquido consumido (gerado) proveniente
das atividades de financiamentos 36.574 132.954 (10.069) 118.599
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 18.848 28.681 14.003 17.878
Caixa e equivalente de caixa no inicio do exercício 42.198 13.517 52.035 34.157
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 61.046 42.198 66.038 52.035
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 18.848 28.681 14.003 17.878

Controladora Consolidado
Geração do valor adicionado 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Receitas 290.621 185.977 469.629 266.513
Insumos adquiridos de terceiros (65.064) (40.805) (104.538) (55.704)
Valor adicionado bruto 225.557 145.172 365.091 210.809
Depreciação, amortização e exaustão (2.981) (2.250) (20.910) (21.643)
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia 222.576 142.922 344.181 189.166
Valor adicionado recebido em transferência 18.392 23.301 4.211 13.949
Valor adicionado a distribuir 240.968 166.223 348.392 203.115
Valor adicionado distribuído 240.968 166.223 348.392 203.115
Pessoal e encargos 173.321 130.622 242.745 158.012
Impostos, taxas e contribuições 42.237 26.424 71.030 30.438
Remuneração sobre o capital de terceiros 10.914 11.313 20.118 17.761
Remuneração do capital próprio 14.496 (2.136) 14.499 (3.096)

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional. A Priner Serviços Industriais S.A. (“Priner” ou “Companhia”), sociedade anônima de capital aberto, foi 
constituída em 12 de julho de 2013 com início de negociações das ações no segmento Novo Mercado da B3 em 17 de fevereiro 
de 2020. A Companhia atua basicamente no mercado de manutenção e montagem industrial de grandes plantas industriais 
onshore e offshore fornecendo equipamentos e mão-de-obra para montagem de estruturas que viabilizam o acesso de pessoal 
e materiais em processos de manutenção preventiva, corretiva e de montagem de equipamentos e tubulações e também presta 
serviços de pintura industrial, tratamentos de superfície, isolamento térmico, inspeção e instalação de habitáculos pressurizados, 
os quais permitem realização de serviços de soldagem sem interrupção das atividades industriais dos clientes. A Companhia 
possui quatro empresas controladas denominadas Priner Locação de Equipamentos S.A.(“Priner Locação”), Smartcoat Servi-
ços em Revestimentos S.A., nova razão social da Smartcoat Engenharia em Revestimentos S.A (“Smartcoat”), R&R Industria, 
Comércio e Instalação de Isolantes Removíveis e Reutilizáveis Ltda. (“R&R”) e Poliend Soldagem Treinamento e Inspeções em 
END Ltda. (“Poliend”). A Companhia reconhece as investidas controladas pelo método de equivalência patrimonial nas demons-
trações contábeis individuais e, as demonstrações contábeis dessas controladas diretas são consolidadas linha a linha nas de-
monstrações contábeis consolidadas da Companhia. Até o 1º trimestre de 2020, a investida R&R, cujo controle era em conjunto, 
era reconhecida pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas. A partir do 
2º trimestre de 2020 através do 1º aditamento ao Acordo de Quotistas, a Companhia passou a ter o controle da investida R&R. 
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis, individuais e consoli-
dadas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram aprovadas e autorizadas para divulgação pelo Conselho 
de Administração em 30 de março de 2022. 2.1. Apresentação das demonstrações contábeis. a) Declaração de conformi-
dade. As demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia foram preparadas e estão sendo apresentadas 
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira, as 
Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs) e deliberações e instruções emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
e conforme as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS)) emitidas pelo 
International Accounting Standards (IASB). A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolida-
da, é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as Companhias 
Abertas. As normas IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas normas IFRS, essa 
demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo ao conjunto das demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas. Não há diferenças entre o patrimônio líquido e o resultado consolidado apresentado e o patrimônio líquido 
e resultado da Companhia controladora em suas demonstrações contábeis individuais. Assim sendo, as demonstrações contá-
beis, individuais e consolidadas, estão sendo apresentadas lado a lado em um único conjunto de demonstrações. b) Base de 
apresentação. As demonstrações contábeis individuais e consolidadas são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda fun-
cional e de apresentação da Companhia, e todos os valores arredondados para milhares de Reais, exceto quando indicado de 
outra forma. As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas utilizando o custo histórico como base 
de valor, exceto quando indicado de outra forma. Certos ativos e instrumentos financeiros podem estar apresentados pelo valor 
justo. A preparação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as NBCs e o IFRS requerem o uso 
de certas estimativas contábeis por parte da Administração da Companhia. A Companhia revisa suas estimativas e premissas 
anualmente. c) Combinação de negócios. As combinações de negócios são contabilizadas utilizando o método de aquisição. 
Na aquisição de um negócio, a Administração da Companhia avalia os ativos e passivos assumidos com o objetivo de classificá-
-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as circunstâncias econômicas e as condições pertinentes na data de 
aquisição. d) Base de consolidação. (i) Investimento em controladas e controlada em conjunto. Controladas são todas as 
entidades nas quais a Companhia possui os seguintes atributos: (i) poder sobre a investida; (ii) exposição a, ou direitos sobre, 
retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida; (iii) a capacidade de utilizar seu poder sobre a investida para 
afetar o valor de seus retornos. As demonstrações contábeis de controladas e controladas em conjunto são incluídas nas de-
monstrações contábeis da Companhia a partir da data em que o controle ou controle compartilhado se inicia até a data em que 
o controle ou controle compartilhado deixa de existir. As políticas contábeis adotadas pelas controladas e controladas em con-
junto estão alinhadas com as políticas adotadas pela Companhia. (ii) Operações controladas em conjunto. Uma operação 
controlada em conjunto é uma operação na qual cada empreendedor utiliza seus próprios ativos com o objetivo das operações 
em conjunto. As demonstrações contábeis consolidadas incluem os ativos que a Companhia controla e os passivos nos quais 
ele incorre durante o curso das atividades visando à operação conjunta, e as despesas nas quais a Companhia tenha incorrido 
e sua participação nas receitas que aufere da operação conjunta. (iii) Transações eliminadas na consolidação. Saldos e 
transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações intragrupo, são eliminados na 
preparação das demonstrações contábeis consolidadas. Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas regis-
tradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Companhia na Inves-
tida. 2.2. Resumo das principais práticas contábeis. As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demons-
trações contábeis individuais e consolidadas estão definidas a seguir: a) Imposto de renda e contribuição social. • Imposto 
de renda e contribuição social correntes; A despesa de imposto de renda e contribuição social corrente é calculada de acordo 
com as bases legais tributáveis vigentes no Brasil, na data da apresentação das demonstrações contábeis que são 15%, acres-
cidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para o imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável 

para a contribuição social sobre o lucro líquido. Periodicamente a Administração avalia posições tomadas com relação a ques-
tões tributárias que estão sujeitas à interpretação e reconhece provisão quando há expectativa de pagamento de imposto de 
renda e contribuição social conforme as bases tributárias. • Imposto de renda e contribuição social diferidos; O Imposto de 
renda e contribuição social diferidos são calculados sobre as diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre 
ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações contábeis. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para 
determinação desses créditos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Impostos dife-
ridos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado 
na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em 
premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. A recuperação do saldo dos im-
postos diferidos ativos é revisada no final de cada exercício e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão 
disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera 
que seja recuperado. Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no exercício no qual se 
espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente 
no final de cada exercício, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada. A mensuração dos impostos 
diferidos ativos e passivos reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia espera, no final de 
cada exercício de relatório, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos. Os impostos de renda diferidos ativos 
e passivos são compensados quando há um direito exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os 
passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda 
incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de 
liquidar os saldos numa base líquida. Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado, exceto quando corres-
pondem a itens registrados em “Outros resultados abrangentes”, ou diretamente no patrimônio líquido, caso em que os impostos 
correntes e diferidos também são reconhecidos em “Outros resultados abrangentes” ou diretamente no patrimônio líquido, res-
pectivamente. Quando os impostos correntes e diferidos resultam da contabilização inicial de uma combinação de negócios, o 
efeito fiscal é considerado na contabilização da combinação de negócios. b) Investimentos. Os investimentos da Companhia 
em empresas controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações contábeis individuais. c) 
Imobilizado. Os ativos imobilizados são avaliados ao custo histórico deduzido de depreciação e perda por redução recuperável 
acumuladas, quando aplicável. Custo histórico inclui gastos diretamente atribuídos à aquisição dos bens do ativo imobilizado. A 
depreciação é calculada pelo método linear que levam em consideração a estimativa de vida útil-econômica dos bens. Ganhos 
e perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil e são incluídos no 
resultado operacional. O valor residual e a vida útil estimada dos bens são revisados, a cada exercício e o efeito de quaisquer 
mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. d) Intangível. É avaliado ao custo de aquisição, deduzido da 
amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. Custos associados ao desenvolvimento 
e manutenção desses softwares são reconhecidos como despesas quando incorridos. Os softwares possuem vida útil definida 
e são amortizados no prazo de cinco anos. A vida útil estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercí-
cio e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. e) Redução ao valor recuperável de 
ativos. O imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recu-
peráveis (impairment), ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não 
ser recuperável. f) Empréstimos e financiamentos. Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo valor de custo amortizado. A metodologia do cálculo para cada empréstimo segue as 
condições particulares de cada contrato, utilizando o método da taxa efetiva de juros. As taxas e tributos pagos para contratação 
do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do empréstimo, e também são registrados na rubrica despesas fi-
nanceiras pela taxa efetiva de juros. Empréstimos e financiamentos são classificados no passivo circulante exceto pelas parce-
las que podem incondicionalmente ser liquidadas após 12 meses da data de encerramento do balanço das demonstrações fi-
nanceiras. g) Capital social. O capital social da Companhia é dividido em ações ordinárias e sem valor nominal. h) Distribuição 
de dividendos e juros sobre capital próprio. A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) para os acionistas 
da Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações contábeis ao final do exercício, com base no estatuto social 
da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acio-
nistas, em Assembleia Geral. O benefício fiscal dos juros sobre o capital próprio é reconhecido na demonstração do resultado e 
reclassificado para o patrimônio líquido, sendo dado ao JCP o mesmo tratamento de apresentação contábil dos dividendos. i) 
Apuração do resultado. O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. • 
Receita de prestação de serviços; As receitas provenientes pela prestação de serviços, incluindo a cessão de equipamentos 
que são utilizados nos serviços são reconhecidas de acordo com a NBC TG 47 (IFRS 15) – Receita com contratos de clientes, 
adotada pela Companhia em 1º de janeiro de 2018, estabelecendo um modelo de 05 (cinco) etapas para determinar a mensu-
ração da receita e quando e como ela será reconhecida. Desta forma, a receita pela prestação de serviços é reconhecida tendo 
como base a medição das etapas de execução dos serviços realizados até a data-base do balanço. A receita é apresentada lí-
quida dos impostos incidentes. Os principais ajustes decorrentes na norma incluem: (i) Provisão do custo para desmobilização 
de contratos com amortização na data de vencimento dos contratos e término de paradas; e (ii) Reconhecimento do custo para 

Publicação das Demonstrações Financeiras de Forma Resumida
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resu-
midas 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 individuais e consolidadas completas 
auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do  

auditor independente, estão disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos: 
• https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br/;
• https://ri.priner.com.br/informacoes-aos-investidores/central-de-resultados
• https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIPEExterno.aspx?ID=961369;
• https://www.b3.com.br/pt_br/
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mobilização de contratos até o início das atividades em obra, cuja amortização será realizada em seis meses e considerará o 
exercício atual ou enquanto perdurar o contrato. • Receita de locação; As receitas provenientes de locação, correspondente a 
locação de bens móveis, é reconhecida pró-rata temporis no resultado mensalmente de forma linear de acordo com os contratos 
de locação de equipamentos. A receita é apresentada líquida dos impostos incidentes. • Receita e despesa financeira. A recei-
ta de juros é reconhecida em base proporcional ao tempo, levando em consideração o principal em aberto e a taxa efetiva ao 
longo do exercício até o vencimento, quando se determina que essa receita será apropriada à Companhia, sendo contabilizada 
na rubrica de receita financeira. As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com juros sobre debêntures e 
empréstimos. Custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualifi-
cável e são capitalizados juntamente com o investimento. j) Resultado por ação. O resultado básico por ação é calculado por 
meio do resultado do exercício da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo exercício. 
O resultado diluído por ação é calculado por meio da referida média das ações em circulação, ajustada pelos instrumentos po-
tencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos exercícios apresentados, nos termos do CPC 41 (IAS 33) – Resul-
tado por ação. 
3. Tributos diferidos. Demonstramos a seguir a composição dos tributos diferidos:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Ativo diferido sobre adições temporárias 5.433 4.709 11.231 9.667
Ativo diferido sobre prejuízo fiscal/base negativa 20.860 18.839 33.737 30.183
Ativo diferido sobre o benefício fiscal da mais valia do ativo imobilizado 547 553 547 553

26.840 24.101 45.515 40.403
Passivo diferido sobre o resultado da compra vantajosa (1.272) (1.272) (1.272) (1.272)
Passivo diferido sobre a mais valia da alocação a valor justo
 de controlada adquirida da compra vantajosa - - (1.848) (3.276)
Passivo diferido sobre direito de uso de arrendamento mercantil – CPC 06/R3 (365) (514) (1.017) (1.263)

(1.637) (1.786) (4.137) (5.811)
Impostos diferidos ativos líquidos 25.203 22.315 41.378 34.592
Impostos diferidos classificados no ativo 25.568 22.829 42.395 35.855
Impostos diferidos classificados no passivo (365) (514) (1.017) (1.263)
Impostos diferidos ativos líquidos 25.203 22.315 41.378 34.592
O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos têm a seguinte origem: Controladora

31/12/2021 31/12/2020
Descrição IRPJ (25%) CSLL (9%) IRPJ (25%) CSLL (9%)
Benefício fiscal mais valia do ativo imobilizado (aquisição da Priner) 1.610 1.610 1.627 1.627
Ganho por compra vantajosa (aquisição Smartcoat) (3.741) (3.741) (3.741) (3.741)
Prejuízo Fiscal/Base Negativa 61.425 61.150 55.410 55.410
Provisão para riscos trabalhistas 2.449 2.449 1.676 1.676
Provisões para créditos de liquidação duvidosa 4.864 4.864 6.423 6.423
Inst. Derivativo Opções compra/venda R&R e Smartcoat - - (664) (664)
Plano de opções de ações - - 1.154 1.154
PIS/COFINS s/receita financeira - Exigibilidade suspensa - - 917 917
Provisões de custos e despesas, inclui desmobilização de contratos 8.507 8.507 4.190 4.190
Direito de uso – arrendamento mercantil (1.073) (1.073) (1.512) (1.512)
Passivo de arrendamento mercantil 1.252 1.252 1671 1.671
Custo da transação - Debêntures (869) (869) (1.520) (1.520)
Swap 450 450 - -
Depreciação acelerada - Lei do BEM (LEI 11.196/2005) (917) - - -
Base do crédito fiscal/passivo fiscal 73.957 74.599 65.631 65.631
Total do imposto de renda e contribuição social diferidos 18.489 6.714 16.408 5.907
Total 25.203 22.315

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Descrição IRPJ (25%) CSLL (9%) IRPJ (25%) CSLL (9%)
Benefício fiscal mais valia do ativo imobilizado (aquisição da Priner) 1.610 1.610 1.627 1.627
Ganho por compra vantajosa (aquisição Smartcoat) (3.741) (3.741) (3.741) (3.741)
Prejuízo Fiscal/Base Negativa 99.300 99.025 88.777 88.777
Provisão para riscos trabalhistas 3.949 3.949 2.859 2.859
Provisões para créditos de liquidação duvidosa 15.394 15.394 17.010 17.010
Inst. Derivativo Opções compra/venda R&R e Smartcoat - - (664) (664)
Plano de opções de ações - - 1.154 1.154
PIS/COFINS s/receita financeira - Exigibilidade suspensa - - 917 917
Provisões de custos e despesas, inclui desmobilização de contratos 11.366 11.366 4.609 4.609
Direito de uso – arrendamento mercantil (2.990) (2.990) (3.714) (3.714)
Passivo de arrendamento mercantil 3.414 3.414 4062 4.062
Custo da transação - Debêntures (869) (869) (1.520) (1.520)
Swap 450 450 - -
Depreciação acelerada - Lei do BEM (LEI 11.196/2005) (917) - - -
Base do crédito fiscal/passivo fiscal 126.966 127.608 111.376 111.376

Total do imposto de renda e contribuição social diferidos 31.741 11.485 27.844 10.024

Mais valia aquisição Smartcoat e Poliend 5.758 5.758 10.804 10.804
Provisão / Contingência aquisição Smartcoat (323) (323) (1.169) (1.169)
Base do crédito fiscal/passivo fiscal 5.435 5.435 9.635 9.635

Total do imposto de renda e contribuição social diferido passivo (1.359) (489) (2.409) (867)

Total do imposto de renda e contribuição social diferido líquido 30.382 10.996 25.435 9.157
Total 41.378 34.592
A expectativa da Administração para realização dos créditos fiscais está apresentada a seguir: Controladora Consolidado
Ano de 2022 1.450 3.399
Ano de 2023 1.407 3.205
Ano de 2024 1.819 3.726
Ano de 2025 2.295 4.074
Ano de 2026 2.836 4.735
Ano de 2027 3.054 5.035
Ano de 2028 3.284 5.351
Ano de 2029 3.466 5.622
Ano de 2030 3.719 5.970
Ano de 2031 3.510 4.398

26.840 45.515
3.1. Ativos fiscais diferidos não reconhecidos. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e sua controlada Smartcoat 
reconheceram ativos fiscais diferidos não contabilizados em períodos anteriores baseados nas projeções de lucros futuros 
disponíveis no prazo de 10 anos, conforme descrito abaixo:

Total 2021 2020
Base Efeito tributário Base Efeito Tributário Base Efeito Tributário

Priner Serviços - - (6.058) (2.060) 6.058 2.060
Smartcoat - - (4.975) (1.691) 4.975 1.691
4. Investimentos. A composição da rubrica de investimentos está demonstrada a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Priner Locação 59.846 46.438 - -
R&R 4.219 1.415 - -
Smartcoat 45.124 - - -
Poliend 6.848 2.891 - -

116.037 50.744 - -
Smartcoat - Perda em investimento - (2.819) - -

116.037 47.925 - -
Ágio de rentabilidade futura (*) 3.610 3.610 - -

119.647 51.535 - -
Investimentos classificados no ativo 119.647 54.354 - -
Investimentos classificados no passivo - (2.819) - -
Total líquido 119.647 51.535 - -
(*) Ágio reconhecido no momento da aquisição de participação na investida R&R e Poliend. A seguir demonstramos um sumá-
rio das informações financeiras das empresas controladas pela Companhia:

Investidas Controle
Participa-

ção
Número total de 

ações/quotas

Número de 
ações/quotas 

adquiridas
Patrimônio Líquido (*)

Lucro (Prejuízo) do 
período acumulado (*)

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Priner 
Locação Controlada 99,99% 39.556.579 39.556.578 59.846 46.438 11.027 8.411
Smartcoat (*) Controlada 99,9997% 1.335.026.700.000 1.335.022.249.110 45.124 (2.921) (798) (4.042)
R&R (*) Controlada 100% 50.000 50.000 4.219 1.415 2.804 2.522
Poliend (*) Controlada 100% 6.350.000 6.350.000 6.848 2.891 (1.144) (264)

116.037 47.823 11.889 6.627
(*) Patrimônio líquido e lucro (prejuízo) do período ajustados com mais valia da aquisição.

Controladora
Capital social integralizado Total do Ativo (*)

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Priner Locação 39.556 34.557 71.982 57.608
Smartcoat (*) 26.610 16.610 74.300 56.566
R&R (*) 50 50 7.608 3.422
Poliend (*) 6.350 1.250 8.189 4.044
(*) Ativo total do período ajustado com mais valia da aquisição. 
5. Imobilizado e intangível. 5.1. Movimentação do imobilizado – Individual

Taxa anual de 
depreciação (%)

Saldo em 
31/12/2020 Adições

Transferências 
entre contas Baixas

Saldo em 
31/12/2021

Custo
Equip. de locação e uso operacional 14.207 6.074 - (55) 20.226
A imobilizar 1.206 53 - - 1.259
Benfeitorias 3.280 62 - - 3.342
Computadores 1.222 1.217 - - 2.439
Terrenos 60 - - - 60
Instalações 282 - - - 282
Máquinas e Equipamentos 70 30 - - 100
Moveis e utensílios 688 438 - - 1.126
Prédios 821 - - - 821
Equipamentos de Comunicação - 43 - - 43
Direitos de uso – arrendamentos CPC 06 (R3) 2.275 - - - 2.275

24.111 7.917 - (55) 31.973
Depreciação
Equip. de locação e uso operacional 10 (5.588) (1.689) - 55 (7.222)
Benfeitorias (*) (3.059) (105) - - (3.164)
Computadores 20 (547) (263) - - (810)
Instalações 10 (244) (8) - - (252)
Máquinas e Equipamentos 10 (27) (6) - - (33)
Moveis e utensílios 10 (225) (83) - - (308)
Prédios 4 (421) (25) - - (446)
Equipamentos de Comunicação 20 - (4) (4)
Direitos de uso – arrendamentos CPC 06 (R3) (*) (763) (439) - - (1.202)

(10.874) (2.622) - 55 (13.441)
Imobilizado líquido 13.237 5.295 - - 18.532
(*) A taxa anual de depreciação de benfeitorias em imóveis de terceiros e direitos de uso considera o período de vigência dos 
contratos de locação dos imóveis. 5.2. Movimentação do imobilizado – Consolidado

Taxa anual 
de depre-

ciação (%)
Saldo em 

31/12/2020 Adições

Ajuste por 
aumento de 

% em con-
trolada (³)

Transfe-
rências 

entre 
contas

Baixas/ 
Ajuste 

Inventá-
rio

Saldo em 
31/12/2021

Custo
Equip. de locação e uso operacional 170.199 43.904 (3.704) (23) 107 210.483
A imobilizar 4.520 (1.794) - - - 2.726
Benfeitorias 3.507 228 - - - 3.735
Computadores 1.805 1.454 - - (1) 3.258
Terrenos 121 - - - - 121
Instalações 494 81 - - - 575
Máquinas e equipamentos 243 32 - - (2) 273
Moveis e utensílios 1.379 502 - 23 5 1.909
Prédios 821 - - - - 821
Equipamentos de Comunicação - 65 - - - 65
Direitos de uso – arrendamentos CPC 06 (R3) 10.714 665 - - - 11.379

193.803 45.137 (3.704) - 109 235.345

Taxa anual 
de depre-

ciação (%)
Saldo em 

31/12/2020 Adições

Ajuste por 
aumento de 

% em con-
trolada (³)

Transfe-
rências 

entre 
contas

Baixas/ 
Ajuste 

Inventá-
rio

Saldo em 
31/12/2021

Depreciação
Equip. de locação e uso operacional 10 (109.157) (16.224) 2.218 1 (610) (123.772)
Benfeitorias (*) (3.084) (156) - - - (3.240)
Computadores 20 (997) (336) - - 2 (1.331)
Instalações 10 (391) (28) - - - (419)
Máquinas e equipamentos 10 (164) (10) - - 2 (172)
Moveis e utensílios 10 (742) (133) - (1) - (876)
Prédios 4 (421) (25) - - - (446)
Equipamentos de Comunicação 20 - (7) - (7)
Direitos de uso – arrendamentos CPC 06 (R3) (*) (3.362) (2.126) - - - (5.488)

(118.318) (19.045) 2.218 - (606) (135.751)
Imobilizado líquido 75.485 26.092 (1.486) - (497) 99.594
(*) A taxa anual de depreciação de benfeitorias em imóveis de terceiros e direitos de uso considera o período de vigência dos 
contratos de locação dos imóveis. 5.3. Movimentação do intangível – Individual

Taxa anual de  
amortização (%)

Saldo em 
31/12/2020 Adições Baixas

Transferência 
entre contas

Saldo em 
31/12/2021

Custo
Software 2.374 402 - - 2.776
Intangível em andamento 53 (13) - - 40

2.427 389 - - 2.816
Amortização
Software 20 (1.558) (359) - - (1.917)

(1.558) (359) - - (1.917)
Intangível líquido 869 30 - - 899
5.4. Movimentação do intangível – Consolidado

Taxa anual de 
amortização (%)

Saldo em 
31/12/2020 Adições

Ajuste por aumento de % 
em controlada (¹) Baixas

Saldo em 
31/12/2021

Custo
Software 3.039 609 (1) 3.647
Marcas e patentes 2.834 - (1.150) - 1.684
Carteira de clientes 7.572 - (617) - 6.955
Intangível em andamento 53 (13) - 40
Ágio por expectativa de 
rentabilidade futura 3.610 - - 3.610

17.108 596 (1.767) (1) 15.936
Amortização
Software 20 (1.706) (506) - (2.212)
Marcas e patentes * (1.792) (419) 786 - (1.425)
Carteira de clientes * (3.722) (944) 422 - (4.244)

(7.220) (1.869) 1.208 - (7.881)
9.888 (1.273) (559) (1) 8.055

(*) A carteira de clientes e marca derivadas das aquisições das controladas Smartcoat e R&R possuem vidas úteis de 60 meses 
e critério de amortização linear. A carteira de clientes e marca derivadas da aquisição da controlada Poliend possuem vida útil de 
240 e 120 meses, respectivamente, e critério de amortização linear.
6. Empréstimos, financiamentos e debêntures. A maioria dos empréstimos contratados tem como objetivo o financiamento 
do capital de giro, indexados ao CDI, e o financiamento de ativos imobilizados, com taxas pré-fixadas de acordo com o Finame. 
Os contratos não apresentam cláusulas restritivas (covenants) relacionados a saldos ou índices financeiros. A garantia de cada 
empréstimo por instituição financeira é demonstrada a seguir:
Instituição financeira Garantia
Banco ABC 100% domicílio simples de contratos
Banco Bradesco FINAME (investida Smartcoat) Aval do Sócio + o bem financiado
Banco do Brasil FINAME (investida Smartcoat) Aval do Sócio + o bem financiado
Banco do Brasil Aval do Sócio
Banco BOCOM BBM Contrato cliente Petrobrás via Progredir
Banco Itau 100% domicílio simples de contratos
Em 03 de maio de 2019, foi aprovada pela Companhia a primeira emissão de um total de 67.500.000 (sessenta e sete milhões 
e quinhentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, nominativas, com garantia real e com garantia fidejussória, 
em duas séries de valor nominal unitário de R$ 1,00 (Um real). O saldo do valor nominal unitário das debêntures da 1ª série 
será amortizado em 36 parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela devida no 13º mês contado da data da 
emissão, ou seja, em 10 de junho de 2020, e a última na data de vencimento das debêntures. O saldo do valor nominal unitário 
das debêntures da 2ª série será amortizado em 27 parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela devida no 16º 
mês contado da data da emissão, ou seja, em 10 de setembro de 2020, e a última na data de vencimento das debêntures. Co-
venants. A escritura de emissão das debêntures prevê a manutenção de índices de endividamento, os quais serão acionados a 
partir do 1º trimestre de 2020, como segue: • Trimestral: (i) Dívida Bruta + Sellers Finance – Escrow ≤ R$ 80 milhões; (ii) Caixa 
líquido consolidado ≥ a 1,2 X Dívida de Curto Prazo Consolidada; • Nota (i): “Dívida Bruta” significa a soma dos (i) empréstimos 
e financiamentos de curto e longo prazos, incluídos (1) os títulos descontados com regresso, (2) as fianças e avais prestados em 
benefício de terceiros, (3) os arrendamento mercantil / leasing financeiro, e (4) os títulos de renda fixa não conversíveis frutos de 
emissão pública ou privada, nos mercados local ou internacional; (ii) passivos decorrentes de instrumentos financeiros derivati-
vos, líquidos de ativos decorrentes de instrumentos financeiros derivativos; e (iii) contas a pagar em decorrência de aquisição de 
outras empresas (menos a conta reserva e escrow account). Exclui empréstimos de mútuo recebidos de controladores, inves-
tidores e executivos da empresa; “Sellers Finance” significa contas a pagar em decorrência da aquisição de outras empresas 
concedidos pelos vendedores; • Nota (ii): “Dívida de Curto Prazo” significa a soma dos (i) financiamentos bancários de curto 
prazo; (ii) debêntures com vencimento no curto prazo; e (iii) swap passivos de curto prazo deduzidos dos swaps ativos de curto 
prazo. • Anual: Dívida Liquida/EBTDA ≤ 2,5 em 2019 e ≤ 2,0 de 2020 em diante. • Nota: “Dívida Líquida” significa valor da Dívida 
Bruta, menos a conta reserva ou escrow account. Exclui empréstimos de mútuo recebidos de controladores, investidores e 
executivos da empresa), menos as disponibilidades em caixa e aplicações financeiras. Garantias. As debêntures não contarão 
com garantia flutuante, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ação. Não obstante as debentures contarão com as 
garantias conforme abaixo definidos: • Fiança da Smartcoat e Priner Locação; • Cessão fiduciária dos recursos iniciais deposita-
dos em conta Escrow de titularidade da Emissora (Priner), para garantia das obrigações referentes às parcelas do principal dos 
empréstimos existentes da data de liquidação das debêntures que não foram quitados na mesma data; • Cessão fiduciária dos 
recebíveis de dois contratos firmados pela Smartcoat. Adicionalmente, fluxo (domicílio bancário simples) de outros dois contra-
tos também firmados pela Smartcoat; • Cessão fiduciária dos valores depositados pelos quatro contratos mencionados acima 
em conta Escrow de titularidade da Garantidora Smartcoat; • Posteriormente, em 23 de agosto de 2019 e 05 de novembro de 
2019, foram realizadas Assembleia Geral de Debenturistas, as quais aprovaram a inclusão de cessão fiduciária adicional de um 
contrato da Priner Serviços e de um contrato da Priner Locação no grupo de garantias fiduciárias; • Em 18 de setembro de 2020, 
foram realizadas Assembleia Geral de Debenturistas, as quais aprovaram: (i) a inclusão de cessão fiduciária adicional de um 
contrato da Smartcoat no grupo de garantias fiduciárias; (ii) criação de garantia adicional de recursos depositados na Conta- Vin-
culada (Cash Colateral), não movimentável pela Emissora, em caso de descumprimento por não atingimento do Valor Mínimo. 
7. Patrimônio líquido. 7.1. Capital Social. O capital social subscrito da Companhia em 31 de dezembro de 2021 é representado 
pelo valor de R$ 250.187 (R$ 249.652 em 2020) dividido em 38.908.257 (trinta e oito milhões, novecentos e oito mil, duzentos e 
cinquenta e sete) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Do montante do capital subscrito, 61.630 (sessenta e um 
mil, seiscentos e trinta) ações foram integralizadas em janeiro de 2022. Cada ação ordinária dá direito a um voto na Assembleia 
Geral. As alterações societárias ocorridas estão demonstradas a seguir:

Valor
Saldo em 01 de janeiro de 2020 73.367
Emissão pública de ações (i) 173.913
Gastos com emissão de ações (ii) (16.506)
Emissão privada no âmbito do Plano de Opção de Compra de ações (iii) 2.372
Saldo em 31 de dezembro de 2020 233.146
Emissão privada no âmbito do Plano de Opção de Compra de ações (iii) 535
Capital a integralizar (230)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 233.451
(i) Em 13 de fevereiro de 2020, o Conselho de Administração deliberou e aprovou o aumento de capital, dentro do limite do capital 
autorizado, no montante de R$173.913 com a emissão de 17.391.304 novas ações nominativas, escriturais e sem valor nominal 
com preço de R$ 10,00 no âmbito de oferta pública no mercado de ações; (ii) Os gastos com emissão de ações referem-se a 
custos de transação tais como: gastos com elaboração de prospectos e relatórios; serviços profissionais de terceiros (advoga-
dos, auditores, consultores, profissionais de bancos de investimentos); taxas e comissões; custos com registros; gastos com 
publicidades e etc.; (iii) Conforme nota explicativa nº 22.2, a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da Companhia 
realizada em 08 de julho de 2020 aprovou a remensuração do 3º plano de Outorga de Opções de Compra de Ações Ordinárias 
e, a Reunião de Conselho de Administração, realizada em 09 de julho de 2020, aprovou a outorga das opções de ações. A 
Companhia está autorizada a aumentar o capital social até o limite de 27.000.000 (vinte e sete milhões) ações, por deliberação 
do conselho de administração, independentemente de reforma estatutária. A Companhia, dentro do limite do capital autorizado 
e de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, poderá outorgar opção de compra de ações a seus administradores 
ou empregados, ou a pessoas naturais que lhe prestem serviços. 7.2. Reserva de capital. O saldo em 31 de dezembro de 2021 
de R$ 8.104 (R$ 8.104 em 2020) refere-se à reserva referente ao plano de opção para empregados. 7.3. Ações em tesouraria. 
A Companhia, em 26 de maio de 2021, informa que o Conselho de Administração aprovou nessa data a aplicação de lucros e/
ou reservas disponíveis para efetivar um programa de recompra de ações de emissão da Companhia (“Programa de Recompra 
de Ações”) de acordo com os seguintes termos e condições, observados o estatuto social da Companhia, a Instrução CVM nº 
567, de 17 de setembro de 2015 (“ICVM 567/15”) e a Lei das S.A. A quantidade de ações a ser adquirida no âmbito do Progra-
ma de Recompra estará limitada a 800.000 (oitocentas mil) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da 
Companhia, representativas de 2,1% (dois inteiros e um décimo por cento) do total de Ações em Circulação no mercado, nesta 
data, sendo que a efetiva recompra do número total de ações aprovado neste ato dependerá, dentre outros aspectos, do número 
de ações em tesouraria mantidas pela Companhia no momento da negociação e o saldo das reservas disponíveis, de modo a 
atender aos limites previstos no artigo 8º da Instrução CVM 567/15 e demais normas aplicáveis. As aquisições serão efetuadas 
em bolsa de valores, no período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. As operações de compra das ações realizadas nos 
termos do Programa de Recompra serão suportadas pelo montante global (a) das reservas de lucro ou de capital disponíveis, 
com exclusão da reserva legal, da reserva de lucros a realizar, da reserva especial de dividendo não distribuído e da reserva 
de incentivos fiscais, conforme aplicável; e (b) do resultado realizado do exercício em curso, com a exclusão dos montantes a 
serem destinados à formação da reserva legal, da reserva de lucros a realizar, da reserva especial de dividendo não distribuído 
e da reserva de incentivos fiscais e ao pagamento do dividendo obrigatório, conforme o caso, observado o disposto na Instrução 
CVM 567/15. As operações de aquisição serão realizadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), a preço de mercado, cabendo 
à Diretoria da Companhia decidir o momento e a quantidade de ações a ser adquirida, seja em uma única operação ou em uma 
série de operações, respeitando os limites e demais regras previstas na regulamentação aplicável O saldo em 31 de dezembro 
de 2021 é de R$ 6.581. Não foram reconhecidos nos demonstrativos de resultado, ganhos ou perdas nas aquisições. 7.4. Re-
servas de lucros. A reserva legal é calculada com base em 5% do lucro líquido do exercício, conforme previsto na legislação e 
no Estatuto Social da Companhia, limitada a 20% do capital social. De acordo com o artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, 
a parcela remanescente de 100% do lucro líquido, após a absorção dos prejuízos acumulados, à constituição da reserva legal, 
e à distribuição de dividendos, é destinada à reserva de investimento/expansão que não excederá 80% (oitenta por cento) do 
capital social. Em 31 de dezembro de 2021, houve constituição de reservas no montante de R$ 725 para reserva legal e R$ 
6.727 para reserva de expansão, totalizando R$ 7.452. 7.5. Dividendos e juros capital próprio - JCP. Conforme o Estatuto, 
é garantido aos acionistas dividendo mínimo obrigatório correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, após destinação 
da reserva legal. Para satisfação do dividendo mínimo obrigatório do exercício social em que forem distribuídos, os juros sobre 
capital próprio declarados em cada exercício social deverão ser computados por seu valor líquido do imposto de renda retido na 
fonte. Os mesmos serão creditados como antecipação do dividendo obrigatório. A Companhia destinou o montante de R$ 2.065 
a título de juros sobre capital próprio como parte dos dividendos mínimos obrigatórios do exercício findo em 31 de dezembro de 
2021. A declaração dos juros sobre capital próprio foi aprovada pelo Conselho de Administração em 23 de dezembro de 2021.

2021
Lucro Líquido do exercício 14.496
Constituição de reserva legal (5%) (725)
Base de cálculo dos dividendos e JCP 13.771
Dividendos Obrigatórios conforme estatuto (25%) 3.443
Distribuição
JCP propostos para pagamento no exercício seguinte 2.065
IRRF sobre JCP (128)
Dividendos propostos para pagamento no exercício seguinte 1.506
Total JCP e Dividendos 3.443
Dividendos e JCP por ação 0,0937
8. Receita Líquida. A composição do saldo da receita líquida está demonstrada a seguir:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Receita Bruta
Locação e cessão 513 3.976 51.729 44.843
Locação para o exterior - - 1.200 994
Vendas 14.892 7.006 40.777 17.401
Serviços 274.530 172.363 376.938 202.498
Serviços para o exterior 1.319 2.688 1.319 2.688
Indenizações, recuperação de despesas e sucatas 252 26 822 379

291.506 186.059 472.785 268.803
Dedução de receita
Impostos sobre vendas e serviços (22.366) (15.125) (35.173) (20.493)
Cancelamentos, descontos e devoluções de vendas (2.443) (4.028) (4.471) (6.097)

(24.809) (19.153) (39.644) (26.590)
266.697 166.906 433.141 242.213

9
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
Aos Administradores e Acionistas da Priner Serviços Industriais S.A.
Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas.  Examinamos as demonstrações contábeis indi-
viduais e consolidadas da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, 
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.   Em nossa opinião, as 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Priner Serviços Industriais S.A., em 31 de dezembro de 
2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolida-
dos para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais 
de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas.  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 intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e con-
solidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no código de ética profissional do contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilida-
de (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o relatório do auditor.   
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.  
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.   Em conexão com a auditoria das demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas, 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 contábeis individuais e consolidadas 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. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas.  A 
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas 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 contábeis individuais e consolidadas livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro.   Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, 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 contábeis 
individuais e consolidadas, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.   Os responsáveis pela gover-

nança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.  Nossos ob-
jetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas.   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 contábeis individuais e consolidadas, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas;  • 
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela Administração;  • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade ope-
racional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas di-
vulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade 
operacional;  • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis individuais e consoli-
dadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada;  • Obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar 
uma opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e 
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.  Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas 
de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.  

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.
BDO RCS Auditores Independentes SS - CRC 2 SP 013846/F
Julian Clemente - Contador CRC 1 SP 197232/0-6 – S - RJ

Diretoria: Tulio Cintra - Diretor Presidente. 
Marcelo Gonçalves Costa - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. 

Yoshiro Marcelo Sakaki Leal - Diretor de Operações. 
Juciléa S.D. Carollo - Contadora - CRC RJ 055206/0-8

. Eventos subsequentes. • Em 03 de janeiro de 2022, a Companhia recebeu o valor de R$ 115 mil referente a subscrição de 
ações aprovada na ARCA de 13 de dezembro de 2021. • Em 21 de janeiro de 2022, a Companhia recebeu o valor de R$ 115 mil 
referente a subscrição de ações aprovada na ARCA de 13 de dezembro de 2021. • Em 10 de janeiro de 2022, a controladora 
Priner Serviços efetuou o pagamento de 2,0 Milhões a título de Juros sobre capital próprio (JCP) conforme deliberação na ARCA 
de 23 de dezembro de 2021; • Em 17 de janeiro de 2022, a controladora Priner Serviços divulgou o programa de recompra de 
até 1.000.000 (um milhão) de ações de emissão pela Companhia com prazo de vigência a contar de 18 de janeiro de 2022 até 
18 de janeiro de 2023; • Em 17 de fevereiro de 2022, a controladora Priner Serviços aprovou a proposta de aquisição de cotas/

ações representativas de 55% (cinquenta e cinco por cento) do capital social da empresa Brito e Kerche Inspeções S.A.; • Em 
2 de março de 2022, a controlada Brito e Kerche Inspeções S.A. aprovou a criação do Conselho de Administração, aprovou a 
eleição de novos membros da diretoria e do Conselho de Administração para um mandato de 3 (três) anos; 
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INVESTPREV SEGURADORA S.A.
CNPJ nº 42.366.302/0001-28 - NIRE Nº 35300538757

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

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

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

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

Uma notícia repli-
cada pela BBC 
nesta segunda-

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

O título foi conquistado 
em fevereiro, quando a co-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assine o jornal
Monitor Mercantil (21) 3849-6444
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JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta CNPJNº 33.035.536/0001-00

FATO RELEVANTE
Atualização sobre o Processo de Recuperação Judicial

João Fortes Engenharia S.A. - Em Recuperação Judicial (“Companhia”), 
nos termos do artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e da 
Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, em referência ao processo 
de recuperação judicial da Companhia e suas controladas (“Recuperação 
Judicial” e “Grupo João Fortes”, respectivamente), informa aos seus 
acionistas e ao mercado em geral, os desdobramentos das assembleias de 
credores (“AGC´s”) convocadas através do Edital de Convocação publicado 
em 04/03/2022 e realizadas em 04/04/2022 (em segunda convocação). 
(1ª) Grupo João Fortes Engenharia S/A CONSOLIDADO: Votação adiada 
para nova AGC marcada para 06/05/2022. (2ª) Sociedade João Fortes 
Engenharia S/A, relativo à relação de credores COM PATRIMÔNIO DE 
AFETAÇÃO do empreendimento Mares de Goa: Plano de Recuperação 
Judicial aprovado. (3ª) Incorporadora Pinheiro Pereira 12 Ltda, relativo à 
relação de credores COM PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO do empreendimento 
Mediterrâneo Rezidenza: Plano de Recuperação Judicial aprovado.  
(4ª) JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda., relativo à relação de 
credores COM PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO do empreendimento Le 
Quartier Boulevard Taguatinga: Plano de Recuperação Judicial aprovado. 
(5ª) JFE 32 Empreendimentos Imobiliários Ltda, relativo à relação de 
credores COM PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO do empreendimento 
Fórum Empresarial Taquara: Votação adiada para nova AGC marcada 
para 18/04/2022. (6ª) JFE 34 Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
relativo à relação de credores COM PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO do 
empreendimento Le Quartier Granbery: Plano de Recuperação Judicial 
aprovado. (7ª) JFE 36 Empreendimentos Imobiliários Ltda, relativo à relação 
de credores COM PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO do empreendimento 
Quinta de Altiora: Plano de Recuperação Judicial aprovado. (8ª) SPE 
Américas Projeto 02 Empreendimentos Imobiliários Ltda, relativo à relação 
de credores COM PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO do empreendimento One 
Offices: Votação adiada para nova AGC marcada para 18/04/2022.  
(9ª) JFE 53 Empreendimento Imobiliários Ltda, relativo à relação de  
credores COM PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO do empreendimento 
Ocean Garden Condominium Club: A instalação da AGC foi adiada até 
a conclusão do procedimento de mediação entre os credores e a 
recuperanda. As atas das AGC´s encontram-se à disposição para consulta 
na sede da Companhia, no site de relações com investidores da Companhia 
(http://www.joaofortes.com.br/ri/) e no site da CVM (http://cvm.gov.br). 
Rio de Janeiro, 05 de abril de 2022. JOÃOFORTESENGENHARIAS.A.-
EMRECUPERAÇÃOJUDICIAL. Roberto Alexandre de Alencar Araripe 
Quilelli Correa - Diretor de Relações com Investidores.

RWEST PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ/ME N° 40.516.860/0001-05 - NIRE 33.2.1122644-8

EXTRATO DE DISTRATO SOCIAL
Em 31/03/2022, a RWEST PI Bras Limited., CNPJ nº 30.685.315/0001-80, 
na qualidade de única sócia da RWEST Participações Ltda., com sede na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente 
Vargas, nº 309, 21º andar, Centro, CEP 20.040-010 (a “Sociedade”), celebrou 
o Distrato Social por meio do qual aprovou a  dissolução e liquidação da 
Sociedade, declarando-a extinta e nomeando como liquidante o Sr. Nilo 
Cunha Furtado de Mendonça, brasileiro, casado, advogado, inscrito na 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Rio de Janeiro (OAB/RJ), sob nº 
74.864 e no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia CPF/
ME sob n° 307.840.777-20, residente e domiciliado na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida 
Presidente Vargas, nº 309, 21º andar, Centro, CEP 20.040-010. O Distrato 
Social da Sociedade foi arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de 
Janeiro sob o nº 00004831372, em sessão de 01/04/2022. 

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.102.476/0001-92

NIRE 33.3.0010861-1
ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 16 DE MARÇO 
DE 2022. 1. Local Hora e Data: Realizada na sede da empresa na Av. Afrâ-
nio de Melo Franco 290, sala 101 - parte, Rio de Janeiro - RJ, às 15 horas 
do dia 16 de março de 2022. 2. Convocação e Presença: Presentes os 
diretores Sergio Alberto Monteiro de Carvalho, Celi Elisabete Julia Monteiro 
de Carvalho, Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães, Joaquim 
Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello e Flavia Coutinho Martins, re-
presentando a totalidade dos membros em exercício. 3. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho e secretariados 
pela Sra. Fernanda Martins Celestino. 4. Ordem Do Dia: Deliberar sobre o 
pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, na forma do Artigo 26, 
Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: Após 
exame e discussão da matéria, os membros presentes da Diretoria, conforme 
previsto no Artigo 26, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia, 
“ad referendum” da Assembleia Geral, deliberaram o pagamento de juros 
sobre o capital próprio, no montante total de R$ 8.000.000,00 (oito milhões 
de reais), à razão de R$ 0,652996138 por ação, com retenção do imposto 
de renda na fonte, na forma da legislação vigente, exceto para acionistas 
que já sejam comprovadamente isentos ou imunes, e o pagamento de 
dividendos no montante total de R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de 
reais), à razão de R$ 1,387616793  por ação, aos acionistas detentores de 
ações de emissão da Companhia em 21 de março de 2022, os quais pode-
rão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. As ações negociadas 
a partir de 22 de março de 2022 na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão serão 
considerados “ex-direito” aos juros sobre o capital próprio e aos dividendos. 
O pagamento será realizado a partir de 31 de março de 2022, observados 
os procedimentos do Aviso de Acionistas a ser oportunamente divulgado na 
imprensa. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados 
os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por 
todos os diretores presentes. Rio de Janeiro, 16 de março de 2022. Sergio 
Alberto Monteiro de Carvalho - Presidente. Fernanda Martins Celestino - 
Secretária. Arquivado na JUCERJA em 05/04/2022 sob o nº 0004835272.

JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE MAGÉ

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO - ELETRÔNICO, com 
prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação indenizatória proposta 
por DISTRIBUIDORA PROBE LTDA em face de REFRIGERANTES 
PAKERA LTDA (Processo nº 0000109-88.2001.8.19.0029): A 
Dra. LARISSA NUNES PINTO SALLY, Juíza de Direito, FAZ 
SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem e interessar possa, especialmente a REFRIGERANTES 
PAKERA LTDA, através de seu representante legal, de que no 
dia 25/04/2022, às 12:00 horas, através do portal de leilões on-
line (www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS 
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação de R$ 41.858.612,72; ou no dia 28/04/2022, no mesmo 
horário e local, a quem mais der independente da avaliação, o 
imóvel situado na Rua Jacamar, nº 4, Pau Grande - Magé / RJ. Cf. 
o 2º Ofício do RI de Magé, o imóvel encontra-se matriculado sob 
o nº 20.410 e registrado em nome de Refrigerantes Pakera Ltda, 
constando os seguintes gravames: 1) R-5: Hipoteca em favor da 
FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, 2) R-43: Cédula de 
Crédito Industrial em favor da Financiadora de Estudos e Projetos 
– FINEP; 3) Av-44: Termo Aditivo à Cédula de Crédito Industrial, 4) 
R-49: Penhora oriunda do presente feito. Consta ainda certificado, 
que nos termos da consulta de indisponibilidade de bens na data 
de 17/09/2021 as 14:53:13 horas, CONSTA INDISPONIBILIDADE 
em face da proprietária: Refrigerantes Pakera LTDA - ME, inscrita 
no cnpj sob nº. 28.931.863/0001-00, Processo Administrativo 
2013.246927, Ato Sigiloso 1/2014 em 10/01/2014, Ofício nº. 
99/2013, Processo nº. 0079.13.073.958-8. Indisponibilidade 
extraída dos autos do processo 01007676520195010054 de 
09/07/2020. Indisponibilidade extraída dos autos do processo 
00105009520118130166 de 18/08/2020. Indisponibilidade 
extraída dos autos do processo 50765819820204025101 de 
18/11/2020. Débitos de IPTU: R$ 391.143,48, mais acréscimos 
legais (2017 a 2022 - Inscrição: 603199). Débitos de Taxa de 
Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios: não há 
débito (Nº CBMERJ: 2565570-5). Os créditos que recaem sobre o 
imóvel, serão sub-rogados sobre o preço da alienação, na forma do 
o § 1º, do artigo 908, do CPC e o parágrafo único do artigo 130 do 
CTN. Consta em andamento Agravo de Instrumento nº 0053525-
57.2021.8.19.0000, ainda pendente de julgamento. Ficam os 
interessados intimados do leilão pelo presente edital, suprindo 
a exigência contida no art. 889 do CPC. No caso de quaisquer 
das partes praticarem atos, conjunta ou separadamente, que 
possam ensejar a suspensão ou extinção da execução, já tendo 
sido expedido o edital do leilão, pagarão, na medida de suas 
responsabilidades, a comissão do leiloeiro na ordem de 1,5% (um 
por cento) do valor da avaliação. Arrematação, adjudicação ou 
remição: à vista; mais 5% de comissão ao leiloeiro; e custas de 
cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido este edital. 
Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos autos 
acima. RJ, 14/03/2022. – Eu, André Ricardo Souza da Silva, Mat. 
10-19771 - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. 
Larissa Nunes Pinto Sally – Juíza de Direito.

JUÍZO DE DIREITO DA DÉCIMA VARA CÍVEL
DA COMARCA DE NITERÓI

EDITAL DE 1º, 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO – ELETRÔNICO, 
com prazo de 05 dias, extraído dos autos da ação de execução 
proposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SÃO FRANCISCO 
BAY VIEW em face de JULIO CESAR LUCCHETTI (Processo 
nº 0075053-20.2016.8.19.0002): A Dra. MARIA APARECIDA 
DA COSTA BASTOS, Juíza de Direito, FAZ SABER aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, especialmente a JULIO CESAR LUCCHETTI, de que no 
dia 25/04/2022, às 12:00 horas, através do portal de leilões on-
line (www.rymerleiloes.com.br), pelo Leiloeiro Público JONAS 
RYMER, será apregoado e vendido a quem mais der acima da 
avaliação de R$ 1.583.133,23; ou no dia 28/04/2022, no mesmo 
horário e local, a quem mais der, a partir de 50% da avaliação, o 
Apartamento 406, situado na Avenida Quintino Bocaiúva, nº 
07, São Francisco/RJ. Cf. o 2º Ofício de Niterói, o imóvel, parte 
próprio e parte de Marinha, encontra-se matriculado sob o nº 
16548 e registrado em nome de Julio Cesar Lucchetti, constando 
no Av.1 Indisponibilidade por determinação do Juízo da 2ª Vara 
do Trabalho de Cabo Frio (processo nº 01017255220175010432). 
Débitos de IPTU: R$ 76.798,96, mais acréscimos legais (2015 
a 2022 - Inscrição: 2017630). Débitos de Taxa de Serviços 
Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios: R$ 642,55 (2016 
a 2020 - Nº CBMERJ: 2491942-5). Débitos de Condomínio: R$ 
222.644,98. Os créditos que recaem sobre o imóvel, serão sub-
rogados sobre o preço da alienação, na forma do o § 1º, do artigo 
908, do CPC e o parágrafo único do artigo 130 do CTN. Ficam os 
interessados intimados do leilão pelo presente edital, suprindo a 
exigência contida no art. 889 do CPC. Arrematação, adjudicação 
ou remição: à vista; mais 5% de comissão ao leiloeiro; e custas de 
cartório de 1% até o máximo permitido. E, foi expedido este edital. 
Outro, na íntegra, está afixado no Átrio do Fórum e nos autos 
acima. RJ, 22/02/2022. – Eu, Karla Cristina de Jesus Vilhena 
Palhares - Chefe de Serventia, o fiz datilografar e subscrevo. Dra. 
Maria Aparecida da Costa Bastos– Juíza de Direito.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
AMILCAR FERES DE CARVALHO VIANNA e PERFORMA PARTICIPA-
ÇÕES LTDA. abaixo subscritos, na condição de futuros controladores, por 
intermédio do presente instrumento: DECLARAM: 1. Sua intenção de Cons-
tituir sociedade com as características abaixo especificadas: 2. A inexistên-
cia de restrições que possam afetar a sua reputação, conforme inciso V do 
artigo 17 da Resolução CNSP 422, de 2021; e 3. ESCLARECEM que, nos 
termos da regulamentação em vigor, eventuais impugnações à presente de-
claração deverão ser comunicadas diretamente a Superintendência de Se-
guros Privados – Susep, na Avenida Presidente Vargas 730, 9º andar – Rio 
de Janeiro, no prazo máximo de quinze dias, contados da data desta pu-
blicação, por meio de documento em que os autores estejam devidamente 
identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado 
que o(s) declarante(s) poderá(ão), na forma da legislação em vigor, ter di-
reito a vista do respectivo processo. Denominação social: Vitali Seguradora 
S/A. Local e sede: Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Av. Rio Branco 
nº 100, sala 2001, Centro. Capital inicial: R$ 900.000,00. Composição so-
cietária: Capital Social 100% (cem por cento) nacional, sendo 60% (ses-
senta por cento) do capital social, subscrito e integralizado por AMILCAR 
FERES DE CARVALHO VIANNA, brasileiro, casado, empresário, inscrito 
no CPF/MF, sob o nº 783.210.697-20, residente e domiciliado na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Major Rubens Váz, 
589, Gávea, CEP 22.470-070; e 40% (quarenta por cento) do capital social, 
subscrito e integralizado pela PERFORMA PARTICIPAÇÕES LTDA., inscri-
ta no CNPJ/MF, sob o nº 43.716.835/0001-55, registrada na Junta Comer-
cial do Estado do Rio de Janeiro-JUCERJA, sob o nº NIRE 33.2.1157004-1, 
com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua 
da Assembleia, 40, conj. 1001/1004, Centro, CEP 20.011-000, represen-
tada por seus representantes legais, LUIZ CARLOS DE LIMA FRANCA, 
brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 63.259, portador 
do CPF/MF nº 834.210.097-91, residente e domiciliado na Rua Barão de 
Jaguaripe nº 226, apt. 101, Ipanema, RJ, CEP 22.421-000; e JOÃO PAULO 
MOURÃO FIDALGO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob 
o nº 188.772 e no CPF/MF sob o nº 131.405.577-10, residente e domicilia-
do na Rua Almeida Godinho, nº 26, apt. 406, Lagoa, Rio de Janeiro, CEP 
22.471-140. Objeto social: Operar microsseguros nos ramos pessoas e da-
nos; Controladores: a- Controlador: Acionista detentor de 60% (sessenta 
por cento) do capital social: AMILCAR FERES DE CARVALHO VIANNA, 
brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF, sob o nº 783.210.697-
20, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Rua Major Rubens Váz, 589, Gávea, CEP 22.470-070. b- Acio-
nista detentora de 40% (quarenta por cento) do capital social: PERFORMA 
PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF, sob o 
nº 43.716.835/0001-55, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia, 40, conj. 1001/1004, Centro, CEP 
20.011-000. - Administração: Diretor Geral: João Paulo Mourão Fidalgo, 
brasileiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 131.405.577-10, residen-
te e domiciliado na Rua Almeida Godinho nº 26, Apt. 406, Lagoa, Rio de Ja-
neiro – RJ, CEP nº 22.471-140; Diretor Infraestrutura: Felipe Gaia Ceciliano, 
brasileiro, solteiro, bacharel em Ciências contábeis, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 059.045.777-29, residente e domiciliado a Rua Monte Alver nº 44, Sto. 
Cristo, Rio de Janeiro – RJ, CEP nº 20.220-180. DECLARAM os pretendes 
neste ato, suas intenções de exercerem cargos de direção em empresa se-
guradora a ser constituída e que preenchem as condições estabelecidas na 
legislação e que, não possuem quaisquer restrições cadastrais, desfrutam 
de reputação ilibada e que não foram condenados por crime incompatí-
vel com atividade econômico-financeira e, ainda, que não foram nem estão 
sendo responsabilizados em ação judicial ou processo administrativo junto 
ao Poder Público. Rio de Janeiro, 25 de março de 2022. Amilcar Feres de 
Carvalho Vianna; Luiz Carlos de Lima Franca; João Paulo Mourão Fidalgo; 
Felipe Gaia Ceciliano.

ESHO – EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S.A.
CNPJ nº 29.435.005/0001-29 - NIRE 33.3.0029696-4

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
Ficam os Senhores acionistas da ESHO – Empresa de Serviços 
Hospitalares S.A. (“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 29 de abril de 
2022, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Barão 
de Tefé, nº 34, 12º andar, Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.220-
460, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia 
Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações 
financeiras da Companhia relativos ao exercícIo social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021; (ii) Deliberar sobre a proposta da administração para 
contabilização do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2021; (iii) Fixar o montante global de remuneração dos 
diretores da Companhia para o exercício de 2022; Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (iv) Homologar o aumento do capital social da Companhia 
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 
04/02/2022 e a consequente alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia; (v) Deliberar sobre novo aumento do capital social da 
Companhia; e (vi) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. Informações 
Gerais: Os acionistas deverão apresentar na sede da Companhia, com no 
mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, além do documento 
de identidade e/ou documento societário pertinente que comprove a 
representação legal, conforme o caso: o comprovante de titularidade 
de ações de emissão da Companhia e o instrumento de mandato com 
reconhecimento da firma do outorgante.

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2022.
Marco Aurélio de Alvim Costa - Presidente

Ricardo Hajime Yoshio Watanabe - Diretor Financeiro

Edital de convocação de AGO da COCIBA: O presidente da Câmara 
Oficial de Comércio e Indústria Brasil Angola - COCIBA, inscrita no 
CNPJ n° 00.885.980/0001-57, na forma dos seus artigos 26 e 37 do 
estatuto, convoca os senhores associados em pleno gozo de seus 
direitos sociais para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
(AGO), que se realizará na Rua Senador Dantas, nº 31, Centro, Rio 
de Janeiro, RJ, CEP: 20031-202, no dia no 18 de abril de 2022. A 
Assembleia Geral Ordinária - AGO realizar-se-á em primeira convo-
cação às 13h, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda e 
última convocação às 14h, no mesmo dia e local, com a presença de 
metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta 
de quórum legal, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA: I – Prestação de Contas do exercício de 2006/2021 compreen-
dendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstra-
ção de Sobras ou Perdas de demais Demonstrativos; d) Parecer do 
Conselho Fiscal; e e) Questão fiscal do CNPJ da entidade; II – Eleição 
dos componentes do Conselho Diretor, Conselho Fiscal e demais di-
retores conforme regras estatutárias para o período de 2022 a 2027; 
III – Alteração de endereço da COCIBA; IV – A inclusão de novas 
atividades desenvolvidas pela COCIBA a serem incluídas no artigo 6° 
e seus incisos do estatuto; V – Alterar o período dos cargos eletivos 
constantes nos artigos 41 e 46, de 05 (cinco) e 02 (dois) anos para 10 
(dez) anos para ambos os conselhos, sendo permitida a reeleição; VI 
- Instituir um fundo monetizado através de FINAM para fins de atingir 
os seus objetivos estatutários contidos no artigo 3° do estatuto; VII 
- Outros assuntos gerais de interesse da COCIBA sem deliberação. 

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2022. 
Antônio Neves Bharllon. Presidente da COCIBA

Edital de convocação de AGO do IBRC: O presidente do Instituto Brasileiro 
de Responsabilidade Civil - IBRC, inscrito no CNPJ n° 05.299.488/0001-
13, na forma do seu artigo 21 do estatuto, convoca os senhores as-
sociados em pleno gozo de seus direitos sociais para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária (AGO), que se realizará na Rua Senador 
Dantas, nº 31, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20031-202, no dia no 
18 de abril de 2022. A Assembleia Geral Ordinária - AGO realizar-se-á em 
primeira convocação às 13h, com a presença de 2/3 dos associados, em 
segunda e última convocação às 14h, no mesmo dia e local, com a pre-
sença de metade mais um do número total de associados, e persistindo 
a falta de quórum legal, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM 
DO DIA: I – Prestação de Contas do exercício de 2007/2021 compreen-
dendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstração 
de Sobras ou Perdas de demais Demonstrativos; d) Parecer do Conselho 
Fiscal. II – Eleição dos componentes da Diretoria Executiva, do Conselho 
Deliberativo e do Conselho fiscal, conforme regras estatutárias para o pe-
ríodo de 2022 a 2024; III – Alteração do endereço do IBRC; IV – Inclusão 
de novas atividades desenvolvidas pelo IBRC a serem incluídas no artigo 
3° do estatuto; V - Ampliar os direitos dos sócios no artigo 7° e suas alí-
neas do estatuto permitindo que todos os sócios possam além de votar, 
eleger e ser eleito para qualquer cargo, bem como desempenhar funções 
internas e atividades de representação, no país ou fora dele ; VI – Alterar 
o período dos cargos eletivos constantes nos artigos 28, inciso I, 37 e 40 
inciso I, de 02 (dois) anos para 10 (dez) anos, sendo permitida a reeleição; 
VII - Instituir um fundo monetizado através de FINAM para fins de atingir 
os seus objetivos estatutários contidos no artigo 3° do estatuto; VIII - Ou-
tros assuntos gerais de interesse do IBRC sem deliberação. 

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2022. 
André L. S. Cruz .’. Presidente do IBRC

Acesso às moléculas mais modernas, seguras e baratas pelo produtor rural

O projeto de lei nº 
2699, que trata 
dos defensivos 

agrícolas, é considerado le-
gislação consistente e am-
pla por abordar todos os 
processos ligados a esse 
insumo: desde a pesquisa, 
experimentação, rotulagem, 
registro e classificação, pas-
sando pelo armazenamento 
e transporte, chegando à 
comercialização, controle, 
fiscalização e descarte das 
embalagens, segundo ava-
liação dos participantes do 
Congresso Brasileiro de 
Direito do Agronegócio 
(CBDA) nesta quarta-feira.

Os especialistas a legisla-
ção atualiza a regra do jogo 
e permite o acesso aos pro-
dutores rurais de moléculas 
mais avançadas em um me-
nor tempo, que resultaria 

em um avanço ainda maior 
do agro brasileiro, em ter-
mos de produtividade, efi-
ciência e qualidade. “Nada 
mais natural do que aper-
feiçoar a lei que trata desse 
tema, pois os defensivos 
agrícolas são um dos pilares 
da sustentação da revolu-
ção tecnológica do agro. O 
produtor utiliza esse insu-
mo porque precisa”, avaliou 
Christian Lohbauer, presi-
dente da CropLife Brasil. 

Aline Sleutjes, presiden-
te da Comissão Agricultura 
na Câmara dos Deputados, 
comentou que as novas mo-
léculas podem contribuir 
para um aumento da pro-
dução, em uma área menor 
e custo menores. “Usamos 
produtos antigos, pois, em 
média, são oito anos para 
aprovação de um produ-

to. As novas moléculas são 
mais baratas e eficientes. 
Em outros países, a média 
de aprovação é de um a dois 
anos”.

Sobre as críticas mais 
comuns do PL, Lohbauer 
explicou que o projeto não 
retira poder de nenhuma 
das agências reguladoras - 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (ANVISA) 
e o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis 
(Ibama), apenas centraliza 
procedimentos.

Nesse sentido, Roberto 
Sant`Anna, sócio do Dan-
nemann Siemsen Advoga-
dos, comentou que há uma 
mudança na dinâmica com 
o sistema informatizado, 
que fará a distribuição das 
informações para as agên-

cias reguladoras e para o 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 
Anteriormente, cada órgão 
fazia seu controle. “As com-
petências de cada órgão se 
mantêm, com o Ibama ga-
rantindo a segurança am-
biental, e a Anvisa, a saúde 
humana”.

Para Sleutjes, a legislação 
não diminui o grau de res-
ponsabilidade dos órgãos, 
somente agiliza o processo 
para que, em no máximo 
dois anos, o país tenha novos 
produtos. Ela ressaltou ainda 
que seguirá o rigor científico 
e a transparência nos proce-
dimentos de análise e aprova-
ção, estimulando a competiti-
vidade do país com produtos 
mais seguros.

Durante painel Defen-
sivos Agrícolas, mediado 

por José Guilherme Tolls-
tadius Leal, secretário de 
Defesa Agropecuária do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), Helder Rebouças, 
Consultor Legislativo no 
Senado Federal, trouxe uma 
análise política do tema. Ele 
disse que o colégio de líde-
res do Senado Federal terá 
um papel preponderante 
para a avaliação da matéria 
e que o ano eleitoral pode 
afetar a votação do PL.

Caso a matéria fique para 
o próximo ano, outra variá-
vel será a mudança de com-
posição do Senado Federal. 
Do ponto de vista técnico, 
comentou sobre a partici-
pação mais intensa da Em-
brapa caso haja a discussão 
em Comissões do Senado. 
E, em termos jurídicos, ele 

falou sobre a possiblidade 
de limitar a atuação de esta-
dos e municípios.

Sobre a última pondera-
ção de Rebouças, Sant`Anna 
explicou que os estados po-
dem legislar em alguns ca-
sos, mas quando há uma lei 
federal, os estados podem 
legislar nos vazios. “O PL 
define as competências es-
taduais”, pontuou. Sobre o 
cadastro feito por estados, 
ele esclareceu que, como as 
informações serão compar-
tilhadas, a necessidade de 
fazer um cadastro estadu-
al não tem mais sentido, a 
não ser em casos de parti-
cularidade local”, explanou. 
A seu ver, uma das maiores 
preocupações dos estados 
deveria estar na fiscalização 
do uso dos defensivos agrí-
colas. 
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