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EUROPEUS PRECISAM
DE ATO DE CORAGEM
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PRÉ-CAMPANHA DE
CECILIANO NA TV

Não existe uma cultura ‘europeia’, e
ela não é efetivamente procurada.
Por Edoardo Pacelli, página 2

Embaixador do Turismo é maior
divulgador do Carnaval na Europa.
Por Bayard Boiteux, página 3

Candidato ao Senado vai bem nas
redes sociais. Por Sidnei Domingues
e Sérgio Braga, página 4

Número de
empregos no
setor privado
diminuiu 3 mi
O mercado de trabalho brasileiro em 2021 não conseguiu se
recuperar totalmente dos efeitos
da pandemia de 2020. Embora
tenha havido aumento de cerca
de 4,5 milhões de pessoas ocupadas no setor privado em 2021,
no ano anterior o recuo havia sido
de aproximadamente 7,5 milhões.
Ou seja, entre 2019 e 2021, o número de pessoas ocupadas no setor privado diminuiu em cerca de
3 milhões de pessoas (-3,6%). O
levantamento foi feito pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi).
A indústria de transformação
conseguiu recuperar, no ano passado, 74,4% do emprego perdido
em 2020, na comparação da média dos trimestres. No setor de
serviços, este percentual de recuperação de postos de trabalho
foi menor, de 44,1%. “Ressalta-se, contudo, que a agropecuária
e a construção foram os únicos
dos principais setores de atividade econômica que atingiram, em
2021, patamar superior a 2019 no
total de trabalhadores ocupados”,
destaca o Iedi.
O emprego com carteira acompanhou esse movimento de recuperação parcial em 2021. Mesmo
assim, o nível deste tipo de emprego em 2021 estava 4,5% menor
que em 2019. “Vale lembrar que o
emprego com carteira foi menos
impactado que as demais formas
de trabalho em 2020, porque muitas destas ocupações puderam ser
adaptadas ao teletrabalho, mas
também graças a medidas emergenciais adotadas pelo governo,
como a suspensão ou redução da
jornada de trabalho.”
A indústria de transformação
foi o setor que chegou mais perto,
em 2021, de conseguir recompor
os empregos com carteira assinada perdidos em 2020, assinalando
uma queda de apenas 1,2% em relação a 2019.
No quarto trimestre de 2021, a
ocupação formal, tanto na indústria de transformação como nas
demais atividades econômicas do
setor privado, cresceu na comparação na interanual, mas em ritmo
menor que no trimestre anterior,
apontando portanto redução no
“fôlego” da recuperação deste tipo de ocupação.
O rendimento médio real dos
ocupados, por sua vez, diminuiu
na indústria de transformação
assim como no total do setor privado, efeito da inflação e da retomada do emprego com salários
menores.

FGTS: expurgo da TR fez
trabalhador perder R$ 677 bi
Só em abril a diferença foi de R$ 21,6 bilhões

S

omente no último dia 10,
com o Índice de Preços
Nacional ao Consumidor
(INPC) de março de 1,71% e a
taxa referencial (TR) de março
de 0,0964%, o governo deixou de
creditar nas contas do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) de todos os trabalhadores, mais de R$ 21,6 bilhões, considerando juros compostos desde
janeiro de 1999. As informações
são do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador.
Desde janeiro de 1999, os expurgos da TR no FGTS geraram
perda de R$ 677 bilhões, se no
lugar da TR fosse usado o INPC
que mede a inflação. No mesmo
período as empresas economizaram R$ 168 bilhões no pagamento da multa de 40% por demissão
sem justa causa.
Desde setembro de 2017, a TR,
com raras exceções, é zero, não
repondo as perdas geradas pela
inflação. A perda prevista para os

Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr

próximos cinco anos é de 110%,
tendo por base que a TR continue zero, e uma inflação média de
10% ao ano.
Ainda de acordo com o Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador, “isso continuará a acontecer todos os meses, enquanto
o STF não julgar a Ação Direta
de Inconstitucionalidade ADI

5090/2014, que pede a troca da
TR pelo INPC, e/ou o Congresso Nacional mude a Lei do Fundo
de Garantia, trocando a TR pelo
INPC ou um índice que reponha
a inflação. Neste momento, os trabalhadores aguardam que o ministro Luiz Fux, presidente do STF,
marque uma nova data para o Julgamento da ADI 5.090/2014”.

Governo Bolsonaro emperra
sistema de pagamentos do Brics
Por Marcos de Oliveira

A

proposta da Rússia de
constituir um sistema de
pagamentos específico
para o Brics – bloco composto
por Brasil, Rússia, Índia, China e
África do Sul – não tem o apoio
do governo brasileiro, disse o secretário de Assuntos Econômicos
Internacionais do Ministério da
Economia, Erivaldo Alfredo Gomes. A sugestão foi apresentada
há algumas semanas pelo ministro
das Finanças russo, Anton Siluanov.
“Este não é um tema de trabalho, não está na agenda do Brasil”,
disse o secretário em entrevista à
imprensa. Ele informou que a sugestão foi apresentada pela Rússia
em reunião recente do Brics, mas
não é consenso entre os países do
grupo.
De acordo com o secretário
do Ministério da Economia, o
Brasil defende um sistema mais
ágil que a plataforma Swift, usada há cerca de 40 anos. Segundo Gomes, o governo brasileiro
entende que a elaboração de um

novo sistema de pagamentos,
que permita a compensação de
transações internacionais no
mesmo dia, deve ser discutida
de forma global, sem ser restrita
a um grupo de países.
Gomes defendeu que o novo
sistema de pagamento seja gerido
pelo Banco de Compensações Internacionais (BIS), instituição sediada na Suíça que reúne os bancos centrais do planeta.
A intenção do Governo Bolsonaro pode ser classificada de
ingênua. Os Estados Unidos, que
controlam o atual sistema mais
utilizado junto com outros centros financeiros internacionais,
não abrem mão do controle. As
sanções impostas ao Irã, à Venezuela e, agora, à Rússia, deixam
isso bem claro.
“Faz sentido a gente ter uma
discussão sobre como estabelecer uma nova plataforma. O
Brasil entende que isso deve ser
em âmbito multilateral, global.
Não uma solução específica de
alguns países. Até para evitar a
fragmentação”, justificou o secretário, que preferiu se ater a

aspectos técnicos e burocráticos.
Ao propor um sistema do Brics,
a Rússia pretende justamente escapar do controle norte-americano. Assim pretende a China, que
criou o Cips, porém ainda praticamente restrito às transações chinesas com outros países.
No início do mês, o ministro das Finanças russo, Anton
Siluanov, defendeu a criação
de um sistema próprio de pagamentos entre os países do
Brics. Ele justificou a proposta com base na deterioração da
situação econômica da Rússia
com as sanções internacionais
impostas após o início da guerra com a Ucrânia.
Na avaliação do governo russo,
o novo sistema traria mais independência financeira aos países
emergentes, com a ampliação do
uso de moedas nacionais. Para
Siluanov, existe a necessidade de
acelerar a integração de sistemas
de pagamentos e de cartões e de
criar um sistema próprio de intermediação entre os membros do
Brics.

Capital paulista
tem 1º dia
sem mortes
pela Covid
A cidade de São Paulo teve em
2 de abril o primeiro dia sem mortes causadas pela Covid-19 desde
o início da pandemia, em março
de 2020. Segundo a Secretaria
Municipal de Saúde, o registro
considera o tempo usual de atraso
das notificações por mortes causadas pelo coronavírus, que é de
até 15 dias.
Até o momento, também não
houve mortes causadas pela doença em 4 de abril, que pode ser o
segundo dia sem vítimas do vírus.
A secretaria ressalva, no entanto,
que pode haver modificação nos
dados de forma retroativa.
O secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, atribui a
redução nas mortes à vacinação.
“São Paulo é a capital mundial da
vacina e isso nos ajudou a chegar
até aqui. A população paulistana aderiu e ultrapassou 100% de
cobertura vacinal completa. O resultado pode ser visto nos índices
de casos e, agora, de óbito zero”,
disse à Agência Brasil.

OS OITENTÕES DO
PROFESSOR SERPA
Educação e cultura, fator de
desenvolvimento de uma Nação.
Por Paulo Alonso,
página 2

COTAÇÕES
Dólar Comercial
Dólar Turismo
Euro
Iuan
Ouro (gr)

R$ 4,7158
R$ 5,8570
R$ 5,0918
R$ 0,7372
R$ 292,02

ÍNDICES
IGP-M

2,94% (março)
1,83% (fevereiro)

IPCA-E
RJ (março)
SP (março)
Selic
Hot Money

1,11%
0,71%
11,75%
0,63% a.m.
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Se europeus querem a Europa, é preciso um ato de coragem
Por Edoardo
Pacelli

H

á poucas coisas
que podem ser
ditas, com certeza, sobre o conflito em curso na Ucrânia. Porém apenas uma afirmação é certa:
de qualquer forma que o
evento de guerra termine,
haverá efeitos de curto e
longo prazo, não apenas
em termos comerciais, mas,
também, em termos de posicionamento estratégico
das partes envolvidas.
Perante esta evidência,
uma reflexão séria, fundamentada e construtiva sobre
a Europa não pode ser adiada. O que está a acontecer,
nestes dias trágicos, revela
uma profunda fraqueza que
não é nova de forma alguma, mas que corre o risco de
enfraquecer cada vez mais
o continente (e não apenas
a União Europeia): ao contrário de todos os outros
grandes atores internacionais
envolvidos, a União parece
incerta, ambígua, formal.
É uma dimensão que
certamente envolve aspectos políticos, econômicos e
bélicos, mas é uma reflexão

que também diz respeito diretamente à cultura, como
deixa claro a comparação
com outras potências.
Por um lado, temos o nacionalismo russo. A propaganda do Kremlin é direta:
Putin se mostra triunfante
aos olhos dos concidadãos
bajuladores. Os interesses
de Putin são claros. E suas
ações não deixam dúvidas.
Do outro lado do conflito temos a Ucrânia de Zelensky, que, também, graças
à sua capacidade de comunicador, conseguiu transformar um conflito “local”
em um assunto global. Ele
tem, igualmente, um interesse claro e explícito. Também não há muito o que
discutir sobre isso.
Com os Estados Unidos, a
questão se torna mais delicada: desde os escândalos dos
oligarcas ricos às batalhas de
informação, o discurso oficial com as estrelas e listras é
complexo, mas tem um objetivo muito claro: recuperar
maior influência na Europa.
E os recentes acordos sobre
o fornecimento de gás, a preços competitivos, para tornar
mais credíveis as ameaças
contra a Rússia são apenas
mais uma demonstração dis-

so.
Pequim parece mostrar
muito mais ambiguidade,
mas estas são ambiguidades formais: objetivamente,
porém, todos sabem que a
China seguirá o caminho que
achar mais conveniente, e as
“ambiguidades” apresentadas são apenas o resultado
de uma cesta extremamente
diversificada de interesses.
A Europa, por outro lado,
joga um jogo no qual não tem
papel, mas apenas forma: por
um lado condena, por outro
age como mediador; por um
lado, “absolve”, por outro,
sanciona; por um lado, suporta, por outro, se retrai.
Neste conflito, que talvez seja a primeira guerra
“diplomática” mundial, a
Europa apresenta-se como
uma espécie de ator que
não pode tomar decisões.
Este elemento é tudo, menos que “casual”: mesmo
antes da ausência de uma
orientação política, que certamente será um elemento que
voltará ao centro do debate
público, isso é consequência
de uma falta de identidade
europeia, que só pode ser
confiada aos jovens por um
projeto comunitário.
O continente encontra-se

no antecipar de uma configuração puramente administrativa e burocrática, que
caracterizou a Europa nas
últimas décadas. Não existe uma cultura “europeia” e
muito menos essa cultura é
efetivamente procurada.
O debate europeu é rarefeito, e as questões técnicas,
econômicas e políticas são
principalmente abordadas
com uma abordagem contratual, em que por um lado
existem os Estados-membros individuais e, por outro lado, há uma União que
muitas vezes é um organismo que não é tão totalmente identificado.
Esta dimensão enfraquece não só a União Europeia,
mas também a autoridade
dos vários Estados: porque
se é verdade que cada representante nacional tem a sua
própria autonomia, contudo é verdade que as posições individuais devem, em
qualquer caso, ser coerentes
com o conjunto de acordos,
cada vez mais difundidos,
que vêm sendo firmados
nos últimos anos com os
demais países-membros.
Do mesmo modo, se é
verdade que a União Europeia, através dos seus

próprios órgãos, pode exprimir a sua própria posição, também é verdade que
essa posição não será a de
ninguém, porque a França
e os seus políticos continuarão a ter as suas próprias
posições, e, igualmente, os
italianos, os alemães, os espanhóis e assim por diante.
E os investimentos nos
chamados “Projetos Europeus”, nesta frente, pouco
ou nada valem, porque são
construídos nas mesmas
premissas assépticas que
definem a língua oficial da
União. Projetos que têm
o grande objetivo de criar
uma cultura unificada, mas
que resultam em períodos
de permanência no exterior,
como se os Estados Unidos
tivessem se tornado tal por
meio de intercâmbios internacionais entre acadêmicos
de Iowa e Wisconsin!
O continente europeu,
mesmo antes da União, deve, portanto, ser chamado a
refletir sobre o que se entende por Europa. Porque, se
se quer uma série de tratados comercial-burocráticos,
então é preciso redimensionar os aspectos que limitam
as diferentes nações a tomar decisões autônomas e

soberanas. E se os europeus
desejam que o que está em
construção se torne, verdadeiramente, uma União, é
oportuno que comecem a
refletir sobre os valores que
a União Europeia pretende
alcançar, concretamente, e
sobre quais são as visões do
mundo, das quais os europeus são porta-vozes.
Isso só pode ser feito por
meio de discussões comunitárias, que vejam os cidadãos
como protagonistas, e só pode ser conseguido assumindo
o risco de ver mais contradições do que homogeneidades, mais posições divergentes do que coincidentes.
Se os europeus querem a
Europa, precisam agir com
um ato de coragem. E, talvez, até com um pouco de
humildade em admitir que
eles, como povo, não apenas
ainda não vieram à tona, mas,
sobretudo, também podem
não ser assépticos e perfeitos,
e que até podem seguir seus
próprios interesses explícitos
e menos explícitos.

mantidos por ele são efervescentes e demonstram o
quanto Serpa acredita não
existir educação sem cultura. Aliás, educação e cultura,
esse binômio que é fator de
desenvolvimento para uma
Nação, são os dois grandes
pilares que o fazem viver realizado. São a força motriz que
o impulsiona a realizar tanto
e de forma tão prazerosa.
Além do filme, também
houve o lançamento do livro Uma vida pela educação e
cultura, no qual narra, em
duas partes, divididas em 11
e 20 capítulos, a referência
do avô Justiniano de Serpa
em sua vida; a ligação profunda com a mãe, Julieta
de Serpa; fatos da sua adolescência, a importância do
Colégio Santo Inácio e da
PUC-RJ em sua formação;
a fundação da Cesgranrio,
a trajetória da educação superior no Brasil; os célebres
vestibulares até a transformação em processos unificados; o valor que dá aos
amigos; e um especialíssimo
capítulo em homenagem
à sua companheira Beth, a
mulher da sua vida.
Pelas mais de 300 páginas

e pelo rico portfólio de fotos, o leitor vai conhecendo
a trajetória deste educador,
que foi também Conselheiro da Câmara de Educação
Superior do Conselho Nacional de Educação e Reitor da Universidade Gama
Filho e hoje é o Diretor-Geral da Faculdade Cesgranrio, que, além de cursos de graduação, também
oferta o pioneiro mestrado
profissional em Avaliação. É membro da Academia Brasileira de Ciências
Econômicas e Sociais e da
Academia Nacional de Engenharia, além de integrar
o Conselho de Cultura da
Arquidiocese do Rio de Janeiro, desde os tempos do
saudoso Cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles.
Aliás, o conceito de educação, para Serpa, sempre foi
bastante claro, pois educar
significa “conduzir, trazer para fora” ou “direcionar para
fora”, e a palavra educação,
em seu sentido mais estrito,
leva as pessoas ao saber pensar e a se prepararem para
atuar na sociedade em que
vivem, com autonomia crítica e criadora, sendo, como

o próprio mestre Serpa diz
“artífices de um projeto de
mundo moderno e autenticamente desenvolvido.” Essa é,
de acordo com ele, “a base de
tudo”.
Serpa é possuidor de uma
inteligência múltipla e está
sempre pensando e fazendo à frente do seu tempo.
É um empreendedor nato,
e nada o detém quando tem
uma ideia. Seus pensamentos em favor da educação
de qualidade são uma constante e suas ações em divulgar e de promover a cultura
são marcas da sua personalidade. Gentil e generoso,
fraterno e observador, Serpa muito me honra com a
sua amizade e consideração,
desde a minha adolescência. Essa amizade, portanto,
já dura há décadas e como
ele mesmo diz sempre brincando “desde que ele tinha
cabelos pretos”.
Saúde, Serpa, e que você continue com toda essa
garra e espírito público a
fazer acontecer nesse Brasil varonil. Parabéns.

Edoardo Pacelli é jornalista, ex-diretor de pesquisa do CNR (Itália),
editor da revista Italiamiga e vice-presidente do Ideus.

Os oitentões do professor Serpa
Por Paulo Alonso

O

último fim de semana foi de comemorações
e
abraços. E todas essas celebrações foram em homenagem aos 80 anos do professor Carlos Alberto Serpa
de Oliveira, presidente da
Fundação Cesgranrio. Os
festejos se iniciaram com
uma missa solene celebrada
pelo Cardeal Arcebispo do
Rio de Janeiro, Dom Orani
Tempesta, na Igreja da Imperial Irmandade do Outeiro da Glória, onde Serpa foi
Provedor. Dom Orani resgatou, em sua homilia, a fé
do aniversariante em Nossa
Senhora e os feitos que ele
vem realizando em prol da
sociedade brasileira, sobretudo nas áreas da educação
e cultura.
Após, o brinde foi na Casa
de Arte e Cultura Julieta de
Serpa, um dos mais bonitos
palacetes do Rio de Janeiro
do século 19, localizado na
Praia do Flamengo, e com
vista para o Pão de Açúcar e
o Aterro do Flamengo, onde
o aniversariante recebeu uma
legião de amigos. O ponto

alto, todavia, das comemorações ainda estaria por vir. E
aconteceu no lançamento do
documentário Professor Serpa,
vida e obra, um filme de Antonio Ernesto Martins, que
começou a ser produzido
antes da pandemia, reunindo depoimentos das atrizes
Fernanda Montenegro, Rosa
Maria Murtinho e Cristiane Torloni, da bailarina Ana
Botafogo e dos acadêmicos
Arnaldo Niskier e Domício
Proença Filho, dentre outros
de igual quilate.
Trata-se de uma obra
importante, com registros
sobre a trajetória de Serpa,
desde os tempos de estudante de engenharia da
PUC-RJ até chegar ao cargo de vice-reitor, aos dias
atuais, em que preside não
somente a Fundação Cesgranrio, mas também a Academia Brasileira de Educação e a Academia Brasileira
de Cultura. O filme é um
belo legado para as futuras
gerações que poderão vislumbrar e entender o papel
de um educador que sempre buscou, com suas ações,
empreender um Brasil mais
próspero, justo e humano.
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A narrativa da obra
emociona, pela sequência
de fatos, de fotos e de áudios e, sobretudo, pelo seu
conteúdo político, social,
educacional, cultural e humanista. Depoimentos de
colaboradores que com ele
trabalham há décadas e de
artistas, diretores e produtores que integram os elencos das peças que produz e
dirige são verdadeiramente
contagiantes, assim como é
emocionante a fala de Beth
Serpa, que o considera um
“gênio” e com quem está
casado há mais de 40 anos.
Todos são unânimes em
enaltecer o mecenas Serpa,
que vive em busca de projetos culturais, como a manutenção do Centro Cultural
Cesgranrio, da Orquestra
Sinfônica, da Companhia de
Balé e a extensa programação
dos dois teatros que mantém,
além da Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa e a continuidade dos prêmios que
criou: Prêmio Cesgranrio de
Teatro; Prêmio Cesgranrio
de Dança; Prêmio Novos
Talentos na Pintura e Prêmio
Rio de Literatura.
Os projetos idealizados e
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Alain Taillard no Rio

P

ara festejar 30 anos de participação no Carnaval a
carioca, chega ao Rio nesta segunda o belga Alain
Taillard, que vai desfilar na Imperatriz como destaque. Ele
estará presente também com suas fantasias na exposição
O fabuloso Carnaval do Rio, no castelo de Beloeil, na Bélgica.
Embaixador do Turismo do Rio, ele é hoje o maior divulgador de nosso Carnaval na Europa.

Prêmios pagos
Tem tido repercussão negativa prêmios em que os
agraciados pagam para serem homenageados, comprando
lugares em coquetéis, oferecidos por promotores em
hotéis de luxo. Recentemente, um hotel em Copacabana
sediou um de tais eventos com mais de 50 premiados que
ficaram mais de 5 horas para receber as estatuetas num
coquetel de uma hora antes do evento. Vários protestos
nas redes...

Tropik
O novo quiosque do Fairmont Rio está se posicionando como o melhor de Copacabana, com um cardápio
moderno e um serviço nota 10. Parabéns pelos bolinhos
de peixe, o mousse de chocolate e o desempenho nota
1000 dos colaboradores Aldair e Lucas.

Vergonha brasileira
em Portugal
Um casal de brasileiros que vive em Olivais, em Lisboa,
ele mineiro com 29 anos e ela goiana, foram condenados
pelo Tribunal Judicial de Lisboa por fornecerem documentos falsos para estrangeiros. Serão expulsos do país,
após cumprirem a pena.

Exposição sobre cartografia
Com curadoria de Paulo Protasio, o CCBB-RJ inaugura
exposição, no próximo dia 20, com 26 mapas, desde o
século 16. Um dos pontos altos é a participação de Anna
Bella Geiger.

Projeto retrógrado
O vereador Carlos Bolsonaro apresentou projeto na
Câmara do Rio para proibir o ensino de assuntos como
marxismo, socialismo, comunismo e ideologias afins nas
escolas municipais do Rio. Um revival do período da ditadura militar?

Novidades no Vale do Café
O presidente do Instituto Preservale, Rogério Van Rybroek lança em maio a revista digital da entidade, que será
coordenada pela jornalista Thamiris Vieira. Na mesma
região, a fazenda São Luiz da Boa Sorte contratou um exchef do Copacabana Palace e uma governanta do Fasano.

New Mag
O jornalista Christovam Chevalier tem imprimido uma
dinâmica nova aos blogs, desde que assumiu o New Mag.
São entrevistas, notas exclusivas e muita liberdade de
escrever.. Enquanto isso, outros veiculam a mesma promoter 35 vezes nos últimos 6 meses ou ficam à mercê da
mesma assessora de imprensa...

Evento
A FIA (Fundação para Infância e Adolescência) realiza,
dia 26, seu primeiro seminário, com o tema “Os desafios
do transtorno do espectro autista”, com o apoio da Uerj.

Inflação: renda baixa
12% x 10% renda alta
O

s dados acumulados no ano até o
mês de março indicam taxas de inflação entre 2,68% para o segmento
de renda alta e 3,40% para
o segmento de renda muito
baixa. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), em março
o Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda
registrou taxas de inflação
variando entre 1,24% para
as famílias pertencentes aos
estratos de renda mais alta e
1,74% no segmento de renda mais baixa.
No acumulado em 12
meses, as famílias de renda muito baixa, com renda
domiciliar menor do que
R$ 1.808,79, apresentaram

a maior alta inflacionária,
com a taxa de 12%, enquanto as famílias de renda
alta, com renda domiciliar
superior a R$ 17.764,49, registraram uma variação acumulada de 10%.
Para as famílias de renda mais baixa, a pressão
inflacionária exercida pelos
alimentos em março foi decorrente de uma alta que
atingiu itens de grande relevância para a cesta de consumo, dentre os quais: arroz (que subiu 2,7%), feijão
(6,4%), cenoura (31,5%),
batata (4,9%), leite (9,3%),
ovos (7,1%) e pão francês
(3%).
Já a pressão do grupo
transportes reflete mais o
reajuste das tarifas de ôni-

bus urbano (1,3%) e interestadual (3%) do que o
aumento dos combustíveis,
dado que o peso deste item
na cesta de consumo dessas famílias é relativamente pequeno. Ainda que em
menor intensidade, o grupo
habitação também impactou a inflação para as famílias de menor renda, principalmente por conta dos
aumentos de 6,6% do preço
do gás de botijão e de 1,1%
da energia elétrica.
Nos dados acumulados
em 12 meses, a maior pressão inflacionária para as famílias de renda mais baixa
reside no grupo habitação,
que foi impactado pelos
reajustes de 28,5% das tarifas de energia elétrica e de

29,6% do gás de botijão. Já
as famílias de maior renda
sentiram maior pressão do
grupo transportes refletindo os aumentos dos combustíveis, como gasolina
(27,5%), etanol (24,6%),
diesel (46,5%) e gás natural
(45,6%), além do reajuste
de 42,7% do transporte por
aplicativo. As altas dos alimentos em domicílio, principalmente os reajustes de
55,9% dos tubérculos, de
8,1% das carnes, de 18,9%
de aves e ovos, de 13,5%
dos leites e derivados e de
10,8% dos panificados,
também provocaram impactos altistas sobre a inflação no período, sobretudo
para as camadas de renda
mais baixa

Economia deve crescer em torno de apenas 0,5% em 2022

E

m Relatório de
Acompanhamento
Fiscal (RAF), a Instituição Fiscal Independente (IFI) avalia que a inflação
e os juros em crescimento,
somados ao aumento da dívida pública, merecem mais
atenção do poder público.
Com esse cenário, aponta
o órgão do Senado, o crescimento econômico deve
girar em torno de apenas
0,5% em 2022.
“O custo médio da dívida
pública emitida pelo Tesouro continuou a aumentar
em fevereiro e em março.
O movimento reflete a alta
da Selic, mas também a dinâmica dos juros futuros”,
diz o documento, mencionando a taxa básica fixada

periodicamente pelo Banco Central para o custo do
dinheiro, principal instrumento da autoridade monetária com vistas ao controle
da inflação.
Segundo o relatório, as
emissões da Dívida Pública
Mobiliária Federal Interna
(DPMFi) no mês passado foram de R$ 78,6 bilhões. Desse montante, R$ 65,2 bilhões
são de títulos atrelados à taxa
Selic, que é flutuante.
“As emissões líquidas de
dívida feitas pelo Tesouro têm se concentrado em
papéis remunerados por taxa flutuante, o que ajuda a
entender o movimento de
elevação do custo médio do
estoque e das ofertas públicas da DPMFi. As incerte-

zas presentes no ambiente
econômico, potencializadas
pelo conflito na Ucrânia, indicam que os títulos atrelados à Selic seguirão ganhando participação, ao mesmo
tempo em que o custo médio da dívida continuará em
elevação”.
Segundo a Agência Senado, em relação ao mercado de trabalho, o RAF
deste mês mostra que o
ano começou com expansão das vagas de emprego,
mas a renda média caiu.
“Observa-se, de um lado,
uma queda dos rendimentos reais (8,8% na comparação interanual) e, de
outro, uma recuperação
do emprego, embora ainda
concentrada no mercado

informal, com ocupações
precárias, sem carteira assinada”.
Por outro lado, de acordo com o a análise do
RAF, a arrecadação federal
continua em crescimento,
devido principalmente ao
aumento da inflação e do
preço internacional do petróleo. Mesmo assim, pelas atuais projeções da IFI,
a expectativa é que o resultado primário de 2022
fique em cerca de R$ 100
bilhões negativos. Além
disso, a instituição avisa
que o governo federal não
terá espaço orçamentário
para a criação de novos
gastos este ano, “dada a
forte restrição do teto de
gastos”.

FUP: Mais um presidente com políticas equivocadas

P

ara a Federação Única dos Petroleiros
(FUP), o novo conselho de administração da
Petrobras para o período
2022-2024, eleito na quartafeira, em Assembleia Geral
Ordinária (AGO), representa
“mais do mesmo: uma nova
direção para manter a mesma
política equivocada do Preço
de Paridade de Importação
(PPI)”.
“A decisão do presidente

Jair Bolsonaro de mudar o
comando da estatal, colocando na presidência José Mauro
Ferreira Coelho, homem de
sua confiança, é uma estratégia para ganhar tempo e preservar o PPI, tão defendido
por agentes do mercado, e tão
nocivo aos brasileiros”, ressalta
o coordenador-geral da FUP,
Deyvid Bacelar.
“O fato é que as sociedades de economia mista operam com uma complicada

conciliação. Se, de um lado,
são geradoras de dividendos a acionistas privados, de
outro, devem funcionar de
acordo com relevantes interesses públicos (artigo 173
da Constituição Federal),
promoção do desenvolvimento nacional, atuação na
diminuição de desigualdades
regionais, fortalecimento do
mercado interno e defesa do
consumidor”, observa o advogado Angelo Remédios, da

Advocacia Garcez, que representa Sindipetros filiados
à FUP.
Em ações civis públicas que
debatem esta questão, Remédios tem mostrado como o
PPI, além de não ter previsão
legal, é inconstitucional por
fazer com que a Petrobras
negligencie todos os outros
aspectos que estão ligados ao
funcionamento da empresa de
acordo com as determinações
da Constituição Federal.

ÁGUAS DE ARAÇOIABA S/A

CNPJ nº 11.347.020/0001-50 - NIRE 35.3.0037410-0
EDItAl DE COnvOCAÇãO
Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se reunirem no dia 28/04/2022, às 8h na sede da
sociedade na Rua Professor Toledo nº 960, Centro, Araçoiaba da Serra/SP, a fim de deliberarem sobre
a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das Demonstrações
Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2021;
(b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2021; (c) Retenção de lucros; (d) Exame
e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2022; (e) Eleição/reeleição da Diretoria;
(f) Consolidação do Estatuto Social; e (g) Assuntos gerais da Cia. Encontram-se à disposição dos
Srs. Acionistas, na sede social da Cia., cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Araçoiaba
da Serra, 11/04/2022. Ivan Mininel da Silva - Diretor. Carlos Werner Benzecry - Diretor.

FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A.
CNPJ/ME nº 31.191.534/0001-76 - NIRE 3530054506-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
Os Diretores da FARO ENERGY I COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PROJETOS S.A. (“Companhia”), convidam os Senhores
Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada exclusivamente por meio digital na forma
do artigo 121 da Lei 6.404/76, no dia 29 de abril de 2022, às 12:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua
Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias objeto
das ordens do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
da Companhia e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2021; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.
A participação dos acionistas deverá ser feita exclusivamente por meio digital através do link disponível na página:
https://faroenergy.com/debentures
São Paulo, 18 de abril de 2022.
Pedro Miguel de Araújo Mateus - Diretor
FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº 34.099.970/0001-08 - NIRE 35.300.554.027
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
Os Diretores da FARO ENERGY PROJETOS SOLARES HOLDING S.A. (“Companhia”), convidam os Senhores Acionistas
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada exclusivamente por meio digital na forma do
artigo 121 da Lei 6.404/76, no dia 29 de abril de 2022, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua
Comendador Eduardo Saccab, 215, sala 315, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias objeto das
ordens do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da
Companhia e o Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
(ii) deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021;
(iii) deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria. A participação dos acionistas deverá ser feita
exclusivamente por meio digital através do link disponível na página: https://faroenergy.com/holdco.
São Paulo, 18 de abril de 2022.
Pedro Miguel de Araújo Mateus - Diretor
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Pré-campanha de André
Ceciliano na TV

A

nalistas políticos avaliam que o presidente da Alerj,
deputado André Ceciliano (PT), deva dar um salto
nas próximas pesquisas de intenção de votos. Candidato à
única vaga ao Senado em disputa nas eleições de outubro,
Ceciliano ganhou muita visibilidade esta semana na propaganda partidária exibida na TV aberta. A pré-campanha
de Ceciliano está bem conduzida nas redes sociais, mas o
alcance da TV ainda é um grande diferencial, alcançando
todos os grupos sociais, garantem os especialistas.

SuperVia só paga
as multas menores
A CPI dos Trens, criada na Alerj para investigar a baixa qualidade
na prestação de serviços
pela SuperVia, apurou
que a concessionária paga regulamente as multas
de baixo valor aplicadas
pela Agetransp, a agência reguladora do setor.
As multas maiores nuca Deputada Lucinha
foram pagas. De acordo
com as investigações da
CPI, presidida pela deputada Lucinha (PSD), a SuperVia
foi multada 14 vezes entre 2020 e 2021.

R$ 10 milhões para
socorrer Paraty e Angra
Tramita em regime de urgência na Alerj o projeto de lei
que autoriza a Casa a repassar R$ 10 milhões do Fundo Especial da Assembleia Legislativa aos Municípios de Paraty e
Angra dos Reis. As duas cidades tiveram várias localidades
atingidas de forma grave pelas chuvas ocorridas entre o fim
do mês de março e início de abril. A proposta é assinada
por quase 40 deputados.

De olho no
eleitorado jovem
De olho no eleitorado jovem, os deputados Flávio Serafini (Psol) e Waldeck
Carneiro (PSB) apresentaram projeto de
lei na Alerj isentando
do pagamento de passagem nos meios de
transporte intermunicipal os alunos do Deputado Flávio Serafini
ensino superior, fundamental, médio e técnico de nível médio.

Senadores do Rio se
unem por Petrópolis
Os senadores do Rio de Janeiro resolveram atuar conjuntamente, por meio de uma emenda à Comissão de
Orçamento (CMO), para que Petrópolis possa adquirir
novos radares meteorológicos com a mais moderna tecnologia visando a prevenção de desastres.
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Páscoa: vendas virtuais neste
ano devem atingir R$ 6,6 bilhões

O

ano de 2022 deve ser marcado
pela
retomada
das vendas de Páscoa, com
aumento de 10% no faturamento nas vendas online,
que deve atingir R$ 6,6 bilhões. São consideradas as
vendas de bombons, chocolates, ovos de Páscoa,
artigos religiosos (Corpus
Christi) e de combos com
vinhos e flores. A projeção
é da Neotrust, empresa que
monitora mais de 85% do
varejo eletrônico brasileiro,
que pertence ao TGroup.
Em 2021, apenas as vendas de ovos de Páscoa, chocolates e bombons geraram
faturamento de R$ 81,9 milhões, montante 87% maior
que os R$ 43,7 milhões faturados em 2020. Essa diferença foi ainda maior no
comparativo entre 2020 e
2019, quando o faturamento atingiu R$ 5,4 milhões –

o que representa aumento
de 697% em 2020.
Proporcionalmente,
o
número de pedidos e de
produtos comprados online
durante a Páscoa também
aumentou desde o início da
pandemia. Em 2021, foram
realizados mais de 840 mil
pedidos online de ovos de
Páscoa, chocolates e bombons, o que equivale a 164%
mais do que os 318 mil pedidos de 2020. No comparativo com 2019, quando
foram realizados 44 mil pedidos online, o crescimento
foi de 614% em 2020.
Em 2021 foram comprados mais de 6 milhões
de chocolates, bombons e
ovos de Páscoa, que representa um aumento de 144%
em relação aos 2,4 milhões
de produtos em 2020. Já
no comparativo com 2019,
quando foram comprados
208 mil chocolates, bom-

bons e ovos de Páscoa, o
crescimento em 2020 foi de
1091%.
Os períodos considerados foram em 2019, de 11
de março a 21 de abril; em
2020, de 2 de março a 12 a
de abril; e no ano passado,
de 22 de fevereiro a 4 de
abril.
“As compras online de
ovos de Páscoa cresceram
menos em 2021 do que as
de chocolate e bombons.
Mesmo assim, essa continua sendo a categoria de
produtos mais vendida no
período”, ressalta Paulina
Dias, Head de Inteligência
da Neotrust.
Em 2021, o faturamento
do e-commerce com ovos de
Páscoa ultrapassou R$ 55,6
milhões, contra os R$ 32,2
milhões faturados em 2020.
Já o faturamento com chocolates ultrapassou R$ 20,4
milhões, contra os R$ 8,5 mi-

lhões faturados em 2020. E o
faturamento com bombons
ultrapassou R$ 5,9 milhões,
contra os R$ 2,9 milhões faturados em 2020.
“Ao longo dos anos, observamos uma sazonalidade
interessante em relação às
compras virtuais de bombons, chocolates e ovos de
Páscoa. Enquanto em 2019
o pico de vendas foi apenas
na Páscoa, em 2020 houve
picos de venda na Páscoa e
em maio. Já em 2021, foram
constatados três picos: na
Páscoa, em novembro (Black Friday) e em dezembro”,
aponta Paulina Dias.
“Também é importante
ressaltar que os supermercados são os canais online
mais buscados para as compras de Páscoa. Contudo, as
lojas de departamento vêm
ganhando força em todo o
país, com destaque na Região Sudeste”, destaca.

Consumo nos lares sobe
2,26% no primeiro bimestre

O

consumo
nos
lares brasileiros
cresceu 2,26% no
primeiro bimestre de 2022
na comparação com o mesmo período do ano passado,
de acordo com a Associação
Brasileira de Supermercados
(AbrasMercado).
Na comparação com fevereiro de 2021, o crescimento foi de 3,98%. Em relação a janeiro, o indicador
recuou 0,90%. De acordo
com a Abras, a queda é explicada pelo efeito calendário, ou seja, um menor número de dias em fevereiro
quando comparado ao mês
anterior.
Segundo a Abras, após o
início do ano com crescimento positivo, mas em ritmo moderado, o indicador
de consumo das famílias
corresponde a estimativa
do setor supermercadista,
que prevê alta de 2,80%
para 2022. “O consumo

nos lares foi positivo neste primeiro bimestre, ainda
que diante de uma inflação
elevada e da alta taxa de desemprego”, destacou o vice-presidente Institucional
da Abras, Marcio Milan.
Um dos fatores que, segundo Milan, tem contribuído para a manutenção do
consumo das famílias é a
consolidação de transferência de renda via programas
sociais, como o Auxílio Brasil. Ele lembrou que o cenário no primeiro bimestre do
ano passado era instável e o
consumidor vivia na incerteza do recebimento do auxílio emergencial, com o fim
do pagamento do benefício
decretado em dezembro de
2020 e a retomada somente a
partir de abril de 2021.
“Neste ano, desde fevereiro, o pagamento benefício extraordinário, o
Auxílio Brasil, é certo para
ao menos 18 milhões de fa-

mílias em todo o país até o
final do ano. Esse dinheiro
em mão traz certa segurança para o consumidor”,
analisou.
A Abras estima que o
Saque Extraordinário do
Fundo de Garantia (FGTS),
cuja previsão é a de liberação de R$ 30 bilhões para
42 milhões de pessoas pode
contribuir para o aumento
de consumo.
Cesta de produtos
O AbrasMercado (cesta de 35 produtos de largo
consumo) registrou alta
de 1,33% em fevereiro na
comparação com o mês
anterior. Assim, o preço na
média nacional passou de
R$ 709,63 em janeiro para
R$ 719,06 em fevereiro. No
acumulado de 12 meses, a
cesta nacional registra alta
de 13,53%.
Segundo a Abras, as

maiores altas em fevereiro
foram puxadas pela batata
(23,49%), feijão (4,77%),
cebola
(3,26%),
ovo
(2,79%) e farinha de trigo
(2,76%). No sentido contrário, apresentaram queda
o pernil (-3,01%), o frango
congelado (-2,29%), o queijo prato (-0,15%), o sabão
em pó (-0,14%), o leite em
pó integral (-0,05%) e o refrigerante pet (-0,05%).
A Região Sudeste teve
a maior variação no preço
médio da cesta, com alta
de 1,58%, passando de R$
689,11 em janeiro para R$
700,00 em fevereiro. A segunda maior variação ocorreu na Região Centro-Oeste,
de 1,57%, passando de R$
651,78 em janeiro para R$
661,99 em fevereiro. Nas
outras regiões, as maiores variações mensais no preço da
cesta foram respectivamente: Sul (1,21%), Nordeste
(1,18%), Norte (1,15%).

Emirates retoma voos
para o Rio em novembro

A

Emirates
anunciou a retomada de
voos de Dubai para o Rio de Janeiro e outros
três destinos ainda este ano.
Voos para Báli (na Indonésia) voltam a operar em
1º de maio e para Londres
pelo Aeroporto London
Stansted (Reino Unido) em
1º de agosto. Para o Rio
de Janeiro e Buenos Aires,

os voos retornam no dia 2
de novembro. A Emirates
também aumentou o número de voos para a Nigéria,
Ilhas Maurício e Singapura,
atendendo a demandas do
mercado.
Para o Rio de Janeiro
e Buenos Aires, a Emirates vai operar quatro voos
semanais com a aeronave
Boeing 777-300ER a par-

tir de 2 de novembro deste
ano, e a partir de 1º de fevereiro de 2023, a companhia passa a oferecer voos
diários.
A Emirates vem trabalhando na retomada e ampliação de sua rede de conexões, que já atende 130
destinos. No final de outubro, a companhia voltou a
utilizar a aeronave A380 em

seus voos de Dubai a São
Paulo, pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Atualmente, a companhia
atende o Rio de Janeiro por
meio de conexões de linhas
aéreas parceiras, como Azul
e Gol, do Rio para Guarulhos, para então o passageiro embarcar no A380 e
seguir viagem a Dubai ou
outros destinos finais.
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Três perguntas: iGUi – crescimento e mercado internacional
Por Jorge Priori

C

onversamos com
Filipe Sisson, fundador e CEO da
iGUi, sobre o crescimento
da empresa especializada
na fabricação e comercialização de piscinas, sua
operação internacional e a
construção do reconhecimento da marca. Fundada
em 1995, a iGUi fechou
2021 com uma receita de
R$ 1,6 bilhão.
A iGUi fechou 2021
com uma receita superior
a R$ 1,6 bilhão. Como a
empresa desenvolveu o
seu negócio de forma a
atingir essa dimensão?
Nós atingimos essa dimensão por causa da expansão do mercado de piscinas
e da construção civil. O
Brasil está em um momento muito bom nessa área
desde 2018, depois do setor
de construção civil ter ficado parado por muitos anos.
Essa fase havia começado
no final da década de 2010,
quando tivemos um problema seríssimo na construção
civil, que culminou na prisão dos proprietários das
maiores construtoras entre
2015 e 2017. Além disso,
entre 2010 e 2017, a construção civil miúda havia caído em torno de 60%, sendo
que em algumas regiões, a
queda havia sido de 70%.
Nós sofremos com isso,
mas a construção civil foi
retomada por causa da pandemia, que gerou uma ativação muito forte do setor.
Isso se refletiu na explosão
dos valores de todos os in-

sumos da construção civil,
como aço e cimento.
Quando veio a retomada, ela veio de uma maneira
fora do normal. Nós tomamos a dianteira em relação
à concorrência e até de produtos que tem um ticket parecido. Nós havíamos nos
preparado, aumentando a
capacidade de produção e
comprando insumos, que
não nos faltou em nenhum
momento. Isso nos permitiu entregar muitas mercadorias durante a pandemia,
inclusive em setembro e
outubro de 2020. O pulo de
70% que demos entre 2019
e 2021 se deve a dois fatores: nossa preparação e a retomada da construção civil.
Agora, há um ponto
importante: sem qualidade, nenhuma empresa tem
futuro. Se observarmos,
produtos como roupas, calçados, automóveis e casas
estão melhorando. Bens de
consumo e bens de capital
estão evoluindo para melhor. A iGUi sempre respeitou o princípio de que as
pessoas querem o melhor
para si, e sempre esteve um
passo à frente com relação
à qualidade. A evolução está
no DNA da empresa, antes
mesmo do crescimento dos
últimos 3 anos.
Como se deu o processo de expansão para o
exterior e como a operação está organizada atualmente?
O nosso desenvolvimento no exterior é uma coisa
um tanto quanto eclética.
O pessoal do franchising
se admira que nós somos a

Plano Básico de Serviços da
RIVALDO VITURINO NUNES BORGES

A
RIVALDO
VITURINO
NUNES
BORGES,
05.126.041/0001-42 vem informar os preços líquidos de
tributos do plano básico de serviços de longa distância
nacional, válido a partir de 30/04/2022.

Tipo de chamada
Fixo-Fixo
Fixo-Móvel
Móvel-Fixo
Móvel-Móvel

Preços* (R$) por minuto
HORÁRIO NORMAL
6,00
8,00

Horário Reduzido
4,20
5,60

franquia mais internacionalizada do país, sendo que a
iGUi é uma empresa relativamente nova comparada
a outras marcas, incluindo
empresas muito maiores
que a nossa, que já tentaram
trabalhar no exterior, apanharam e voltaram para o
Brasil.
Isso é uma coisa muito interessante. Empresas
brasileiras que tentam se internacionalizar pensam que
tem que adaptar o produto,
que tem que montar uma
empresa para atuar no exterior, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem, que tem, que
tem… Só que cada um tem
a sua fórmula. No frigir dos
ovos, a franquia que conseguiu ter a maior operação
no exterior foi a iGUi.
Nós temos master-franqueados na Argentina, no
Paraguai e no México. Na
Europa, nós temos uma fábrica em Portugal que faz o
franqueamento para frente,
assim como nós temos revendedores, distribuidores
e lojas que compram sem
serem franquias. A iGUI
sofre uma metamorfose em
conformidade com o parceiro local.
Por exemplo, nós temos
um distribuidor na Austrália, que é um mercado
disputadíssimo, o quarto
maior do mundo, apesar de
ter uma população de somente 25 milhões de pessoas. A régua de qualidade
australiana é altíssima. Os
melhores produtos de piscina estão lá. Nosso distribuidor tem quatro pontos
nas maiores cidades austra-

RIOCARD TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 09.127.934/0001-63 - NIRE: 33.3.0028405-2
EDITAL DE AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam os Senhores Acionistas da RIOCARD TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO S.A., sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 09.127.934/000163 (“Companhia”), avisados que se encontram à disposição na Sede Social
da Companhia, localizada na Rua da Assembleia, nº 10 - 33º e 34º andar
- salas 3311 e 3411 (entrada pela sala 3411), nesta Capital, os documentos
a que se refere o art. 133, alíneas I, II e III da Lei nº 6404/76, relativos ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Rio de Janeiro, 10
de março de 2022. Armando Guerra Junior - Diretor Presidente.

Plano Básico de Serviços da
RIVALDO VITURINO NUNES BORGES

A
RIVALDO
VITURINO
NUNES
BORGES,
05.126.041/0001-42
vem
informar
os
preços líquidos de tributos do plano básico de
serviços local, válido a partir de 30/04/2022.
Tipo de chamada

- Preços líquidos de impostos e tributos
- Taxa de instalação passível de cobrança de acordo com
viabilidade técnica, no valor de R$ 10.000,00.
- Assinatura mensal de R$ 59,99

Maiores informações no site https://rmnetwork.net.br

lianas e distribui para três
revendas. Ele abandonou as
importações da China e da
Europa, e hoje está apenas
com a iGUi.
Esse foi um modelo que
foi acontecendo. Ele não é
uma franquia ou um master, mas funciona muito
bem. Nós temos uma participação considerável na
Austrália com um modelo
totalmente diferente. Detalhe: nós não temos produção na Austrália devido ao
alto custo da mão de obra
australiana. Nós mandamos
as piscinas para lá, e mesmo
com o aumento do transporte internacional em decorrência da pandemia, eles
pagam felizes.
Nós temos locais que são
atendidos por uma loja que
não é franquia, não é master e não é distribuidor. Ela
compra os nossos produtos
e os coloca à venda. Nós
aceitamos isso, discutimos
a situação e oferecemos alternativas.
Dessa forma bastante
eclética e diversificada, as
coisas fluem. Nós vemos
o que o sujeito quer, conversamos, fazemos uma
primeira experiência e tocamos o barco. Ele reconhece
a nossa qualidade e as condições de preços favoráveis,
e as coisas acabam evoluindo. Dificilmente nós começamos a trabalhar com um
lojista, um distribuidor, um
master ou uma franquia e
o movimento pára. É por
isso que o negócio vem aumentando. Nossa principal
diferença com relação a outras empresas que tentam se
desenvolver no exterior é a

Fixo-Fixo
Fixo-Móvel

Preços* (R$) por minuto
HORÁRIO NORMAL
0,50
2,50

Horário Reduzido
0,35
1,75

- Preços líquidos de impostos e tributos
- Taxa de instalação passível de cobrança de acordo com
viabilidade técnica, no valor de R$ 10.000,00.
- Assinatura mensal de R$ 59,99

Maiores informações no site https://rmnetwork.net.br

Divulgação iGUi

Filipe Sisson

maleabilidade. Entender o
parceiro local e nos adaptarmos ao que ele pretende.
Como fazer um produto que seja reconhecido
no exterior?
A Europa já mudou o
conceito de piscinas clássicas por causa da presença
da iGUi. Nós não temos a
maior participação do mercado europeu, mas com
relação ao conceito e desenho, eles já se curvaram a
iGUi. Debocham da nossa
cara, mas reconhecem.
Nós temos duas grandes
feiras de piscinas na Europa: uma em Lyon e a outra
em Barcelona. Nós participamos dessas feiras há mais
de 20 anos, mostrando os
lançamentos e as mercadorias. O pessoal olha, admira e termina comprando.

Na Bélgica, nós temos um
cliente bastante antigo, de
quase 20 anos, que tem lojas no país e parceiras na
França.
Não faz muito tempo, eu
estava em Atlanta, nos Estados Unidos, numa visita
do pessoal de franchising,
e tive a oportunidade de
ver um diretor de vendas
da Coca-Cola explicando
coisas curiosas que haviam
acontecido com a companhia americana no mercado
internacional, como a saída
da China e a entrada em
outros lugares. Quando se
vai para o exterior, a pessoa
tem que ter muita paciência
para esperar o retorno, que
pode ser muito demorado.
Às vezes é rápido, mas daqui a pouco para também.
Se tiver a cabeça-dura, não
sai nada, não rende, não vai.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S/A
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se reunirem no dia 22/04/2022, às 16h, na sede da sociedade à Rodovia Amaral
Peixoto, s/n, Km 91, Bananeiras, Araruama/RJ, a fim de deliberarem sobre a
seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação
das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes,
referentes ao exercício findo em 31/12/2021; (b) Destinação do resultado
do exercício findo em 31/12/2021; (c) Retenção de lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o ano de 2022; (e) Contratação de
Prestação de Serviços; (f) Eleição/reeleição da Diretoria; e (g) Assuntos gerais da Cia. Araruama, 11/04/2022. Carlos Alberto Vieira Gontijo - Diretor;
Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA E ORDINÁRIA DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPBANSAP
CNPJ: 22.113.449/0001-07 / NIRE:33400053996
O Presidente da Sociedade Cooperativa COOPBANSAP, no uso das
atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária
que realizar-se em nossa sede, no dia 28 de abril de 2022. Em primeira
convocação às 19:30 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados,
em segunda convocação às 20:30 horas, no mesmo dia e local, com a
presença de metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a falta de quorum legal, em terceira e última convocação, às 21:30
horas, com a presença mínima de 50% dos Cooperados associados, a
fim de deliberarem sobre a seguintes ordens do dia: Assembleia Geral
Extraordinária: 1. Admissão/Demissão de Cooperados; Assembleia
Geral Ordinária: Prestação de contas do exercício social do ano de
2021, compreendendo: 1 - Balanço Geral; 2 - Relatório de Gestão; 3 Demonstração de Sobras ou perdas apuradas no exercício; 4 - Destinação das Sobras ou perdas no exercício; 5 - Parecer do Conselho fiscal;
6 - Eleição do Conselho fiscal 2022/2023. Niterói, 15 de abril de 2022.
SIVALDO COUTINHO DE SIQUEIRA FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

CIA DE TRANSPORTES COMERCIAL E IMPORTADORA

CNPJ: 33.015.124/0001-08
RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: De conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. O BALANÇO PATRIMONIAL e as DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS relativos ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021. A Diretoria.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021, EM REAIS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31/12/2021 EM REAIS
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020 Renda de Aluguéis
ATIVO
31/12/2021
31/12/2020 PASSIVO
1.417.313,58 1.893.812,15
3.400.298,65 3.640.411,30 Juros e Multas
CIRCULANTE
2.710.854,13 2.637.046,50 CIRCULANTE
3.079,67
3.495,49
40.000,00
40.000,00 Rendimento aplicação financeira
Caixa
364,06
364,06 Empréstimo - Ruth Chame
22,14
280,72
182.500,00
182.500,00 Receita não operacional
4.273,76
335.000,00
Banco Itaú (conta movimento)
504,86
(21.386,20) Sinal para venda imóvel
220.653,60
201.886,64 Despesas Financeiras
Banco Bradesco (conta movimento)
1,62
19,49 Assoc. dos Lojistas Shopping Sabores
(54.909,56) (334.000,00)
1.414.336,12 1.461.554,92 Honorários da Diretoria
Banco Bradesco (conta investimento)
(7.241,62)
(7.077,80) Impostos e Encargos Sociais
(245.032,72) (244.132,51)
1.160.882,26
1.015.112,82 Salários Administrativos
Banco Itaú (conta investimento)
494,86
– Condomínio (Light, CEDAE etc)
(85.689,56) (252.166,67)
87.667,47
81.006,50 Encargos e Tributos Sociais
Locatários
2.716.730,35 2.665.126,95 Contas a pagar diversas
Despesas Gerais/Administrativas
(1.076.682,31) (1.292.830,54)
Obrigações
Trabalhistas/Previdenc.
21.160,37
210.363,27
NÃO CIRCULANTE
462,92
462,92
(131.496,82)
(99.110,27)
Empréstimos/financ. longo prazo
273.098,83
447.987,15 PIS/COFINS s/faturamento
DEPÓSITOS JUDICIAIS
462,92
462,92
Lucro ou Prejuízo
(169.121,82)
(10.348,37)
A LONGO PRAZO - PARCELAMENTOS
664.423,78
677.882,06
IMOBILIZADO
2.523.123,07 3.019.623,45
PARCELAMº LEI 12.996 INSS
81.368,69
105.544,48 DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM REAIS
Móveis e Utensílios
59.467,52
59.467,52 PARCELAMº LEI 12.996 PIS/COFINS/IRRF
31/12/2021
31/12/2020
400.660,56
456.792,75
Veículos
115.000,00
115.000,00 MULTA DCTF
(2.171.684,91) (2.161.336,54)
–
990,22 Saldo no início do período
Lucro ou Prejuízo no exercício
(169.121,82)
(10.348,37)
Edificações - General Polidoro
7.435,33
7.435,33 PARCELAMENTO IRRF PRO LABORE
182.394,53
114.554,61 Saldo final do período
(2.340.806,73) (2.171.684,91)
Edificações - Pereira Nunes
70.920,70
70.920,70 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.169.717,69 1.338.839,51
Edificações - Conde de Bonfim
2.044.834,40 2.544.834,40 Capital Social
3.000.000,00 3.000.000,00 NOTAS EXPLICATIVAS: As demonstrações contábeis estão apresentadas de
acordo com as disposições da Lei 6.404/76. As apropriações das receitas e
Edificações - Baturite
152.915,73
152.915,73 Reserva de capital
510.524,42
510.524,42 despesas foram efetuadas pelo regime de competência.
Máquinas e Ferramentas
151.756,96
148.257,34 Lucros Acumulados
19.505,04
19.505,04
Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2021.
Vagas garagem Baturite
60.000,00
60.000,00 (–) Prejuízos Acumulados
(2.191.189,95) (2.180.841,58) Nelson Heggendorn de Seixas - Diretor Presidente CPF: 399.598.487-87;
(–) Depreciações Acumuladas
(139.207,57)
(139.207,57) Prejuízo Líquido exercício 2021
(169.121,82)
(10.348,37) Ruth Chame de Seixas - Diretor Tesoureiro CPF: 304.022.207-49; Maristela
TOTAL DO ATIVO
5.234.440,12 5.657.132,87 TOTAL DO PASSIVO
5.234.440,12 5.657.132,87 Rodrigues Cunha Costa - Contadora CRC/RJ 090731/O-0 CPF: 010.375.387-73
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Sexta, sábado, domingo e segunda-feira, 15, 16, 17 e 18 de abril de 2022 l Monitor Mercantil

Fundos conectam investidores ao agronegócio
Pessoas físicas respondem por 96% das ofertas de Fiagros

O

s Fundos de Investimento nas
Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagros) caíram nas graças das
pessoas físicas que buscam
a diversificação de seu portfólio. Segundo dados da
Anbima, o percentual de
investidores
individuais
detentores das ofertas saltou de 88% em 2021 para
95,8% nos três primeiros
meses deste ano. Entre janeiro e março de 2022, as
ofertas somaram R$ 1,88
bilhão, considerando tanto as abertas (CVM 400)
quanto as de esforços restritos (CVM 476). O valor
supera o volume ofertado
em todo 2021, que atingiu
R$ 1,23 bilhão - o primeiro
fundo data de outubro do
ano passado.

“Esperamos que os Fiagros ganhem mais tração
nos próximos meses, pois
são importantes ferramentas de diversificação para o
investidor que já tem FIIs,
principalmente de papel,
e fundos de renda fixa na
carteira”, comenta o sócio
da MAV Capital, André
Ito.
Atraiu os cerca de 40 mil
cotistas, o fato de os fundos
de agronegócio contarem
com isenção de imposto de
renda e retornos positivos
no longo prazo.
“Em um cenário de alta
de juros e da volatilidade do
mercado, além de tudo que
temos visto em termos de
instabilidade política e guerra, é natural que o mercado
se volte para a renda fixa.
Dentro dessas expectativas,

BANCO CLASSICO S.A.
CNPJ: 31.597.552/0001-52
Edital de Convocação: Ficam convidados os Senhores Acionistas a
comparecerem a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em nossa sede
social, sito a Avenida Presidente Vargas, 463 - 13º andar - centro RJ, no dia
29 de abril de 2022 as 10 horas, para deliberarem sobre as seguintes ordens
do dia: 1) Exame do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras
referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como
do relatório (parecer) dos Auditores Independentes; 2) Destinação do lucro
líquido 3) Outros assuntos do interesse da sociedade. Rio de Janeiro, 13 de
abril de 2022 – A Diretoria.

ÁGUAS DE NITERÓI S/A
CNPJ nº 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se reunirem no dia 20/04/2022, às 12h, na sede da sociedade na Rua Marques de Paraná nº 110, Centro, Niterói/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: (a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao
exercício findo em 31/12/2021; (b) Destinação do resultado do exercício findo
em 31/12/2021; (c) Retenção de lucros; (d) Exame e discussão da proposta
orçamentária para o ano de 2022; (e) Contratação de Prestação de Serviços;
(f) Eleição/reeleição da Diretoria; e (g) Assuntos gerais da Cia. Encontram-se
à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Cia., cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Niterói, 11/04/2022. Bernardo Machado Alves
Gonçalves - Diretor; Leonardo das Chagas Righetto - Diretor.

COOPERNOVA – COOP. DE MOT. AUT. DO TRANSP. COMPL. DE
PASS., FRETAMENTO E TURISMO LTDA.
CNPJ.: 05.029.926/0001-23
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
PELO PRESENTE EDITAL FICAM CONVOCADOS TODOS OS COOPERADOS DA COOPERNOVA EM PLENO GOZO DE SEUS DIREITOS
ESTATUTÁRIOS E LEGAIS, PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA À SER REALIZADA NA SEDE DA COOPERNOVA, LOCALIZADA NA AVENIDA BRAZ DE PINA Nº. 1720 / SALAS 304
E 407 – BRAZ DE PINA – RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 02/05/2022
EM 1 ª CONVOCAÇÃO ÀS 09:00H., COM A PRESENÇA MÍNIMA DE 2/3
DOS ASSOCIADOS; EM 2 ª CONVOCAÇÃO ÀS 10:00H., C/ A PRESENÇA MÍNIMA DE 50% + 1 DOS ASSOCIADOS; EM 3 ª E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS 11:00H., COM A PRESENÇA MÍNIMA DE 10 ASSOCIADOS, PARA DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA: 1
– EXCLUSÃO DE COOPERADOS; 2 – INCLUSÃO DE COOPERADOS;
3 – AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DE FORMA A ATENDER EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA PORTARIA DETRO/PRES Nº. 1509 DE 08/01/2020.
* PARA EFEITO DE QUORUM, O Nº. DE COOPERADOS NESTA DATA É
DE 063 (SESSENTA E TRÊS). RIO DE JANEIRO, 14 DE ABRIL DE 2022.
FRANCISCO JOSÉ DA COSTA FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

REIT SECURITIZADORA S.A. (“REIT”)
CNPJ 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de 1ª Convocação da AGT de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª Emissão em Série Única da REIT. A REIT, nos termos da cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª
Emissão em Série Única de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”)
da REIT (“TS”), vem pela presente, convocar os titulares, para a Assembleia Geral de Titulares de CRA, da 1ª Emissão, em Série Única da Reit (“AGT”), a se
realizar no dia 09/05/2022, às 10 horas, em 1ª convocação, através da plataforma
eletrônica Microsoft Teams inclusive para fins de voto, sendo o acesso disponibilizado individualmente, aos Titulares devidamente habilitados nos termos deste
Edital, conforme autorizado pela Instrução nº 625 da CVM. A REIT convoca os
titulares para a AGT, com a seguinte Ordem do Dia: (i) deliberar sobre as demonstrações financeiras do patrimônio separado, acompanhadas do parecer do auditor
independente, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021. Observando o disposto no Art. 26, §3º, da Instrução nº 600 da CVM e considerando que
as demonstrações contábeis do patrimônio separado não contiverem ressalvas,
informa-se que essas serão consideradas automaticamente aprovadas em virtude
do não comparecimento de Titulares. A presente convocação será enviada pelo
agente fiduciário, via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo
junto ao escriturador do CRA, bem como aos seus respectivos custodiantes, após
a sua publicação nos jornais dos atos da REIT, conforme previsto no TS. Qualquer
informação acerca da matéria da Ordem do Dia deverá ser solicitada à REIT ou ao
agente fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e agentefiduciario@planner.com.br,
respectivamente. Rio de Janeiro, 18/04/2022. Reit Securitizadora S.A.

REIT SECURITIZADORA S.A. (“REIT”)
CNPJ 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de 1ª Convocação da AGT de Certificados de Recebíveis do
Agronegócio da 2ª Emissão em Série Única da REIT. A REIT, nos termos da
cláusula 14.4 do Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio
da 2ª Emissão em Série Única de Certificados de Recebíveis do Agronegócio
(“CRA”) da REIT (“TS”), vem pela presente, convocar os titulares, para a
Assembleia Geral de Titulares do CRA da 2ª Emissão em Série Única da
Reit (“AGT”), a se realizar no dia 09/05/2022, às 11 horas, em 1ª convocação,
através da plataforma eletrônica Microsoft Teams, inclusive para fins de voto,
sendo o acesso disponibilizado individualmente, aos Titulares devidamente
habilitados nos termos deste Edital, conforme autorizado pela Instrução nº 625
da CVM. A REIT convoca os titulares para a AGT, com a seguinte Ordem do
Dia: (i) deliberar sobre as demonstrações financeiras do patrimônio separado,
acompanhadas do parecer do auditor independente, relativas ao exercício social
encerrado em 31/12/2021. Observando o disposto no Art. 26, §3º, da Instrução
nº 600 da CVM e considerando que as demonstrações contábeis do patrimônio
separado não contiverem ressalvas, informa-se que essas serão consideradas
automaticamente aprovadas, mesmo ante a inexistência de quórum mínimo de
instalação e aprovação de Titulares de CRA que representem a maioria dos
CRA em circulação. A presente convocação será enviada pelo agente fiduciário,
via e-mail, a todos os titulares cujo cadastro esteja completo junto ao escriturador
do CRA, bem como aos seus respectivos custodiantes, após a sua publicação
nos jornais dos atos da REIT, conforme previsto no TS. Qualquer informação
acerca da matéria da Ordem do Dia deverá ser solicitada à REIT ou ao agente
fiduciário, nos e-mails ri@reit.com.br e agentefiduciario@planner.com.br,
respectivamente. Rio de Janeiro, 18/04/2022. Reit Securitizadora S.A.

os Fiagros devem crescer
bastante nos próximos meses, por serem ativos que
oferecem bons retornos
maiores que a média de
mercado no médio-longo
prazo”.
Ito observa que o forte
crescimento da indústria,
de 53% quando comparado
os três primeiros meses de
2022 com o último trimestre de 2021, está relacionado à conjuntura desfavorável quando do lançamento
dos Fiagros. “No segundo
semestre de 2021, quando
as aplicações estrearam na
B3, o Ibovespa desabou
17%”, lembra. No primeiro trimestre deste ano, o
Ibovespa registrou alta de
14,48%. Este foi o maior
aumento trimestral desde o
último trimestre de 2020.

Ao mesmo tempo, os
dados macroeconômicos
se mostram favoráveis ao
agronegócio. O Brasil reafirma seu protagonismo
como celeiro do mundo
em meio às tensões internacionais, o que deve atrair
capital estrangeiro e gerar
oportunidades aos investidores. “Deve-se ponderar
que a pressão nos custos
das commodities terá impacto direto na inflação,
afetando também a taxa de
juros. Este cenário é negativo para diversos setores, como varejo e indústria. Já o
agronegócio, que tem como
repassar a alta dos custos
diante da oferta internacional reduzida, tende a sofrer
menos e manter uma performance positiva”, explica
Ito.

ROCHA MIRANDA FILHOS S A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
CNPJ 33.131.996/0001-23 - NIRE 3330012853-1
Edital de Convocação para AGO/E
Convocamos os Srs. Acionistas a se reunirem, às 12:00 h em 1ª convocação
no dia 26/04/2022, em AGO/E, que será realizada na modalidade DIGITAL, e
sua transmissão será pela plataforma Google Meet, que terá o link de acesso
disponibilizado aos acionistas com antecedência, a fim de deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) AGO/AGE: a) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021; b) Deliberar sobre a
destinação do resultado do exercício; c) Fixação dos honorários da diretoria
para o exercício 2022; d) Eleição do Conselho Fiscal; e) Assuntos gerais.
RJ, 13/04/2022.
A Diretoria: Octavio Rocha Miranda de Oliveira Sampaio.
ÁGUAS DO IMPERADOR S/A
CNPJ nº 02.150.327/0001-75 - NIRE 33.3.0016655-6
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se
reunirem no dia 25/04/2022, às 8h, na sede da sociedade na Rua Dr. Sá Earp
nº 84, Morin, Petrópolis/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
(a) Tomada das contas, exame, discussão e votação das Demonstrações
Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo
em 31/12/2021; (b) Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2021;
(c) Retenção de lucros; (d) Exame e discussão da proposta orçamentária para o
ano de 2022; e (e) Assuntos gerais da Cia. Encontram-se à disposição dos Srs.
Acionistas, na sede social da Cia., cópias dos documentos referentes à ordem
do dia. Petrópolis, 11/04/2022. João Henrique Tebyriça de Sá - Diretor. André
Lermontov - Diretor.

MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 40.415.070/0001-25 – NIRE 3330033665-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas a comparecerem nas Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) que serão realizadas no dia
25 de abril de 2022, às 15h, na sede social da Companhia, localizada na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo,
nº 501, 5º andar, salão 501, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040,
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I - Em Assembleia Geral
Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras e demais documentos relativos ao
exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021;
(ii) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do
exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021;
(iii) Ratificar a distribuição de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
aos Acionistas aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária ocorrida
em 11 de junho de 2021; e (iv) Fixar a remuneração global anual dos
administradores da Companhia para o exercício social de 2022. II - Em
Assembleia Geral Extraordinária: (I) Eleger novo membro para compor
a Diretoria da Companhia; e (II) Ratificar a composição da Diretoria da
Companhia, com mandato unificado com os demais membros até a
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício de 2024.
Rio de Janeiro, 14 de abril de 2022.
Cristiano Maron Ayres
Diretor Executivo
REIT SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/ME nº 13.349.677/0001-81 - NIRE 33300303677
Edital de Segunda Convocação de AGT de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 11ª Série da 2ª Emissão da Reit Securitizadora S.A.
A Reit Securitizadora S.A (“Securitizadora”), nos termos das cláusulas 10.2 e
10.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários Certificados de Recebíveis Imobiliários da 11ª Série da 2ª Emissão (“CRI”) da Securitizadora, firmado
junto à Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da 11ª Série da 2ª Emissão de CRI da Securitizadora
(“TS”, “Agente Fiduciário” e “Emissão”, respectivamente), vem pela presente convocar os titulares dos CRI (“Titulares”), em segunda ordem, para a Assembleia
Geral de Titulares dos CRI (“AGT”) a ser realizada no dia 26/04/2022, às 15h,
de forma exclusivamente digital, através da plataforma eletrônica Microsoft
Teams, inclusive para fins de voto, sendo o acesso disponibilizado individualmente, aos Titulares devidamente habilitados nos termos deste Edital, conforme
autorizado pela Instrução nº 625 da CVM. Assim, é convocada a presente AGT,
restando fixadas as seguintes Ordens do Dia: (i) Deliberar, pela não realização
da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, na forma da cláusula 13.2,
item (n) do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários
e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”), em virtude do descumprimento do
item (i.iii) da Assembleia Geral dos Titulares dos CRI realizada em 07/10/2021
(“AGT de 07/10/2021”), dado que não houve a recomposição da Reserva de Liquidez no prazo fixado na referida AGT. (ii) Deliberar pela não realização da
Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, com a consequente não liquidação do Patrimônio Separado dos CRI, em virtude do inadimplemento no cumprimento da coobrigação de pagamento das parcelas mensais de Amortização
e Remuneração desde o mês/11/2021 (inclusive) até a presente data, conforme
cláusula 4.1 do TS, pelas Cedentes. (iii) Em caso de aprovação da não realização da Recompra Compulsória dos Créditos Imobiliários, conforme disposto
no item (i) acima, aprovar a prorrogação e definir o prazo para sua ocorrência
ou ainda a dispensa para realização da recomposição da Reserva de Liquidez;
(iv) Deliberar pela autorização para que a Securitizadora, em conjunto com o
Agente Fiduciário, adote todas as providências necessárias para efetivar as deliberações, inclusive, a formalização de aditamentos aos documentos da Emissão,
caso necessário. A deliberação constante no item (i) da Ordem do Dia, para
ser aprovada, deverá obter votos de Titulares que representem 2/3 (dois
terços) dos CRI, nos termos da cláusula 10.14 do TS e a do item (ii) voto de
Titulares que representem, pelo menos, 50% mais um dos CRI, conforme
previsto na cláusula 10.10 do TS. Na forma da Instrução 625 da CVM, a AGT
será realizada por meio da plataforma eletrônica Microsoft Teams, cujo acesso
será disponibilizado àqueles que enviarem por correio eletrônico - ri@reit.com.br
e assembleias@pentagonotrustee.com.br - os documentos que comprovem os
poderes de representação dos Titulares ou os documentos que comprovem sua
condição de Titulares, até o horário da AGT. Para os fins acima, serão aceitos
como documentos de representação: participante pessoa física – cópia digitalizada de documento de identidade dos Titulares ou, caso representado por procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, abono bancário
ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada do documento
de identidade do titular; e a) demais participantes – cópia digitalizada do estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), acompanhado de documento societário que comprove a representação legal do titular, e cópia digitalizada
de documento de identidade do representante legal; ou, caso representado por
procurador, cópia digitalizada da procuração (i) com firma reconhecida, abono
bancário ou assinatura eletrônica, ou (ii) acompanhada de cópia digitalizada dos
documentos do titular. Os termos que não se encontrem aqui expressamente
definidos, terão o significado que lhes é atribuído nos documentos da Emissão.
Rio de Janeiro, 18/04/2022. Reit Securitizadora S.A.

ÁGUAS DO PARAÍBA S.A.
CNPJ/ME nº 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4
Edital de Convocação. Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia. a se reunirem
no dia 22/04/2022, às 8h, na sede da sociedade à Rua Av. Dr. José Alves de
Azevedo nº 233, Parque do Rosário, Campos dos Goytacazes/RJ, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Tomada das contas, exame,
discussão e votação das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2021; (b) Destinação do
resultado do exercício findo em 31/12/2021; (c) Retenção de lucros; (d) Exame e
discussão da proposta orçamentária para o ano de 2022; e (e) Assuntos gerais
da Cia. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Cia.,
cópias dos documentos referentes à ordem do dia. Campos dos Goytacazes,
11/04/2022. Marcio Salles Gomes - Diretor. Juscelio Azevedo de Souza - Diretor.

SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 30.458.020/0001-71 NIRE 33.3.0000065-8
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária.
Ficam convocados os acionistas da SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada às 17h do
dia 29/04/2022, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200
- 19º andar (Parte), Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, para apreciação e deliberação das seguintes matérias: a) Relatório
Anual da Administração e Demonstrações Contábeis acompanhadas das
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes
ao exercício social encerrado em 31/12/2021; b) Destinação do lucro líquido
do exercício social encerrado em 31/12/2021 e pagamento de dividendos;
c) Eleição dos Membros da Diretoria e fixação de sua remuneração. Rio de
Janeiro, 13/04/2022. Wilson Lemos de Moraes Junior - Diretor-Presidente.

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE TERRENOS
CNPJ/MF 10.775.765/0001-57- NIRE 26300039010
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO: Ficam os Senhores Acionistas convidados a se reunirem
em Assembléia Ordinária, a realizar-se no dia 28/04/2022, às 9:00 horas, na
sede social, localizada na Rua Teófilo Otoni, 15, sala 1204, Centro – Rio de
Janeiro/RJ. a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. I) Aprovar as
demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31.12.2019; 31.12.2020 e
31.12.2021; II) Eleição/reeleição dos membros da Diretoria; III) Deliberar sobre
a remuneração dos membros Diretoria. Rio de Janeiro, 13 de abril de 2022.
Rogério Luiz Lima Figueira – Diretor Presidente.

CONDOMÍNIO EDIFICIO FERNANDO MEDEIROS
Rua Conde de Bonfim nº 370 – Tijuca
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
28/04/2022 – QUINTA-FEIRA
CHR – Administração Predial e Negócios Imobiliários Ltda., por ordem
do Sr. Síndico e em conformidade com o disposto na Convenção e em
razão da decisão do Juízo da 16ª Vara Cível da Comarca da Capital
nos autos do processo nº 0041248-69.2022.8.19.0001, convida o(a)
s Sr(a)s Condômino(a)s a participarem da AGE – Assembleia Geral
Extraordinária a realizar-se no dia 28 de abril de 2022 (quinta-feira)
às 19:00 hs com 2/3 (dois terços) dos condôminos presentes, ou às
19:30hs em segunda e última convocação, com qualquer número de
presentes no próprio prédio situado na Rua Conde de Bonfim nº 370 –
Tijuca/RJ, especificamente sobre a seguinte ordem do dia: 1) Discutir
e deliberar sobre critério de cobrança das cotas condominiais
conforme Convenção. Lembramos a todos a conveniência de
comparecerem, ou se fazerem representar por procuradores legalmente
habilitados e devidamente quites com suas cotas condominiais,
conforme disposto nos artigos 654 e 1335, III ambos do Código
Civil Brasileiro. As decisões tomadas, obrigarão a todos inclusive
aos ausentes. Rio de Janeiro, 14 de abril de 2022. Atenciosamente,
Carlos Henrique H. Resende
CHR – Administração Predial e Negócios Imobiliários Ltda.

AUSTRAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 14.105.758/0001-07 / NIRE 33.3.0029883-5
Edital de Convocação – AGO. Ficam os senhores acionistas da AUSTRAL
PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre, n.º 336, sala 401, Leblon, CEP 22.431-002, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob
o n.º 14.105.758/0001-07, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA)
sob o NIRE 33.3.0029883-5 (“Companhia”), convocados para reunirem-se
em assembleia geral ordinária (“Assembleia Geral Ordinária”), a ser realizada em primeira convocação no dia 29 de abril de 2022, às 09:00 horas, de
forma digital, por meio do link do aplicativo de videoconferência Microsoft
Teams, a ser disponibilizado pela Companhia, conforme autorizado pela Lei
n.º 14.030 de 28 de julho de 2020 e regulamentado pela Instrução Normativa n.º 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração,
datada de 10 de junho de 2020 (“IN DREI n.º 81/2020”), para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) a aprovação das contas da administração,
incluindo o relatório da administração, consubstanciado nas Demonstrações
Financeiras, e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) a destinação dos resultados do exercício social findo
em 31 de dezembro de 2021; (iii) a reeleição dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, inclusive dos membros independentes; (iv)
a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia
para o exercício de 2022; e (v) a autorização para os administradores da
Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária. Nos termos do art. 126 da
Lei das S.A., para participar da Assembleia Geral Ordinária, os acionistas
ou seus representantes deverão apresentar à Companhia, aos cuidados da
Sra. Daniella Matos (Jurídico) – dmatos@australholding.com previamente à
data de realização da Assembleia Geral Ordinária: (a) documento de identidade; (b) atos societários que comprovem a representação legal; e (c) instrumento de outorga de poderes de representação, conforme aplicável. O
representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples
dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente:
(a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia Geral Ordinária como representante
da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente
acionista pessoa jurídica. No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia Geral Ordinária caberá à instituição
administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do fundo,
além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento
do fundo, devidamente registrado no órgão competente. Para participação
por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá
ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, § 1º da
Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no art. 654, §§ 1º e 2º da Lei n.º
10.406/2002 (Código Civil), a procuração deverá conter indicação do lugar
onde foi passada, qualificação completa do outorgante e do outorgado, data
e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos.
Conforme estabelecido na IN DREI n.º 81/2020, os documentos mencionados acima deverão ser apresentados pelos acionistas à Companhia até, no
máximo, 30 (trinta) minutos antes do horário da abertura dos trabalhos. As
pessoas naturais e jurídicas acionistas da Companhia somente poderão ser
representadas na Assembleia Geral Ordinária por procurador que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, consoante previsto no art.
126, § 1º da Lei das S.A. Nos termos da legislação aplicável, os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia
Geral Ordinária encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da
Companhia. Rio de Janeiro, 14 de abril de 2022. Bruno Augusto Sacchi
Zaremba - Presidente do Conselho de Administração.
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SPE lança Certificado de Crédito de Reciclagem

G

anhos sociais, ambientais e econômicos podem ser
assegurados com o Certificado de Crédito de Reciclagem. É o que garante a
Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia com base
em estudo desenvolvido em
parceria com o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O certificado
foi lançado nesta quintafeira.
Conforme o estudo, o
potencial de mercado gerado pelo crédito – envolvendo empresas com débito de
logística reversa, famílias,
condomínios e prefeituras
– fica entre R$ 6,9 bilhões e
R$ 14,2 bilhões. De acordo
com Nota técnica da SPE
em parceria com o Ipea, o
mecanismo vai elevar renda
dos catadores, reduzir custos das empresas e valorizar
matéria-prima que iria para
o lixo.
Para a SPE, o novo mecanismo aprimora as atri-

buições da indústria e do
consumidor na destinação
correta do lixo e fortalece o papel de cooperativas
e de catadores na correta
destinação dos recicláveis,
evitando o desperdício de
matéria-prima.
Social
Sob o ponto de vista social, um dos principais benefícios é a capacidade de
elevação da renda dos catadores em 25%, dos atuais R$ 930 para R$ 1.163
mensais. O segmento é
composto majoritariamente por mulheres (cerca de
70%). Ademais, a elevação
de renda vai auxiliar diretamente na redução do trabalho infantil e no aumento da
escolarização das crianças
ligadas às famílias dos catadores – o Brasil conta com
cerca de 782 mil pessoas
trabalhando ou ligadas às
famílias do setor de coleta
de recicláveis.
O ganho de renda ocor-

re porque o sistema gera
um novo valor associado
à venda da mercadoria física para cooperativas e
catadores de recicláveis. O
agente de reciclagem poderá comprovar, via nota
fiscal, a comercialização de
uma determinada quantidade de resíduo recolhido
e devidamente encaminhado para reaproveitamento.
Essa comprovação gera
um crédito de reciclagem,
que poderá ser vendido
a uma empresa que possua um débito associado
à logística reversa. Esse
mercado, entretanto, não
é exclusivo às empresas:
poderá ser acessado por
qualquer cidadão, brasileiro ou estrangeiro. Toda a
operação será registrada
e validada por uma rede
de certificação, incluindo
registro em sistema eletrônico administrado pelo
governo federal.
A alta na remuneração
dos catadores também reduzirá a informalidade,

melhorando o acesso dos
trabalhadores do setor às
políticas públicas, contribuindo para a superação da
pobreza e a redução de desigualdades. “Os incentivos
à formalização de empresas
e empreendedores individuais contidos na proposta
dos créditos de reciclagem
podem configurar um importante passo para a modernização do setor de reciclagem, com rebatimento
direto sobre a condição de
vida dos catadores”, mostra
o estudo.
Empresas e meio ambiente

Segundo o SPE, o mecanismo de logística reversa
presente na Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), de 2010, não conseguiu alcançar bons resultados pelo modelo até então em vigor. “Prova disso é
que a reciclagem de resíduo
seco no Brasil não conseguiu ultrapassar a marca de
5%”, indica o documento.

Atualmente, o Brasil possui
cerca de 250 mil empresas
com obrigações associadas
à logística reversa. Por isso
a importância dos avanços
que estão sendo postos em
prática com o lançamento
do Certificado de Crédito
de Reciclagem – mecanismo
integrante do novo Marco
Legal dos Resíduos Sólidos
(Decreto nº 10.936/2022).
O custo da logística, pelo
modelo até agora vigente,
representa até 15% do faturamento das empresas, sem
considerar os custos trabalhistas e o risco jurídico.
Cada tonelada de material
coletado por esse sistema
antigo custa em média R$
1.800 para a empresa, caindo para R$ 350 por tonelada pelo novo crédito de reciclagem – o que representa
uma economia de 81%.
O modelo antigo era
“engessado”, dificultando
o efetivo reaproveitamento
de matéria-prima com potencial reciclável, que acabava indo para o lixo. Nem

todos os materiais têm um
mercado de reciclagem estabelecido, justamente pela
inviabilidade econômica do
modelo até então em vigor,
destaca o material técnico.
Como exemplo, o estudo
cita que uma embalagem
plástica adquirida via sistema de logística reversa custa cerca de R$ 3,60 no Norte do país, mas essa mesma
embalagem comprada “nova” custa cerca de R$ 0,60.
Há benefícios também
para o meio ambiente, dado
que o percentual de reaproveitamento da fração seca
do lixo efetivamente reciclável saltará, em 20 anos,
dos atuais 5% para 70% do
total. “Os créditos de reciclagem unem as dimensões
ambiental, social e de custo
de produção. Além disso,
representam uma alternativa moderna e totalmente conectada com as ações
voltadas para os crescimentos econômico e social verdes”, reforça a SPE e o Ipea
no estudo.

JA FOI BATIDO

VSE – VALE SOLUÇÕES EM ENERGIA S.A.
CNPJ: 09.327.793/0001-22

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
exercício de 2021, a Diretoria externa seu reconhecimento pelo apoio recebido da controladora Vale S.A. bem como a
Senhores acionistas,
A administração da VSE – VALE SOLUÇÕES EM ENERGIA S.A., em cumprimento às suas atribuições e atendendo todos os demais colaboradores por sua dedicação e empenho.
Rio de Janeiro, 29 de março de 2022.
aos dispositivos legais e contratuais vigentes, apresenta a V.S.as. as Demonstrações Financeiras acompanhadas das
Rodrigo Lauria de Castro Loureiro
Sérgio Claudio da Costa Rodrigues
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis
respectivas Notas Explicativas, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Ao encerrarmos o
Diretor
Diretor Presidente
Diretor
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma (Não auditadas)
Exercícios findos em
31 de dezembro de
Notas
2021
2020
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
3
(525)
(460)
Provisão para processos judiciais
7
(1.805)
Baixa de depósitos judiciais
(1.454)
Outras despesas operacionais, líquidas
(30)
(473)
Prejuízo operacional
(555)
(4.192)
Resultado financeiro
4
Receitas financeiras
24
17
Despesas financeiras
(716)
(959)
Prejuízo do exercício
(1.247)
(5.134)
Quantidade de ações ao final do exercício
1.105.160 1.105.160
Prejuízo básico e diluído por ação – Em R$
(1,13)
(4,65)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Em milhares de reais (Não auditadas)
Exercícios findos em
31 de dezembro de
2021
2020
Prejuízo do exercício
(1.247)
(5.134)
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente
(1.247)
(5.134)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de reais (Não auditadas)
Exercícios findos em
31 de dezembro de
Notas
2021
2020
Prejuízo do exercício
(1.247)
(5.134)
Ajustado por:
Provisão para processos judiciais
1.805
Baixa de depósitos judiciais
1.454
Variação monetária, juros sobre contingências
e depósitos judiciais
709
944
Outros
712
Variações de ativos e passivos:
Tributos a recuperar
70
Depósitos judiciais
(98)
Fornecedores
(2)
(11)
Tributos a recolher
(2)
(52)
Provisão para contingência
(55)
Outros ativos e passivos, líquidos
49
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais
(423)
(435)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Transações com acionistas:
Integralização de capital
8 (b)
300
400
Caixa líquido proveniente das atividades
de financiamento
300
400
Redução no caixa e equivalentes de caixa no
exercício
(123)
(35)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
263
298
Caixa e equivalentes de caixa ao final do exercício
140
263
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PASSIVO A DESCOBERTO - Em milhares de reais (Não auditadas)
Capital social
Subscrito
A Integralizar Prejuízos acumulados Passivo a descoberto
Saldo em 31 de dezembro de 2019
1.105.160
(11.807)
(1.095.741)
(2.388)
Prejuízo do exercício
(5.134)
(5.134)
Transações com acionistas:
Integralização de capital
400
400
Saldo em 31 de dezembro de 2020
1.105.160
(11.407)
(1.100.875)
(7.122)
Prejuízo do exercício
(1.247)
(1.247)
Transações com acionistas:
Integralização de capital
300
300
Saldo em 31 de dezembro de 2021
1.105.160
(11.107)
(1.102.122)
(8.069)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma (Não auditadas)
1. Contexto operacional: A Vale Soluções em Energia S.A. - VSE (“VSE” ou 4. Resultado financeiro:
“Sociedade”), é uma sociedade anônima de capital fechado, controlada pela
Exercícios findos em
Vale S.A. (Vale) e com sede atual na cidade do Rio de Janeiro , estado do Rio
31 de dezembro de
de Janeiro. A sociedade vendeu todos os seus ativos e como consequência
2021
2020
encerrou definitivamente toda e qualquer atividade operacional presente ou Receitas financeiras
futura. As obrigações financeiras remanescentes da VSE serão suportadas Rendimento sobre aplicação financeira
7
5
pelos ativos atuais da VSE e também por recursos de sua controladora Variação monetária e cambial
17
12
Vale S.A., até que todas as obrigações sejam quitadas perante instituições
24
17
financeiras, fornecedores, prestadores de serviços, empregados e outros.
Despesas financeiras
2. Base de preparação das demonstrações financeiras: a) Declaração de Comissões de fiança
(1)
conformidade: As demonstrações financeiras da Sociedade (“demonstrações Atualização monetária e juros de contingências
(715)
(956)
financeiras”) foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas PIS e COFINS sobre receitas financeiras
(1)
(1)
no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - Contabilidade Juros, multas e taxas
(1)
para pequenas e médias empresas (“CPC PMEs”), aprovados pelo Conselho
(716)
(959)
Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as informações relevantes próprias Resultado Líquido
(692)
(942)
das demonstrações financeiras, e apenas essas informações, estão sendo 5. Caixa e equivalentes de caixa:
evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Administração
31 de
31 de
da Sociedade. b) Base de apresentação: As demonstrações financeiras
dezembro dezembro
foram preparadas com base no custo histórico. Os eventos subsequentes
de 2021
de 2020
foram avaliados até 29 de março de 2022, data em que a emissão das Caixa e bancos
7
10
demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria. c) Moeda funcional: Aplicações financeiras
133
253
As demonstrações financeiras são mensuradas utilizando o real (“R$”), que Total
140
263
é a moeda do principal ambiente econômico no qual a Sociedade opera Caixa e equivalentes de caixa compreendem os valores de caixa, depósitos
(“moeda funcional”). d) Principais políticas contábeis: As políticas contábeis líquidos e imediatamente resgatáveis, aplicações financeiras em investimento
significativas aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras com risco insignificante de alteração de valor. Os saldos de aplicações
foram incluídas nas respectivas notas explicativas e são consistentes com financeiras estavam integralmente aplicados no CDB (Certificado de Deposito
aquelas adotadas e divulgadas nas demonstrações financeiras de exercícios Bancário) em 2021 e 2020. As aplicações financeiras são prontamente
anteriores. Algumas normas e interpretações contábeis foram emitidas, conversíveis em caixa, sendo indexadas à taxa dos certificados de depósito
porém, ainda não estão em vigor para o exercício findo em 31 de dezembro interbancário (“taxa DI” ou “CDI”).
de 2021. A Sociedade não adotou antecipadamente nenhuma destas normas. 6. Tributos a recuperar:
Adicionalmente, a Sociedade não espera que essas normas tenham um
31 de dezembro de
impacto material nas demonstrações financeiras em períodos subsequentes.
2021
2020
e) Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A preparação das Imposto de renda retido na fonte (“IRRF”) a recuperar
2
72
demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e o exercício de Impostos e contribuições federais brasileiras (IR/CSLL)
314
314
julgamentos por parte da Administração na aplicação das políticas contábeis Outros
133
133
da Sociedade. Essas estimativas são baseadas na experiência e conhecimento Total
449
519
da Administração, informações disponíveis na data do balanço e outros 7. Processos judiciais: A Sociedade é parte envolvida em ações trabalhistas
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros que se acredita serem e tributárias em andamento na esfera administrativa e judicial. As provisões
razoáveis sob circunstâncias normais. Alterações nos fatos e circunstâncias para as perdas decorrentes dessas ações são estimadas e atualizadas
podem conduzir a revisão dessas estimativas. Os resultados reais futuros pela Sociedade, amparada pela opinião de consultores legais. Passivos
poderão divergir dos estimados. As estimativas e julgamentos significativos contingentes consistem em causas discutidas nas esferas administrativa e
aplicados pela Sociedade na preparação destas demonstrações financeiras
judicial, cuja expectativa de perda é classificada como possível, as quais o
estão apresentados na nota 7.
reconhecimento de provisão não é considerado necessário pela Sociedade,
3. Despesas gerais e administrativas:
Exercícios findos em baseado nos consultores legais. Correlacionados às provisões e passivos
31 de dezembro de contingentes, a Sociedade é exigida por lei a realizar depósitos judiciais para
2021
2020 garantir potenciais pagamentos de contingências. Os depósitos judiciais
são atualizados monetariamente e registrados no ativo não circulante da
Despesas gerais e administrativas
Serviços de terceiros
(525)
(460) Sociedade até que aconteça a decisão judicial de resgate destes depósitos
Total
(525)
(460) por uma das partes envolvidas.

BALANÇO PATRIMONIAL
Em milhares de reais (Não auditadas)
31 de
31 de
dezembro dezembro
Notas
de 2021
de 2020
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Ativo não circulante
Tributos a recuperar
Depósitos judiciais
Total do ativo
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores
Tributos a recolher
Outros passivos

5

140
140

263
263

6
7

449
62
651

519
56
838

45
6
49
100

47
8
55

Passivo não circulante
Provisões para processos judiciais
7
8.620
7.905
Total do passivo
8.720
7.960
Total do passivo a descoberto
8
(8.069)
(7.122)
Total do passivo e passivo a descoberto
651
838
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras.
Provisões para
Passivos
Depósitos
processos judiciais contingentes
judiciais
31 de
31 de
31 de
dezembro de dezembro de dezembro de
2021
2020 2021 2020 2021 2020
Processos trabalhistas
8.620
7.905
496
454
62
56
Processos tributários
- 26.294 25.304
Total
8.620
7.905 26.790 25.758
62
56
Política contábil: Uma provisão é reconhecida no momento em que sua
obrigação for considerada provável pela diretoria jurídica e seus consultores
jurídicos que serão necessários recursos para liquidar a obrigação e puder ser
mensurada com razoável certeza. A contrapartida da obrigação é uma despesa
do exercício. Essa obrigação é atualizada de acordo com a evolução do
processo judicial ou encargos financeiros incorridos e pode ser revertida caso
a estimativa de perda não seja mais considerada provável devido a mudanças
nas circunstâncias, ou baixada quando a obrigação for liquidada. Estimativas
e julgamentos contábeis críticos: Por sua natureza, os processos judiciais
serão resolvidos quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem
de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende
da atuação da Sociedade e incertezas no ambiente legal envolve o exercício
de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos
potenciais resultados dos eventos futuros.
8. Passivo a descoberto: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2021 e
2020 o capital social é de R$ 1.105.160 correspondendo a 1.105.160 ações
ordinárias de valor nominal de R$ 1 (um real) cada, totalmente integralizadas.
b) Capital social a integralizar - Em 31 de dezembro de 2020 o capital social
a integralizar era de R$ 11.407 e durante o exercício de 2021 foi realizada a
capitalização no valor de R$ 300 (R$ 400 em 2020), passando o saldo para R$
11.107 em 31 de dezembro de 2021.
9. Classificação dos instrumentos financeiros:
Custo amortizado
31 de
31 de
dezembro dezembro
de 2021
de 2020
Caixa e equivalentes de caixa
140
263
Total dos ativos financeiros
140
263
Fornecedores
45
47
Total dos passivos financeiros
45
47
Política contábil: A Sociedade classifica os instrumentos financeiros com base
no seu modelo de negócios para o gerenciamento dos ativos e nas características
dos fluxos de caixa contratuais desses ativos. Os instrumentos financeiros
são mensurados ao valor justo por meio do resultado a menos que certas
condições que permitam uma mensuração subsequente ao valor justo por meio
de outros resultados abrangentes ou pelo custo amortizado sejam atendidas.
Os passivos financeiros são inicialmente mensurados ao valor justo, líquidos
dos custos de transação incorridos e subsequentemente são mensurados
ao custo amortizado e atualizados pelo método da taxa de juros efetivos.
10. Gestão de riscos: a) Gestão de risco de liquidez e capital - A Sociedade
monitora as previsões de fluxo de caixa para assegurar a liquidez de curto
prazo e possibilitar maior eficiência da gestão do caixa, em linha com o foco
estratégico na redução do custo de capital e estabelecer uma estrutura de
capital que assegure a continuidade dos seus negócios no longo prazo.
b) Gestão de risco de crédito - A exposição da Sociedade ao risco de crédito
decorre de investimentos financeiros. O processo de gestão de risco de crédito
fornece uma estrutura para avaliar e gerir o risco de crédito das contrapartes
e para manter o risco da Sociedade em um nível aceitável. Gestão de risco de
crédito de investimentos financeiros - Para gerenciar a exposição de crédito
originada por aplicações financeiras, a Sociedade controla a diversificação
de sua carteira e monitora diferentes indicadores de solvência e liquidez das
diferentes contrapartes que foram aprovadas para negociação.
ADMINISTRADORES
Sérgio Claudio da Costa Rodrigues
Diretor Presidente
Rodrigo Lauria de Castro Loureiro Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis
Diretor
Diretor
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
Robson da Silva Iannuzzi - Contador - CRC-RJ-093261/O-5
Cecília Fernandes Albuquerque - Gerente de Controladoria
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Sexta, sábado, domingo e segunda-feira, 15, 16, 17 e 18 de abril de 2022 l Monitor Mercantil

XP revisa projeções para Selic, IPCA e PIB
Inflação alta deve impactar taxa de juros a 13,75%

E

m relatório divulgado nesta quintafeira, três economistas da XP comentam
que a inflação vem surpreendendo sistematicamente
para cima desde meados do
ano passado. “O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de março, sozinho, ficou 0,30pp acima das
expectativas do mercado”.
O relatório é assinado por
Caio Megale (economistachefe da XP), e pelos economistas Tatiana Nogueira
e Rodolfo Margato.
“Apesar da surpresa recente estar concentrada em
itens mais voláteis, como
alimentos e combustíveis,
há sinais de que a inflação
está ficando mais inercial. Uma evidência disso é

que o repasse de custos ao
consumidor final tem sido
mais forte do que a média
histórica”, destaca o relatório.
Na opinião dos economistas, outro motivo para
a inflação continuar pressionada é que a atividade
econômica se mostrou mais
resiliente do que o esperado neste ano – o que levou
a XP a revisar a projeção
de crescimento do PIB em
2022 de 0% para 0,8%.
“Acreditamos que esse
fato tornará a inflação de
curto prazo menos sensível
à desaceleração da atividade
econômica esperada para o
segundo semestre. Isto nos
leva a subir principalmente
nossa projeção de inflação
de serviços, que é mais sen-

sível à dinâmica da atividade
(e, portanto, acreditávamos
antes que poderia desacelerar mais)”, ressaltam.
A XP elevou a projeção
para a inflação de serviços
para 2022 de 6,2% para
7,4%, levando a projeção
do IPCA para 7,4% (7,0%
antes). “Mantivemos inalterada nossa projeção para os
demais grupos: alimentos,
industrializados e preços
administrados. Esses grupos tendem a ser afetados
positivamente pela recente
acomodação dos preços das
commodities medidos em
reais”, ressaltou o relatório.
Política monetária
Para a equipe da XP, a
inflação persistentemente

alta vem afetando as expectativas de inflação de médio
prazo. Isso significa que a
dinâmica da inflação está
piorando (tornando-se mais
inercial), o que deixa a tarefa do Banco Central mais
desafiadora.
Visão do BCB
O relatório cita que em
recente webinar, o presidente do Banco Central
do Brasil (BCB), Roberto
Campos, reconheceu que
o IPCA de março surpreendeu para cima, mencionando que o BCB terá que
analisar cuidadosamente
sua dinâmica. “A nosso
ver, foi um sinal de que
a taxa Selic pode ir além
do atual cenário básico do

RELATÓRIO DA DIRETORIA. Prezados Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e
as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social Encerrado em 31/12/2021. Expressamos os nossos agradecimentos e reconhecimento aos parceiros, representados pelos Srs. Acionistas, Clientes e Fornecedores que nos prestigiaram, e a todos os Funcionários que contribuíram com dedicação e entusiasmo para o sucesso e
crescimento da ‘‘ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A’’. Rio de Janeiro, 11/04/2022. A Administração.
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (Em R$mil)
ATIVO
Nota
2021
2020 PASSIVO
Nota
2021
2020
23.551 30.327
42.241 47.628 Circulante
Circulante
3.245 2.723
Caixa e equivalentes de caixa
4
16.230 23.899 Fornecedores
3.414 4.150
Clientes
16.172 13.157 Obrigações com pessol
4.003 4.431
Adiantamentos a fornecedores
224
96 Impostos, taxas e contribuições sociais a recolher
224
230
Impostos e contribuições a recuperar
5
7.594 8.508 Empréstimos e financiamentos
63 1.214
Outros créditos
2.021 1.968 Contas a pagar
3e
11.022 12.489
45.507 53.678 Provisão e encargos para férias
Não Circulante
1.580 5.090
25.838 35.163 Partes relacionadas
Realizável a Longo Prazo
Não Circulante
- 6.186
Impostos e contribuições a recuperar
5
- 3.515 Impostos e contribuições sociais a recolher
9a
- 1.795
Depósitos judiciais
2.142 2.788 Provisão p/ contingências
9b
- 4.391
Cauções contratuais
11.798 9.785 Patrimônio Líquido
64.197 64.793
Clientes
6
11.898 19.075 Capital social
10a
22.000 22.000
Investimentos
7
2.269 2.202 Reserva de capital
155
155
Imobilizado
8
2.004 2.017 Reserva de lucros
10b 10c 40.886 41.482
Intangível
8
15.396 14.296 Outros resultados abrangentes
10d
1.156 1.156
87.748 101.306 TOTAL
TOTAL
87.748 101.306
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do período de 01/01/2020 a 31/12/2021 (Valores expressos em milhares de reais)
Reservas de lucros Outros resultados abrangentes
Capital Reserva Reserva Retenção
Reserva
Lucros
social de capital
legal de lucros
Total
reavaliação
Total acumulados
Total
Saldos em 01/01/2020
22.000
155
3.782
33.962 37.744
1.156
1.156
- 61.055
Dividendos complementares conf. AGE/AGO
(23)
(23)
(23)
Lucro líquido do exercício
4.933
4.933
Destinação do lucro líquido do exercício:
. Constituição de reserva legal - nota 10b
247
247
(247)
. Dividendos propostos - nota 10e
(1.172) (1.172)
. Retenção de lucros - nota 10c
3.514
3.514
(3.514)
Saldos em 31/12/2020
22.000
155
4.029
37.453 41.482
1.156
1.156
- 64.793
Dividendos complementares conf. AGE/AGO
(29)
(29)
(29)
Prejuízo líquido do exercício
(567)
(567)
Compensação do prejuízo do exercício
(567)
(567)
567
Saldos em 31/12/2021
22.000
155
4.029
36.857 40.886
1.156
1.156
- 64.197
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras de 31/12/2021 (Valores expressos em R$Mil, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional. A Araújo Abreu é uma Sociedade Anônima de Capital controlada é de R$ 4.384 (R$ 4.251 em 2020). 8. O Imobilizado e Intangível.
Fechado, fundada em 1922, que atua em diversos segmentos do mercado, com São representados como segue:
tecnologia própria em Gerenciamento de Serviços e Engenharia (Manutenção,
2021
2020
Automação, Instalações Prediais, Industriais e Especiais). 2. Base de prepaTaxas
Vlr.
Vlr.
ração e apresentação das demonstrações financeiras. As demonstrações Imobilizado
(%) Custo Depreciação Líquido Líquido
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Terrenos
849
849
849
Brasil, em conformidade com a Lei nº 6.404/76, em sua redação atual, e pronun- Prédios
4 1.013
435
578
582
ciamentos técnicos de órgãos regulamentadores. As práticas contábeis adota- Instalações
10
11
11
das no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasilei- Máquinas e equipamentos
10
189
189
ra e nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Móveis utensílios.
10
151
151
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – (CPCs) e Resoluções do Conselho Veículos
20
391
391
Federal de Contabilidade (CFC). O resultado e a posição financeira da Araújo Comunicações
10
22
22
Abreu Engenharia S/A, estão expressos em milhares de Reais, moeda funcio- Proces. Dados
20 5.984
5.984
nal da Companhia e moeda de apresentação das demonstrações financeiras. Outros
585
8
577
586
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2021 foram aprova- Totais
9.195
7.191
2.004
2.017
das pela Diretoria Executiva em 31/03/2022. 3. Resumo das principais prá- Intangível
ticas contábeis. a) Caixa e equivalentes de caixa. Compreende o saldo dos Sistemas informatizados
15.396
- 15.396 14.296
numerários em caixa e conta corrente de liquidez imediata, com baixo risco de Totais
15.396
- 15.396 14.296
variação no valor de mercado, registrados ao custo, acrescidos dos rendimen- Recuperabilidade de ativos. De acordo com o Comitê de Pronunciamentos
tos auferidos até a data do balanço, quando aplicável. b) Investimentos. Estão Contábeis (CPC) 01 “Redução ao Valor Recuperável de Ativos”, os itens
demonstrados ao custo de aquisição, ajustado por avaliação pelo método de do ativo imobilizado e intangível que apresentam sinais de que seus custos
equivalência patrimonial quanto à participação em controlada. c) Imobilizado. registrados são superiores aos seus valores de recuperação, são revisados
Está demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até detalhadamente para determinar a necessidade de provisão para redução
31/12/1995 e de reavaliação espontânea, ajustado por depreciação acumula- do saldo contábil a seu valor de realização. Em 31 de dezembro de 2021 a
das, quando aplicável, calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em administração da Companhia entende que não são identificáveis ativos que
função do tempo de vida útil e de recuperação econômica, fixado por espécie necessitam de provisão para redução de seu valor de recuperação. Vida útil
de bens. Os bens do ativo imobilizado correspondem ao valor recuperável dos econômica dos bens. A administração da Companhia entende que, com base
bens, sendo que estes não excedem ao seu valor de mercado ou mesmo de re- em levantamentos e análises internas e na experiência que possuí sobre o
cuperação, portanto, não requerendo eventuais ajustes. d) Intangível. Repre- imobilizado, que o seu valor de recuperação é semelhante aos valores contábeis.
senta os valores investidos com desenvolvimento de sistemas informatizados, 9. Passivo não circulante. a) Imposto e contribuições sociais a recolher .
cuja amortização ocorrerá a partir de sua operacionalidade. e) Provisão para Em 2020 o valor registrado representava o montante do parcelamento relativos
férias. Foi constituída com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até à Lei nº 11.941/09, atualizado de acordo com as condições estabelecidas pela
a data do encerramento das demonstrações financeiras, incluindo-se os encar- Receita Federal do Brasil. b) Provisão p/ contingências. Em 2020 o valor
gos sociais pertinentes. f) Imposto de renda e contribuição social. As bases registrado representava o montante das ações trabalhistas com prognóstico
de cálculo do imposto de renda e da contribuição social foram apuradas trimes- de perda provável atribuídos pelos assessores jurídicos da Companhia. Em
tralmente de acordo com a legislação vigente, com a aplicação da alíquota de atendimento a NBC TG 25, as ações trabalhistas em curso com prognóstico de
15%, acrescido do adicional de 10% sobre o lucro real excedente de R$ 60 mil perdas possíveis totalizam R$ 17.094 mil. 10. Patrimônio líquido. a) Capital
para determinação do imposto de renda e de 9% para contribuição social sobre realizado. O Capital Social realizado pertence inteiramente a acionistas
o lucro líquido aplicado sobre o lucro tributável.
domiciliados no país e está composto de 22.000.000 de ações ordinárias
4. Caixa e equivalentes de caixa
2021
2020 nominativas no valor nominal de R$ 1,00 cada (22.000.000 em 2020). b)
Numerário em caixa
236
223 Reserva legal. Constituída nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76. c)
Contas correntes
6.933
11.685 Retenção de lucros. Representa, após a compensação dos prejuízos, os
Aplicações Financeiras
9.061
11.991 valores retidos dos lucros da Companhia com destinação a ser aprovada em
Total
16.230
23.899 Assembleia de Acionistas. d) Reserva de reavaliação. Registra o saldo a
O saldo bancário está livre e desembaraçado não havendo acordos para ma- realizar da reserva de reavaliação. e) Dividendos propostos. Em 2021 por ter
nutenção de saldos médios. 5. Impostos e contribuições a recuperar. Regis- sido apresentado prejuízo contábil, não houve destinação de dividendos. Em
tram os valores dos impostos e contribuições a recuperar, assim discriminados: 2020, os dividendos propostos foram calculados conforme identificado a seguir:
2021
2020
2020
Circulante Circulante Não Circulante Prejuízo/Lucro líquido do exercício
4.933
Contribuição social
3.943
4.239
3.515 (-) Reserva legal 5%
247
IRRF
2.648
3.349
- Base de cálculo para dividendos
4.686
INSS
513
256
- Dividendos propostos (25%)
1.172
COFINS
442
591
- 11. Receita líquida de serviços
PIS
48
73 Descrição
2021
2020
Total
7.594
8.508
3.515 Receita bruta
220.601 230.898
A Receita Federal do Brasil - RFB, compensou os créditos tributários referentes Prestação de serviços - mercado interno
220.601 230.898
a saldo negativo de contribuição social de períodos anteriores, no montante de Deduções
(19.442) (20.079)
R$ 3.515, que foram atualizados e utilizados, por ocasião de sua homologação, Impostos e contribuições
(17.429) (18.366)
com os débitos existentes, dos parcelamentos da Lei 11.941/09. 6. Clientes – Devoluções, vendas canceladas e abatimentos
(2.013) (1.713)
Não Circulante. Representa os créditos quirografários do cliente OI S.A., em Receita Líquida
201.159 210.819
recuperação judicial, no montante de R$ 11.898 (R$ 19.075 em 2020).
12. Despesas Administrativas. São demonstradas como sendo:
7. Investimentos
2021
2020
Descrição
2021
2020 Conservação e manutenção
Descrição
43
56
- Em empresa controlada (*)
2.235
2.168 Legais e sociais
64
46
- Em ações de incentivos fiscais
8
8 Impostos
64
- Em imóveis para renda
26
26 Recursos materiais
40
30
Total
2.269
2.202 Recursos humanos
1.942
1.467
(*) A Companhia participa em 51% no capital social da sociedade Araújo Abreu Recursos de terceiros
2.218
1.154
Engenharia Norte Ltda., sendo representado por 1.020.000 quotas no valor Reversão de provisão de impostos
- (2.072)
nominal de R$ 1,00 cada uma. Em 31/dez./21 o valor do Patrimônio Líquido da Total
4.307
745

BCB e nosso (taxa terminal de 12,75%)”.
“Considerando essa dinâmica de inflação e expectativas de inflação, nossos
modelos sugerem que o
BCB precisará manter a taxa básica de juros cerca de
1pp acima da trajetória anterior por alguns trimestres
para entregar uma trajetória
de desinflação semelhante”.
Veja as previsões:
- Continuamos vendo uma
alta de 1pp em maio e agora
esperamos uma alta adicional
de 1pp em junho, levando a
taxa básica para 13,75%.
- A política monetária
mais apertada evita que a
projeção do IPCA aumente
em 2023. Mas o crescimento do PIB provavelmente
será menor.

- Para 2023 mantivemos
nossa projeção de IPCA
em 4,0%, com a política
monetária mais apertada compensando a maior
inércia a partir de 2022.
Ainda acreditamos que a
inflação convergirá para
a meta apenas em 2024.
Faz sentido aceitar a inflação acima da meta por
um tempo, considerando
o choque de oferta gerado pelas pandemias e pela
guerra na Ucrânia.
- O crescimento do PIB,
no entanto, tende a ser afetado. O aumento da taxa
Selic e a pior transferência
estatística nos levaram a
cortar nossa projeção de
crescimento do PIB em
2023 de 1,2% para 0,5% .

Demonstração do Resultado dos
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em R$mil)
Nota
2021
2020
Receita Líquida de Serviços
11
201.159
210.819
Custos dos Serviços
(164.273) (163.311)
Lucro Bruto
36.886
47.508
Receitas (Despesas) Operacionais
(39.559)
(37.516)
Administrativas
12
(46.903)
(51.623)
Depreciações
(12)
(830)
Resultado de equivalência patrimonial
576
601
Outras receitas (despesas) operacionais
13
6.780
14.336
(Prejuízo) Lucro Operacional
Antes do Resultado Financeiro
(2.673)
9.992
Resultado Financeiro
14
2.847
(1.606)
Receitas financeiras
3.482
122
Despesas financeiras
(635)
(1.728)
Lucro Antes da Contribuição Social
e do Imposto de Renda
174
8.386
Contribuição Social e Imposto de Renda
(741)
(3.453)
Contribuição social
3f
(201)
(935)
Imposto de renda
3f
(540)
(2.518)
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício
(567)
4.933
Quantidade de ações
22.000.000 22.000.000
(Prejuízo) Lucro líquido por ação do
capital social final
(0,03)
0,22
Demonstração do Resultado Abrangente
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em R$mil)
2021 2020
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício
(567) 4.933
Outros resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos
Total dos Resultados Abrangentes
(567) 4.933
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro (Valores expressos em milhares de reais)
Fluxo de Caixa das atividades operacionais
2021 2020
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício
(567) 4.933
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações
12
830
Equivalência patrimonial
(576) (601)
(Reversão) Constituição de Provisões
(5.858) 1.563
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício ajustado
(6.989) 6.725
Variações nos ativos e passivos operacionais
Redução de clientes
4.162 11.479
Aumento de adiantamentos a fornecedores
(128)
(22)
Redução de impostos e contribuições a recuperar
4.429 1.089
Redução (Aumento) de depósitos judiciais
646
(110)
Aumento cauções contratuais
(2.013) (3.891)
(Aumento) Redução de outros créditos
(53)
12
(Redução) Aumento de impostos e contribuições a pagar
(2.223)
595
Aumento (Redução) de fornecedores
522 (2.729)
Redução de obrigações com pessoal
(736) (862)
Redução de contas a pagar
(1.151) (737)
Redução de partes relacionadas
(3.510) (1.410)
Caixa líquido (aplicado) proveniente nas
(7.044) 10.139
atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicação no intangível
(1.100) (1.229)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
(1.100) (1.229)
Fluxos de caixa das atividade de financiamentos
Amortização de empréstimos
(6) (4.270)
Dividendos pagos
(29)
(23)
Dividendos recebidos
510
510
Caixa líquido proveniente (aplicado) nas atividades
de financiamentos
475 (3.783)
(Redução) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (7.669) 5.127
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
23.899 18.772
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
16.230 23.899
13. Outras Receitas (Despesas) Operacionais. São demonstradas como
sendo:
Descrição
2021
2020
Recuperação INSS apurado a maior
6.739 14.427
Aluguéis de imóveis
28
12
Recuperações diversas
13
1
Outras despesas operacionais
(104)
Total
6.780 14.336
14. Resultado financeiro
2021
2020
Descrição
Receitas financeiras
3.482
122
Juros em aplicações financeiras
248
57
Descontos obtidos e juros de mora
1
65
Variações monetárias
3.233
Despesas financeiras
(635) (1.728)
Descontos concedidos
(378)
(576)
Juros e comissões
(195) (1.099)
Serviços bancários
(62)
(53)
Resultado financeiro
2.847
(1.606)
15. Seguro. A Companhia mantém cobertura de seguro “Predial e Conteúdos”
de riscos diversos, no montante de R$ 9.000, considerado suficiente para cobrir
eventuais sinistros que possam ocorrer. Possui ainda seguro de “Responsabilidade Civil Geral” no montante de R$ 1.000. Os veículos são segurados tomando-se por base 100% do valor de referência da tabela da Federação Instituto de
Pesquisas Econômicas – FIPE. 16. COVID 19. Confirmamos que em relação à
pandemia da covid-19, que afeta o mundo desde o início de 2020, amplamente
divulgado pelos órgãos de saúde e também pela mídia, além dos procedimentos legais previstos na legislação brasileira, durante o exercício de 2020 e 2021,
a Companhia sofreu diminuição nas suas operações, sem comprometer a continuidade operacional dos seus negócios. Para o exercício de 2022 a administração da Companhia, após a realização das análises pertinentes, espera uma
estabilidade e posterior melhora do cenário mercadológico, tendo em vista as
medidas governamentais para estimular a retomada econômica de crescimento
do País. 17. Outras informações. Os registros contábeis e as operações estão
sujeitos aos exames das autoridades fiscais e a eventuais notificações para
recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições durante prazos
prescricionais variáveis, consoante à legislação aplicável.
Josemar Lúcio de Ávila - Diretor Presidente
Francisco José Gonçalves de Abreu - Diretor Vice-Presidente
Frederico Daher da Silva Abreu - Diretor Financeiro
Fernanda Daher da Silva Abreu - Diretora de RH
Eugênio Daher da Silva Abreu - Diretor Comercial
Paulo Roberto P. de Lima - Técnico Contábil - CRC-RJ 077910/O
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A ENEVA
Visão Geral: A ENEVA S.A. (“ENEVA”) é uma empresa integrada de energia, com negócios complementares em geração
de energia elétrica e exploração & produção de hidrocarbonetos
no Brasil, pioneira no desenvolvimento e operação do modelo
Reservoir-to-Wire (“R2W”) no país1. A Companhia tem sede no
município do Rio de Janeiro e ativos nos estados do Maranhão,
Ceará, Amazonas, Roraima, Mato Grosso do Sul e Goiás. A
Companhia possui um parque de geração térmica de 2,2 GW
em operação, que representa aproximadamente 7% da capacidade de geração térmica de gás natural e carvão do país2. A
capacidade total instalada atingirá 2,8 GW até 2024 e 3,1 GW
até 2026, com a entrada em operação de quatro novas usinas.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em dezembro de 2021, a ENEVA operava 11 campos de gás PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
natural nas Bacias do Parnaíba e Amazonas, com reservas cer- O Jeito de Ser ENEVA é a união de trajetórias, experiências e histificadas totais (2P) de 36,56 bcm (bilhões de metros cúbicos, do tórias das pessoas que fazem parte do time e reflete a forma como
inglês billion cubic meters), além da área de Juruá, na Bacia do a Companhia conduz o negócio e seus relacionamentos, semSolimões. Adicionalmente, possui contratos de concessão para
exploração e produção de hidrocarbonetos em mais de 64 mil pre orientados por 3 pilares: Missão, Visão e Comportamentos.
km² nas Bacias do Parnaíba, Amazonas, Solimões e Paraná, em Missão: Conforme o planejamento estratégico de longo prazo
diferentes estágios exploratórios. No ano de 2021, a Companhia da Companhia, a Eneva possui como missão liderar uma transifoi a maior operadora privada3 de gás natural do Brasil, com uma ção justa e inclusiva com energia que gera valor, enfatizando os
capacidade de produção de 8,4 milhões de m³ por dia. Em 2022,
com o início das operações no Campo de Azulão, na Bacia do seguintes pontos: • Democratizar o acesso a uma energia confiáAmazonas, a capacidade de produção de gás natural atingirá 9,0 vel e acessível; • Expandir o uso do gás natural em substituição a
combustíveis mais poluentes e investir em energias renováveis; •
milhões de m³ por dia.
Valorizar a inclusão de populações mais vulneráveis; • Oferecer
soluções integradas de energia; • Criar relacionamentos mutuamente benéficos entre a companhia, colaboradores, clientes,
Cambuhy
fornecedores e comunidades das quais dependemos para pros22,87%
perar. Visão: A visão da ENEVA, que embasa a estratégia de
Outros
crescimento até 2030, consiste em ser a empresa integrada de
44,00%
energia líder em geração de valor. Atrelado a essa visão está a
100% Free
consolidação como player integrado de energia, de modo a cresFloat
cer e maximizar a geração de valor. O planejamento estratégico
está ancorado em cinco alavancas de valor:
BTG Pactual
21,53%
Tesouraria
Atmos Dynamo
0,04%
5,31% 6,25%

Energia
para o grid

Soluções integradas em
energia

Disciplina na alocação
de capital

Monetização de
Gás

Acesso a reservas
de gás

Comportamentos: Para que a missão e visão 2030 sejam alcançados, a Companhia precisa perseguir os seguintes comportamentos: • Ter coragem para assumir risco de forma responsável; • Ser receptiva, construtiva e resiliente; • Perseguir os
mais altos padrões de desempenho; • Confiar uns nos outros; •
Celebrar e reconhecer o sucesso.

ESTRUTURA SOCIETÁRIA
A figura abaixo apresenta a estrutura societária da ENEVA em 31 de dezembro de 2021:

A Companhia está listada no segmento de Novo Mercado desde
o seu IPO em 2007, e possui capital pulverizado (Corporation). A
ENEVA possui uma única classe de ações e seu capital social ao
final de 2021 era composto por 1.266.339.183 ações ordinárias,
negociadas na B3 - Brasil, Bolsa Balcão sob o código ENEV3. A
composição acionária está detalhada no gráfico ao lado.

GERAÇÃO
DE
GERAÇÃO DE
ENERGIA
ENERGIA

PORTFÓLIO DE ATIVOS
A ENEVA possui os seguintes segmentos de atuação:

EXPLORACAO
EXPLORAÇÃO
PRODUÇÃO
&&PRODUCAO

Geração de energia segura e competitiva para o sistema elétrico
brasileiro, com um parque de geração termelétrica com 3,1 GW
de capacidade instalada (71% operacional).

GESTÃO DE PESSOAS
A Eneva encerrou o ano de 2021 com um total de 1.224 colaboradores, sendo composto por 1.127 empregados permanentes. Na
comparação com o final de 2020, quando contávamos com 1.105 colaboradores, o quadro de colaboradores da Companhia cresceu
10,77%. O efetivo da Eneva está concentrado concentra nas regiões Nordeste, Sudeste e Norte, representando respectivamente,
59%, 30% e 11% do efetivo total. As usinas da Companhia estão localizadas nos estados do Maranhão (Complexo Parnaíba e
Unidade de Itaqui), Ceará (Unidade de Pecém II), e Amazonas e Roraima (Projeto Integrado Azulão-Jaguatirica). Deste modo, para
suportar o início das atividades na região, novos colaboradores foram contratados, passando de 53 para 129 colaboradores entre
2020 e 2021, apresentando um crescimento de 143%.

NÚMERO DE COLABORADORES4
Exploração e produção em diversos campos de gás natural nas
bacias sedimentares do Parnaíba, Amazonas e Paraná, além da Unidade
Região
Geral
área de Juruá, na Bacia do Solimões, e mais de 64 mil km² em
Nordeste
Norte
Sudeste
concessões exploratórias.
Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Total
Sede
0
0
0
0
156
233
156
233
389
Complexo Parnaíba
53
309
0
0
0
0
53
309
362
Itaqui
29
174
0
0
0
0
29
174
203
Pecém II
23
115
0
0
0
0
23
115
138
Azulão
0
0
15
56
0
0
15
56
71
Jaguatirica
0
0
10
51
0
0
10
51
61
Total
105
598
25
107
156
233
286
938
1.224
COMERCIALIZAÇÃO
COMERCIALIZAÇÃO

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
O ano de 2021 foi extraordinário para a Companhia em muitos
sentidos. Encerramos o ano com o melhor trimestre da história,
e nossa estrutura resiliente e alocação de capital prudente tiveram destaque, o que é ainda mais relevante se considerarmos o
ambiente desafiador. Alcançamos um EBITDA recorde de R$ 2,3
bilhões, um aumento de 40% em relação ao ano anterior, atingimos uma taxa de recomposição de reservas de 264% na Bacia
do Parnaíba e acrescentamos 1,3 bilhão de m³ de reservas 2P
de gás ao nosso ativo Azulão, no Amazonas. O ano também foi
marcado pela diversificação do nosso portfólio com a incorporação da Focus, que posicionou a Eneva como uma das maiores
companhias de energia solar do país, com um portfólio de crescimento de mais de 3GW em energias renováveis. Tivemos sucesso no leilão de capacidade de energia, com a contratação da
usina Parnaíba IV e de uma capacidade térmica adicional de 295
MW no Amazonas, expandindo, assim, o modelo Reservoir-to-Wire (R2W) para outra bacia. Os investimentos significativos
feitos ao longo do ano representam uma base sólida que impulsionará nossos resultados futuros. Além disso, a estrutura de
capital e o balanço patrimonial da Eneva continuam garantindo
um custo de capital baixo com liquidez sólida para capitalizar as
oportunidades de criação de valor de longo prazo. Com o amadurecimento dos nossos projetos e o fortalecimento do fluxo de
caixa livre em 2022, poderemos trabalhar com o “trilema do crescimento” mencionado na Carta aos Acionistas do ano passado, e
implementar uma política de dividendos. Buscaremos atingir
nossas metas anunciadas de alavancagem por meio (i) da aderência ao limite de dívida líquida/EBITDA de 4x em M&A, (ii) da
disciplina de pagamento após extensões do balanço patrimonial;
e (iii) de recompras oportunistas para evitar desalavancagem excessiva. Nossa execução do capex também seguiu de acordo
com o esperado, mas com pequenos ajustes devido a atrasos
atribuídos à Covid. Continuamos a atrair uma base acionária que
vê mérito em nossa abordagem de M&A oportunista e confia na
capacidade da nossa Administração de gerar valor ao longo do
tempo. Decisões de financiamento criativas e oportunistas são
tomadas tanto dentro como fora do contexto de projetos e M&A:
na expectativa de necessidade de capital, podemos participar de
transações oportunistas no mercado de capitais para levantar
recursos (incluindo dívida, ações e transações híbridas) e/ou
contratar financiamentos quando as condições estiverem favoráveis, até mesmo na ausência de necessidade imediata de capital. Acreditamos que diversificação em meio a especialização
cria valor e resiliência para a Eneva, e nós nos destacamos pela
nossa capacidade diferenciada de adaptar os nossos negócios
para atender às necessidades de um mundo em transformação.
Buscaremos novas oportunidades que agreguem valor ao nosso
negócio, como temos feito desde o re-IPO, há cinco anos, e continuaremos analisando oportunidades de investimento para maximizar a eficácia do componente de alocação de capital da nossa estratégia de diversificação. Nossa abordagem tem sido fazer
um número relativamente pequeno de transações, mas com alta
qualidade. Obviamente, com menos transações, o conhecimento
e o valor por transação devem ser excepcionais. Esse foi o caso
da incorporação recente da Focus, um componente importante
para a evolução do nosso portfólio. Do ponto de vista estratégico, a aquisição possibilita uma diversificação dentro da tendência de consumo para incluir energia verde/hidrogênio e produção
de energia distribuída. Hoje estamos bem-posicionados para nos
adaptar à esperada transição energética de longo prazo para
fontes renováveis, em linha com as constantes mudanças no
comportamento dos consumidores. Dessa forma, acreditamos
que as conquistas do último ano nos deixam muito otimistas com
relação ao nosso próximo capítulo; a Eneva está muito bem-posicionada para capturar as oportunidades do momento atual de
mudança do mercado em direção a um modelo centrado no
cliente. Nosso sucesso durante a pandemia deixou isso muito
claro. Nós nos adaptamos e mudamos de direção rapidamente
nesse ambiente novo para atender às necessidades dos clientes
usando nossa tecnologia de primeira linha e portfólio variado de
produtos para garantir o acesso dos nossos clientes a energia
confiável. Estamos atentos ao movimento do mundo de transição de combustíveis fósseis para energia de baixo carbono energia de fontes renováveis, nuclear e potencialmente de hidrogênio. Essa transição, que afetará quase todos os negócios em
todos os países, se dá ao mesmo tempo em que é necessário
lidar com uma crise energética global, mudanças climáticas dramáticas e liberalização da demanda reprimida após a pandemia,
que estimulou vários países a estocar combustíveis fósseis, indicando um aumento significativo nas emissões globais de dióxido
de carbono no ano passado, indo na direção oposta à da tendência global e das metas declaradas de carbono zero. Isso tudo,
aliado à disrupção observada ao longo de 2021, tanto nos EUA
quanto na Europa, desencadeou o debate sobre o impacto e a
prontidão de uma transição global para uma energia mais limpa.
Esperamos, portanto, uma transição mais equilibrada daqui para
frente, com financiamento de curto prazo adequado para combustíveis fósseis na próxima década ou nas próximas duas décadas, enquanto as energias alternativas aumentam sua competitividade e acesso para que possam substituir totalmente os
combustíveis fósseis. Nesse contexto, continuamos a acreditar
que o gás natural continuará desempenhando um papel importante na transição energética e poderá funcionar como uma ponte para o hidrogênio ou para outras alternativas que possam
surgir. Acreditamos que a vasta experiência da Eneva na operação de ativos de carbono intensivo fará com que cuidemos melhor desses ativos e nos ajudará em nossa missão de liderar uma
transição justa e inclusiva ao fornecer energia que gera valor. A
Eneva é guiada por uma série de valores essenciais e um propósito que contribuíram para a definição de uma meta ambiciosa
para 2030. Temos a missão de liderar uma transição justa e inclusiva ao fornecer energia que gera valor. Nossa visão é crescer e atingir o tamanho certo para sermos líderes na criação de
valor de longo prazo como uma companhia de energia integrada.
Para concretizar nossa visão, estabelecemos seis frentes de ataque principais - as batalhas que temos que vencer: 1) expandir
os ciclos de vida dos ativos atuais e replicar o R2W para outras
geografias; 2) maximizar a base de reservas e desenvolver soluções integradas na região Norte: 3) desenvolver infraestrutura de
hub(s) de gás; 4) comercializar recursos de energia e desenvolver novos modelos de negócios; 5) desenvolver um portfólio de
energias renováveis e promover tecnologias de baixo carbono; e
6) construir uma organização ágil e adaptada ao propósito. A
ideia desses pilares é possibilitar que nos adaptemos com mais
rapidez e eficácia a um ambiente em transformação, melhorando
constantemente e inovando a um ritmo mais acelerado para
atender melhor às demandas dos clientes - elementos-chave relacionados à estratégia Eneva 2030. Também vale destacar que
o ano de 2021 foi marcado pela maior transparência da nossa
pegada ambiental e pela aplicação da nossa metodologia de responsabilidade social corporativa em novas regiões. Encerramos
2021 aderindo aos 10 Princípios do Pacto Global da ONU, demonstrando nosso compromisso com 9 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pela primeira vez, publicamos nosso
inventário de emissões de gases de efeito estufa abrangendo
toda a nossa cadeia de valor, de acordo com os mais altos padrões de divulgação estabelecidos pelo GHG Protocol (Ouro).
Demos outro passo importante e aderimos ao CDP. Apesar de
não ser obrigatória, a divulgação de emissões de carbono está
ganhando relevância para as empresas e seus fornecedores
como um veículo voluntário para aumentar a transparência. Ela
não só ajuda as empresas a identificar e lidar com riscos cada
vez maiores, como também está alinhada com mudanças regulatórias e de políticas e atende às demandas de investidores e
clientes por organizações mais sustentáveis. Nessa frente, ainda
temos espaço para melhorar, pois obtivemos a classificação C
para clima e B para água, de acordo com o CDP. Para reforçar
nossa ambição, estamos nos comprometendo a atingir uma intensidade de emissão de gases de efeito estufa em nosso portfólio de geração a gás de 0.39 tCO2/MWh até 2030 e planejamos
atingir o carbono zero em todas as operações até 2050, mesmo
com o crescimento do nosso negócio. Por fim, é importante destacar que, nosso posicionamento mais competitivo, nossa equipe com capacidade de execução comprovada e os investimentos de sucesso realizados nos últimos anos nos permitem entrar
em 2022 confiantes na trajetória para concretizar nossas ambições para 2030 e aumentar o valor intrínseco das nossas ações.

Integração comercial de diferentes fontes de geração por meio
de contratos oriundos de usinas próprias e de terceiros. Oferta
aos clientes do mercado livre uma combinação de fontes que minimizem impactos socioambientais da geração de energia com
segurança de suprimento.

Admissões: Foram admitidos 267 empregados em 2021, nas
regiões do Nordeste (40%), Sudeste (39%) e Norte (21%). Contratação de Mão de Obra Local: Do total de admissões nas
regiões Norte e Nordeste, 67% são naturais destas regiões e
cerca de 75% são contratações de mão de obra local (residentes
das regiões Norte e Nordeste no momento de contratação). Taxa
de Desligamento: A taxa de desligamento no ano de 2021 foi de
16,76%, sendo 9,85% por desligamento involuntários e 6,91%
por desligamentos voluntários.

Os ativos da Companhia estão distribuídos pelo Brasil, conforme
demonstrado na figura abaixo:
DIVERSIDADE DE EMPREGADOS
Nosso quadro de colaboradores é composto por 23% de mulheres e 77% de homens. Nas posições de liderança, 16% são
ocupados por mulheres e 84% por homens, sendo o maior percentual de mulheres no nível de coordenação, com 31%, e o
menor percentual no nível de supervisão operacional, com 5%.

Do total de colaboradores, mais da metade (53%) possui nível
educacional de graduação ou acima do nível superior.
O Complexo Parnaíba, localizado no Maranhão, possui capacidade instalada total de 1,9 GW, sendo 1,4 GW já em operação.
Em dezembro de 2021, o Complexo era composto por 4 usinas
termelétricas a gás natural (Parnaíba I, II, III, IV) supridas através
de infraestrutura dedicada e própria, e por 10 campos de gás
natural onshore, situados em suas adjacências. Adicionalmente,
encontravam-se em construção as usinas Parnaíba V e VI. A
localização estratégica do parque gerador, nas adjacências dos
campos produtores de gás natural, garante a geração de energia a custos competitivos e com menor impacto ambiental, ao
reduzir custos e perdas no transporte do combustível. Para fazer
frente à geração do Complexo, a Bacia do Parnaíba contava com
29,45 bcm de reservas de gás natural (2P), certificados pela Gaffney, Cline & Associates (“GCA”), referente a 31 de dezembro
de 2021. A Usina Termoelétrica (“UTE”) Jaguatirica II, localizada
em Roraima, terá capacidade instalada de 141 MW e consumirá
o gás natural do Campo de Azulão, no Estado do Amazonas (Bacia do Amazonas). O gás natural extraído e produzido no campo
será liquefeito e transportado em tanques criogênicos por rodovia existente até a usina. Com o início de operação da UTE Jaguatirica II, uma parte significativa da geração a óleo diesel que
supre Roraima será desligada, o que reduzirá as emissões de
carbono e NOx (Óxidos de Nitrogênio). A UTE Azulão é o mais
novo empreendimento de geração termelétrica a gás natural da
Companhia, que será implantada no município de Silves, Estado do Amazonas, e conectada ao Subsistema Norte do Sistema
Interligado Nacional. O projeto da UTE Azulão foi contratado no
primeiro Leilão de Reserva de Capacidade da ANEEL, em dezembro de 2021, e o contrato firmado no leilão prevê compromisso de venda de potência de 295 MW, pelo prazo de 15 anos,
a partir do início da operação comercial, emjulho de 2026. A UTE
Azulão utilizará como combustível o gás natural proveniente do
Campo de Azulão, localizado a menos de 1km de distância do
local em que a usina será instalada. Dessa forma, a ENEVA irá
replicar o modelo de negócios R2W, implementado com sucesso
na Bacia do Parnaíba e em implementação no Projeto Integrado
Azulão-Jaguatirica. Na Bacia do Amazonas, foram certificadas
7,11 bcm de reservas de gás natural (2P) pela GCA, referentes
a 31 de dezembro de 2021. A Companhia também opera duas
usinas termelétricas a carvão mineral, a UTE Itaqui, no estado
do Maranhão, com capacidade instalada de 360 MW, e a UTE
Pecém II, no estado do Ceará, com capacidade instalada de 365
MW. No segmento de Upstream, além de operar em 11 campos de gás natural nas Bacias do Parnaíba e do Amazonas, a
Companhia possui contratos de concessão para exploração dos
blocos arrematados na 13ª e na 14ª Rodadas de Licitações da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
(“ANP”) e no 1º Ciclo de Oferta Permanente, todos na Bacia do
Parnaíba. Adicionalmente, a Companhia possui contratos de
concessão para exploração de 3 blocos exploratórios localizados
nas adjacências do Campo de Azulão, nas Bacias do Amazonas, de 4 blocos exploratórios na Bacia do Paraná, bem como da
Área de Juruá, na Bacia do Solimões, todos arrematados no 2º
Ciclo de Oferta Permanente da ANP.

Cerca de metade dos nossos colaboradores (48%) se autodecla- DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Em 2021, foi mantida a oferta de treinamentos para as equipes
ram negros (pardos + pretos).
com base nos perfis e competências que serão necessários para
Cerca de 28% dos nossos colaboradores possuem entre 4 e 8 atender o portfólio de projetos da Eneva. Através da Academia
anos de casa, ao passo que 25% foram admitidos há menos de do Conhecimento (módulo de treinamento adotado pela Eneva
1 ano e 21% estão entre 2 e 4 anos na Eneva. A média de tempo para gestão de todos os treinamentos presenciais e online), foi
o catálogo de cursos para 94 treinamentos de variadas
de casa da Eneva é de 3,7 anos, sendo o maior tempo de casa elevado
categorias: comportamental, técnico, liderança, ética & integride 15 anos.
dade, sistemas e ferramentas. Ressalta-se que todos os colaboradores podem acessar diversos conteúdos a qualquer hora
e em qualquer lugar para desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais. Corroborando o tema de treinamento
e desenvolvimento de pessoas, o programa de Multiplicadores
Internos da Eneva desenvolveu profissionais de todas as áreas
e unidades para transmissão de diversos conhecimentos pela
Companhia. Nesse sentido, foi implementada a formação CRIE
(Capacitação por Recursos Internos Eneva), em que foram disponibilizadas ferramentas de sustentação para fornecer suporte
a estes profissionais. Como forma de reconhecimento, os profissionais que integram o programa recebem um Kit Multiplicador e Pontuação para troca de produtos e resgate de prêmios
no programa interno Seja+ Eneva. Atualmente esse programa
conta com 45 profissionais de diversas áreas e possibilitou a
criação de 15 cursos, que estão disponíveis na Academia do
Conhecimento. Em 2021, o Programa de Desenvolvimento Individual (PDI) foi reformulado, proporcionando maior agilidade,
autonomia e controle para todos os colaboradores, resultando
em uma adesão de 93%, comparado à adesão de 53% do ciclo
anterior. O principal objetivo do PDI é engajar o colaborador a
criar um compromisso com o autodesenvolvimento, a partir da
definição de metas de aprendizagem, que podem ter como foco
o desenvolvimento técnico, comportamental, de gestão ou em
ferramentas e sistemas. No segundo semestre de 2021, foi dada
continuidade ao Programa de Estágio Técnico, com a entrada
da terceira turma no Complexo Parnaíba. O programa faz parte
compromisso da Eneva com o desenvolvimento de mão de
A média de idade da companhia é de 37 anos, sendo a idade do
obra local, contando com o total de 13 alunos, de 20 a 26 anos,
mínima de 19 anos e a idade máxima de 75 anos. Além disso, sendo 6 mulheres e 7 homens, estudantes dos cursos técnicos
temos 65% dos colaboradores na geração Y (Millennials) e 25% de Eletromecânica e Petróleo e Gás e moradores das cidades
na geração X.
próximas ao Complexo. Nos últimos 4 anos de Programa foram
54 formandos. Ressalta-se que os alunos não contratados recebem orientação e acompanhamento de carreira por 6 meses,
com a finalidade de prepará-los para ingressar no mercado de
trabalho. Programa de Trainee: No segundo ano do Programa,
os trainees foram designados para atuarem em uma determinada unidade e/ou área, com o desafio de desenvolver um Projeto
em todas as suas etapas, que consistem no planejamento, execução, acompanhamento e controle. Para suportar no processo,
eles receberam formação e mentoria em Gestão de Projetos.
REMUNERAÇÃO
A estratégia de remuneração da Eneva foi definida para fomentar
uma cultura de mérito, foco em resultados e sentimento de dono.
A Política de Remuneração visa a promoção de um desempenho
superior, bem como a atração e a retenção de colaboradores
qualificados e alinhados aos nossos valores. Anualmente são

Publicação “Brasil Energia Petróleo”, nº 432, novembro de 2016, páginas 34 a 36.
Dados da ANEEL referentes a março de 2022, disponíveis no Sistema de Informações de Geração da ANEEL (Capacidade
de Geração no Brasil - Matriz por tipo e combustível final: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjc4OGYyYjQtYWM2ZC004
YjllLWJlYmEtYzdkNTQ1MTc1NjM2IiwidCI6IjQwZDZmOWI4LWVjYTctNDZhMi05MmQ0LWVhNGU5YzAxNzBlMSIsImMiOjR9.
Este quantitativo refere-se ao total de colaboradores considerando aqueles por regime de trabalho tipo CLT com prazo indetermi3
Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2021. Página 81, Tabela 2.12: Link
nado, CLT com prazo determinado, estatutário, aprendizes e estagiários.
1
2
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realizadas pesquisas de mercado, com participação de empresa
terceira especializada, com a finalidade de definir as estratégias
de remuneração e realizar comparações com empresas de porte e segmentos semelhantes, para garantir a atratividade e capacidade de retenção das pessoas com a expertise necessária
para crescimento do negócio. O foco consiste em manter a estratégia de remuneração base na mediana e premiar resultados
extraordinários através dos Incentivos de Curto e Longo Prazo
alinhados entre os 25% que melhor remuneram no mercado. Os
incentivos de longo prazo sinalizam ao colaborador a intenção
em mantê-lo na empresa por um longo prazo, e a importância de
uma visão estratégica diante dos projetos.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E SUCESSÃO
Para promover uma cultura de performance e desenvolvimento
contínuo dos colaboradores, a Eneva conta com um processo
robusto de gestão de pessoas, o Ciclo de Avaliação de Carreira
e Sucessão - CACS, que ocorre anualmente para todos os profissionais da Eneva. Os objetivos do CACS são: • Reconhecer
os melhores desempenhos, fortalecendo a cultura de meritocracia; • Identificar talentos e possíveis sucessores; • Apoiar os
gestores no desenvolvimento de suas equipes, através de feedbacks estruturados com pluralidade de visões; • Manter a companhia apta para os desafios atuais e futuros; • Produzir insumos
para a realização de um Plano de Desenvolvimento Individual
consistente. O ciclo anual de avaliação de carreira e sucessão já
acontece há 5 anos na Companhia e em 2021 foram 1.010 profissionais avaliados, ao longo de 70 comitês e somando um total
de 340 horas de reuniões. Do total de mulheres elegíveis, 10%
receberam promoção para um cargo superior, enquanto 8% dos
homens receberam promoções. Em 2020, 16% das mulheres e
10% dos homens promovidos foram promovidos, também em relação a base de elegíveis de cada um dos gêneros. O processo
de mapeamento sucessório permite que seja feito um desenvolvimento assertivo e focado, para que as pessoas efetivamente
possam ocupar posições de maior complexidade. Foram identificadas como posições críticas 6% do total das posições da Companhia, sendo que 61% dessas posições possuíam sucessores
de curto prazo mapeados internamente e 39% sucessores do
mercado. Em relação ao mapeamento interno de sucessores de
médio/longo prazo para as posições críticas, este totalizou 76%.

BENEFÍCIOS
A ENEVA adota um procedimento de benefícios visando garantir
a equidade interna e a competitividade com o mercado, respeitando sempre as determinações do Acordo Coletivo de Trabalho
vigente e celebrado em cada localidade. A forma de solicitação
e concessão é relatada em cada procedimento e os valores seguem conforme o Acordo Coletivo mencionado. Em 2021, além
dos benefícios já inclusos no portfólio da Companhia, foram adicionados/aprimorados 7 novos benefícios, como Auxílio Funeral
para pai e mãe, Programa Eneva baby (serviço que acolhe e
orienta as gestantes da gravidez até o nascimento do bebê),
empréstimo consignado, dentre outros. Para apurar o nível de
satisfação dos colaboradores com os benefícios ofertados foi realizada uma pesquisa interna, que obteve uma adesão de 60%
do total de colaboradores da Companhia. Seus resultados mostraram que: • O vale-refeição, plano de saúde e cartão-presente
de Natal são os benefícios que mais agradam os colaboradores; • Logo na sequência estão vale-alimentação, previdência
privada, seguro de vida e plano odontológico, também muito
bem avaliados; • A maioria dos colaboradores avaliou plano
de saúde, plano odontológico, vale-refeição, vale-alimentação,
seguro de vida e previdência privada como os benefícios mais
importantes; • Por fim, cerca de 200 colaboradores elogiaram os
benefícios no campo de comentários.
COMPROMISSOS ESG
(Environmental, Social and Governance)
Em 2021, a Eneva definiu seu posicionamento ESG para liderar
uma transição energética socialmente justa e inclusiva. Nele, foram elencados compromissos de longo prazo, em um horizonte
de 2030 a 2050, considerando as especificidades do setor de
atuação e do Brasil; a expectativa do Plano Decenal de Expansão de incremento capacidade de geração em fontes renováveis
e gás natural, até 2030; a intermitência da matriz renovável, que
exige a complementaridade por uma fonte de energia estável;
a necessidade de otimizar ativos, para que não fiquem ociosos
para suportar o crescimento econômico; o fato de o Brasil apresentar uma economia em desenvolvimento com uma população
em expansão, mas onde, de acordo com o IBGE, ainda há mais
de 2 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade; bem como a
transição para uma economia de baixo carbono, que requer uma
preparação e recapacitação da mão de obra em larga escala.
Para dar suporte a esse desafio, a Companhia somou forças aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, observando dentro de suas metas prioritárias aquelas que mais se
aproximam dos impactos positivos gerados pelo negócio. Com
os objetivos mapeados e definidos, os Compromissos foram
apresentados com três componentes interdependentes para a
construção de um legado social, econômico e ambiental positivo
nos locais onde a Eneva atua. Compromissos ESG baseados
em 3 componentes interdependentes e 9 ODS prioritários:

SISTEMA DE GESTÃO
A gestão e o acompanhamento do tema ambiental seguem a
política, diretrizes, manuais e procedimentos de HSE, auditados
por consultorias independentes anualmente. Com vistas à melhoria contínua, foram mantidos normativos corporativos, padronizando as operações na gestão das emissões reguladas e de
gases de efeito estufa, efluentes, recursos hídricos e resíduos.
Em 2021, foram criados e publicados novos procedimentos de
gestão da biodiversidade, de produtos químicos, ruído ambiental e passivos. Para engajar e facilitar a comunicação interna,
periodicamente é divulgada a performance ambiental por meio
de reuniões de análise crítica em todas as operações. Além disso, outras ferramentas de análise crítica foram mantidas como o
Painel de Licenciamento Ambiental e o Dashboard para gestão
operacional dos KPIs em Meio Ambiente, em todas as unidades. As métricas de performance ambiental foram expandidas,
de acordo com as metodologias internacionais: Global Reporting Initiative (GRI) e Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Em 2021, foram implantados 13 novos KPIs com
foco na manutenção da qualidade do ar, no monitoramento de
efluentes, na destinação sustentável de resíduos e no aumento
de reposição florestal.

Chocolate Orgânico Polo Agrícola
A ação é fruto de uma parceria com a Comissão Executiva do
Plano da Lavoura Cacaueira, órgão especial do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que trata diretamente da
produção e pesquisa dos melhores cacaus do Norte e Nordeste.
Com a parceria, o Polo será incluído nas ações de pesquisa,
melhoramento genético e assistência especializada.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Todos os ativos da companhia são avaliados por meio de estudos de impacto socioambiental, conduzidos e elaborados por
consultorias independentes e multidisciplinares (físico, biótico e
social). Eles são instrumentos do licenciamento ambiental, apresentados e aprovados por órgãos governamentais. São elaborados de forma participativa, inclusiva e sempre optando pelo
menor impacto possível, além da proposição de programas de
controle e monitoramento. Por meio de um sistema de controle de prazos e cumprimento de requisitos legais, é realizada a
gestão de mais de 100 licenças e autorizações ambientais, totalizando mais de 1.000 condicionantes distribuídas em unidades
operacionais. Em 2021, todas as licenças necessárias para os
ativos da Eneva foram mantidas, tendo sido emitidas 99 licenças
e autorizações de forma a garantir o fortalecimento e a expansão da Companhia. Nesse período, destaca-se a emissão de licenças relevantes para o grupo Eneva: (i) a renovação de todas
as licenças de operação do Complexo Parnaíba; (ii) 10 Licenças
Prévias de Perfuração que permitiram o desenvolvimento da
campanha de poços no Maranhão; (iii) mais 9 poços de água
licenciados; (iv) licença de instalação para GVP; (v) Licença
Prévia para GVTE; (vi) Licença de Instalação para Parnaíba VI;
(vii) Licença de Operação para Parnaíba V; (viii) Renovação da
Licença de Operação para UTE Pecém II; (ix); Licenças de Operação para Jaguatirica e Azulão; (x) licenças para perfuração de
mais 4 poços exploratórios no Amazonas; e (xii) Licença Prévia
para UTE Azulão I. Controles e monitoramentos para a proteção
do meio ambiente são estabelecidos e adotam-se padrões internos rigorosos de qualidade ambiental em todas as unidades,
como o monitoramento e controle de: • Emissões Atmosféricas;
• Efluentes Líquidos; • Qualidade da água superficial e subterrânea; • Resíduos Sólidos; • Meteorológico e da Qualidade do
Ar; • Qualidade do Solo; • Fauna Terrestre e Aquática; • Ruído; •
Relacionamento com Comunidade Local; • Educação Ambiental;
• Contratação e Apoio da Mão de Obra Local; • Reassentamento
de População. Todos os resultados de controle e monitoramento
realizados são apresentados a órgãos ambientais competentes
e estão disponíveis para consulta pública nas documentações
apresentadas para os processos de licenciamento.
PROGRAMA REFLORESTAR
Em 2021, foi iniciado o Programa Reflorestar visando recuperar
uma área inicial de 60 hectares, o equivalente a aproximadamente 85 campos de futebol, nas proximidades da Bacia do Rio
Mearim e no Parque Estadual do Mirador, na Bacia do Rio Itapecuru, no estado do Maranhão. A reposição florestal é de extrema
importância para recuperação de biomas no Estado e para a
preservação das bacias hidrográficas, que têm papel fundamental na economia local e no abastecimento da população. Áreas
com potencial para sistemas agroflorestais terão preferência no
programa, de forma a incentivar a preservação ambiental e o
desenvolvimento socioeconômico da região. A primeira área recuperada foi a região de um antigo lixão do município de Lima
Campos. A partir de 2022, este programa será ampliado e incluído no Compromisso ESG pela Conservação da Amazônia, integrando especificamente as atividades no pilar reflorestamento.

COMPONENTES
Para alcançar a visão de liderar uma transição justa e inclusiva, a atuação ESG da Companhia estará centrada em três principais
tópicos, que reunirão uma série de esforços em cada um: 1. Reduzir as emissões; 2. Melhorar índice de progresso social nos
municípios onde atuamos; e 3. Conservar a Amazônia. Reduzir emissões: O Brasil apresenta uma das matrizes energéticas
mais limpas do mundo, com 84% de energia renovável, majoritariamente provenientes de fontes hidrelétricas e eólicas. São fontes importantes para o sistema, mas apresentam intermitência como reflexo das condições naturais voláteis. Como exemplo, em
contexto de crises hídricas, como ocorrido em 2021, o Sistema Elétrico necessita suplementar as fontes de energia para garantir
a continuidade do fornecimento elétrico. O gás natural se destaca como a principal fonte para a transição energética nacional,
como a mais segura e menos poluente disponível, representando hoje 9% da matriz elétrica brasileira e sendo chamada a gerar
eletricidade adicional quando as demais fontes não estão disponíveis. Cientes da posição estratégica da Companhia na transição
energética, nos próximos anos a Eneva irá investir em um conjunto de iniciativas que contribuirão para a redução da intensidade
das emissões de CO2e nos próximos anos. Os investimentos serão direcionados para projetos de eficiência energética, executar
o phase-out das usinas a carvão até 2040, investir em tecnologias de captura e estocagem de carbono, bem como ampliar nossa
carteira de plantas de geração renovável. Neste caminho, a Companhia tem a ambição de alcançar o Net Zero até 2050 - Escopos
1, 2 e 3 para geração de energia a gás e Escopos 1 e 2 para E&P, com os seguintes marcos nessa jornada:
RESPONSABILIDADE SOCIAL
Um dos itens necessários para o desenvolvimento para projetos
sociais é o estabelecimento de um relacionamento duradouro,
transparente e que responda às expectativas das partes envolvidas. Para tanto, é necessária a identificação destas partes, de
suas expectativas, e da materialidade dos temas que com elas
se relacionam. A Eneva mantém como pressupostos de seu trabalho: > Manter relacionamento de transparência e credibilidade, ética nos negócios e de combate à corrupção, promovendo
o engajamento com suas partes interessadas; > Fomentar o desenvolvimento sustentável nas regiões onde atua em parceria
com as partes interessadas, por meio da adoção e disseminação
de práticas de gestão e governança do território que incorporem
a natureza integrada das vertentes social, ambiental, econômica
e cultural; > Identificar e gerir os impactos positivos e negativos
ao meio ambiente e às pessoas, e possibilitar a gestão eficaz do
uso de recursos naturais, buscando a utilização das melhores
práticas de mercado.

A Eneva está em processo de construção e aprimoramento
contínuo e, nesse sentido, foram definidas as primeiras ações
a serem tomadas. Garantindo a transparência e aprimoramento
constante, os compromissos poderão ser atualizados e aprimorados para adaptarem-se a novos contextos e ao surgimento de
novas tecnologias e oportunidades do setor.
DESTAQUES ESG 2021
• 1º Estudo de Riscos e Oportunidades Climáticas; • 1º Inventário de GEE auditado e publicado no Programa GHG Protocol
(selo Gold); • Adesão ao CDP (Clima C e Água B); • Inclusão da
Eneva na carteira do Índice de Carbono Eficiente (ICO2) da B3;

PROJETOS SOCIAIS
Dentre os projetos sociais apoiados pela Eneva em 2021, destacam-se: Projeto Educação Sustentável: O Programa de
Educação Ambiental (PEA) tem como objetivo geral orientar
professores e sensibilizar alunos AID para uma atuação efetiva e contínua na melhoria da qualidade ambiental e de vida na
região. O Projeto de Educação Sustentável tem como principal
proposição promover a sustentabilidade, segurança alimentar e
melhoria no processo pedagógico por meio da agricultura familiar. Em 2021, o Projeto Educação Sustentável teve implantação
total em escolas públicas municipais/estaduais (57 unidades de
ensino) das áreas do Complexo do Parnaíba, Itaqui, Pecém,
Azulão e Jaguatirica, com os seguintes destaques: > Implantação de 92 hortas orgânicas nos espaços ociosos das escolas
públicas municipais/estaduais; > Participação e envolvimento
de 350 profissionais da área da educação entre professores e
merendeiras; > Capacitação teóricas e práticas ao pedagógico
das escolas, com participação do SESI; > Mais 11 toneladas de
hortaliças, frutíferas e medicinais destinadas a merenda escolar
e famílias de vulnerabilidade local - segurança alimentar; > Replicação em famílias que venderam para incremento de renda
- 100% orgânico. Projeto Agrícola HortCanaã: O Projeto de
Reassentamento da Vila Canaã está em fase de pós-emancipação, com todos os compromissos assumidos com o órgão ambiental e a comunidade da Vila Canaã cumpridos e concluídos.
A Companhia continua com o monitoramento e os avanços do
projeto se consolidam com a inclusão de novos parceiros e políticas públicas. Como apresentação do processo e conclusão da
emancipação, são descritas as principais ações e compromissos
com o histórico e avanços do Projeto de Reassentamento da
Vila Canaã.

Lançamento do Chocolate Orgânico
O Polo Agrícola HortCanaã foi aprovado em mais um edital da
Embrapa Maranhão para o projeto “Horta Pedagógica”, que tem
como objetivo promover segurança alimentar, nutricional e médica para as comunidades vulneráveis. As hortas do projeto serão 100% medicinais e vão servir de apoio para extensão do curso de Farmácia da Universidade Federal do Maranhão. Também
funcionarão como sala de aula aberta para disciplinas básicas e
temas transversais que poderão ser abordados, de forma prática, em conjunto com os aspectos agronômicos. Projeto Agrícola Nova Demanda (Santo Antônio dos Lopes): Iniciado em
2020, o projeto de Incentivo à Agricultura Familiar no Povoado
Nova Demanda teve avanços significativos, com a Associação
de Produtores e Agricultores Rurais Nova Demanda incluída em
políticas públicas, através do Projeto Mais Sementes. Adicionalmente, em 2021, o projeto participou e obteve aprovação em
dois editais do PROCAF - Programa de Compras da Agricultura
Familiar, gerando fonte de renda e escoamento dos produtos,
como pode ser visto no gráfico abaixo.

Atualmente, a APRAND (Associação de Produtores Rurais
Agroecológicos do Povoado Nova Demanda) conta com 30
famílias associadas, que recebem visitas periódicas da Assistência Técnica, concedidas pela ENEVA afim de orientá-los na
melhor forma de produção de alimentos agroecológicos. Além
disso, a ENEVA apoiou a iniciativa de realização de feiras nos
municípios vizinhos, promovendo a circulação dos produtos.

Feira Orgânica
Foi identificada a necessidade de implantação de sistema de
irrigação, resultando na entrega de kits de irrigação às famílias
associadas, distribuídos em blocos conforme engajamento e
produção. Projetos Agroflorestais: Em abril de 2021, foi iniciado o Projeto Agroflorestal nos municípios de Itapiranga e Silves,
no Amazonas, para levar apoio às ações de desenvolvimento
social e geração de renda para 450 famílias, que se sustentam
com a agricultura e a criação de animais. A etapa inicial contou
com visitas de pesquisadores da EMBRAPA às áreas de produção, elaborando um plano de trabalho e identificando áreas para
o reflorestamento no manejo agroflorestal, além da indicação de
mudas. O propósito é centrado em: (i) uso coletivo; (ii) melhoria
da qualidade e diversidade dos produtos; e (iii) comercialização.

Reunião com os agricultores locais
Adicionalmente, foram iniciadas, em 2021, as capacitações com
o “Sistema de Produção Agroflorestais de Café”, em parceria
com A Embrapa Amazônia Ocidental (Manaus, AM), Embrapa
Rondônia (Porto Velho, RO), e Instituto de Desenvolvimento
Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas
(IDAM), por meio de curso on-line. A ENEVA atuou com a mobilização nos grupos de Itapiranga e Silves, disponibilizando acesso à transmissão, transporte, apoio local, certificados e incentivo
à produção local.

Área de Produção Orgânica

PROJETO AMUQUEC
O ano de 2021 foi marcado pela atualização das DAPs - Declaração de Aptidão - junto ao PRONAF das associadas e à regu43
larização da Associação. Foi iniciado um novo ciclo de capaci37
tação com as quebradeiras de coco para produção de sabonete
artesanal do azeite do coco babaçu. O objetivo é incentivar as
22
quebradeiras a alcançar o mercado consumidor. Com o mesmo
15
12
10
objetivo, a AMUQUEC foi aprovada em 2 editais do PROCAF.
No ciclo de capacitações, as associadas de Capinzal do Norte/
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
MA receberam o acompanhamento da equipe de SESI por 6
meses com capacitações nos âmbitos de: Educação Financeira;
Cacau Orgânico
Desperdício; Formação de Cardápio; Organização e armazenaO Projeto Polo Agrícola HortCanaã concluiu a primeira produ- mento de produtos e a COPEL, para articulação de início de
ção do Chocolate Orgânico e o produto teve seu lançamento vendas e auxiliar a entrada delas no mercado.
em março de 2021, com destinação direta para comercialização
dentro do Estado do Maranhão. É o primeiro chocolate produzido com cacau orgânico 100% maranhense, obtendo assim
melhor qualidade e valorização da produção do projeto social.
O resultado foi o retorno positivo da mídia local e aumento considerável das vendas dos chocolates e dos produtos do próprio
Polo.
51

Hectare

Melhorar índice de progresso social nos municípios onde atuamos: A contribuição com o desenvolvimento do entorno das
operações da Companhia, com ações que promovam a melhoria de qualidade de vida e geração de emprego e renda, faz parte da
estratégia do modelo de negócios da Eneva. No interior do Maranhão, onde está localizada a operação mais longeva da Companhia no Complexo Parnaíba, a presença da Eneva garante o aumento da arrecadação dos municípios produtores de gás natural e
contribui para o desenvolvimento, elevação da renda e escolaridade da população e aumento da participação da indústria no PIB,
como mostram os dados de evolução nas cidades em que a Eneva está presente. Santo Antônio dos Lopes (dados do IBGE,
no período entre 2010 e 2019): • O número de empresas no município foi de 82 para 162 (+97,5%); • O salário médio mensal
evoluiu de 1,1 para 4 salários-mínimos; • O pessoal ocupado assalariado no município mais que dobrou. Desde o início das nossas
atividades, os projetos sociais da Eneva envolveram aproximadamente 70 mil pessoas direta e indiretamente. Até 2030, a meta
é beneficiar 50 mil pessoas diretamente e 100 mil indiretamente por meio de projetos sociais com foco em geração de renda e
educação. Para tanto, a atuação será focada nos seguintes territórios em que a Companhia está presente, replicando as linhas
de atuação de: • Responsabilidade social: Projetos sociais voltados para famílias em vulnerabilidade com foco em agricultura
familiar, geração de renda e educação, para redução de analfabetismo. • Mão de obra local: Formação de mão de obra local
para maior empregabilidade e exercício da cidadania; • Fornecedores locais: Promoção de iniciativas que contribuem para o
desenvolvimento da economia local. Conservar a Amazônia: A Eneva atua principalmente em estados que compõem a Amazônia
Legal. Embora as operações estejam distantes de zonas de índices elevados de desmatamento, a Companhia entende que possui
um papel fundamental para promover ações que garantam a conservação da maior floresta tropical do planeta. Com o objetivo de
preservar a floresta em pé a partir de projetos de bioeconomia por meio de sistemas agroflorestais, gerando oportunidades para o
crescimento local sustentável, a Companhia irá impulsionar atividades que valorizem o produto proveniente da floresta e os inclua
no mercado. Com essas atividades, a Companhia pretende contribuir com a consolidação de 500 mil hectares de áreas protegidas
na Amazônia Legal, multiplicando por 1.000 a atuação atual na área ambiental. Todas as atividades desenvolvidas nessa linha
serão ancoradas na visão integrada de cinco pressupostos: apoio às agroflorestas e à bioeconomia; apoio à unidade de conservação; restauração florestal, quando necessário; monitoramento territorial para garantir a consolidação das áreas; e participação no
mercado de carbono. As ações que basearão os compromissos são:

Além disso, foram plantadas 27 mil mudas híbridas de cacau, por agricultores, suas famílias e acompanhamento da Universidade Estadual do Maranhão. A projeção de primeira safra é
para 2022 e o total de área destinada somente para produção do
cacau, depois desse plantio, chega a 24 hectares.

• ESG na tomada de decisão e planejamento de longo prazo; •
Criação do grupo de embaixadores ESG; • Adesão a Rede Brasil
do Pacto Global; • Lançamento dos compromissos ESG.
GESTÃO AMBIENTAL
Visão Geral: O compromisso com a preservação ambiental e a
minimização de impactos das operações é um importante pilar
da atuação da Eneva. As diretrizes, os aspectos e os impactos
operacionais com foco na gestão ambiental estão centralizados
no Sistema de Gestão em Saúde, Segurança, Meio Ambiente e
Responsabilidade Social - partes indissociáveis dos processos
de gestão, operação e de tomada de decisão da Companhia.

AMUQUEC

Chocolate com Produção Orgânica

A associação participou, em setembro de 2021, da atividade promovida pelo Governo do Maranhão: “Mulheres do Babaçu - Quebradeiras de Coco do Maranhão”, evento alusivo ao Dia Estadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, para pautar a comercialização de produtos, atrações culturais e participação de membros de movimentos relacionados ao extrativismo sustentável.

Monitor Mercantil l Sexta, sábado, domingo e segunda-feira, 15, 16, 17 e 18 de abril de 2022
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ENEVA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
lizando R$ 112 mil, além do Projeto Costurando para o Bem,
cujo valor de doação foi de R$ 150 mil. GOVERNANÇA CORPORATIVA: A ética faz parte das decisões da ENEVA, norteando a realização dos nossos negócios e nossas relações com
clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores, prestadores
de serviços, entidades públicas e demais partes interessadas. A
Companhia reconhece o valor das boas práticas de Governança
Corporativa e se empenha, constantemente, em aprimorá-las,
atuando ativamente na realização de reuniões com investidores,
na manutenção de discussões junto aos seus stakeholders, no
incentivo à participação de seus acionistas nas Assembleias Gerais e na implantação das mais avançadas técnicas de desenvolvimento sustentável em seus empreendimentos. A Companhia adota, ainda, as práticas de governança corporativa indicadas no Código Brasileiro de Governança Corporativa, além das
regras previstas do Novo Mercado. Estrutura de governança:
A estrutura de Governança Corporativa da ENEVA está pautada
nos pilares de boas práticas que regulam as relações corporativas, suportam os controles internos e garantem uma atuação de
conformidade e transparência nas tomadas de decisões. Este
modelo representa a busca permanente pelo aprimoramento
PROJETO REVOLUÇÃO DO SABER
das práticas adotadas e, por consequência, a tratativa igualitária
de seus acionistas.
Em 2021, a ENEVA iniciou a formação da turma de Educação
de Jovens e Adultos (EJA) direcionada a integrantes de projetos A ENEVA conta, atualmente, com a seguinte estrutura de Governança Corporativa:
sociais, com foco na erradicação do analfabetismo. Os alunos
receberam apoio logístico da Eneva e da Secretaria Municipal
de Educação, que disponibilizou o material e os profissionais de
educação. O projeto atende a associados da AMUQUEC e da
APRAND, com atividades educacionais lúdicas e audiovisuais,
trazendo temáticas pedagógicas voltadas à erradicação do analfabetismo na região.
PROJETO APRENDER
Em 2019, a ENEVA passou a apoiar o Projeto Aprender voltado
para a educação de crianças na primeira infância. Com a permanência do quadro pandêmico, em 2021 o projeto foi remodelado
com encontros virtuais periódicos, envolvendo também a Secretaria de Estado do Maranhão para apresentação de devolutivas
e de indicadores nos municípios de AID do Complexo Parnaíba.
O projeto apresentou avanços no último ano, atingindo todos
os municípios do Estado do Maranhão. Mesmo em época de
pandemia, houve aumento de ações reformuladas devido ao número considerável de abstinências, em virtude da ausência de
acesso à internet, principalmente aos profissionais e alunos que
residem na zona rural. Os encontros virtuais periódicos possibilitaram a LABEDU, executora do projeto, a apresentar dados qualitativos e quantitativos dos municípios e abrir espaço para cada
representante da educação descrever a evolução dos professores, observando as particularidades de cada município, com o
projeto adaptando-se de acordo a realidade. Dessa forma, o projeto tomou uma dimensão gigantesca, a ponto do Projeto Aprender ser inserido na política de formação do Estado do Maranhão.

cípio de Pedreiras, que sofre com enchentes do Rio Mearim.
Ademais, doou 725 testes de COVID-19 para o Hospital Regional de Pedreiras além de 1.500 cestas básicas para populações
onde estão localizadas nossas operações e municípios com IDH
extremamente baixo. As doações foram feitas com apoio da Federação dos Municípios do Maranhão, no valor de aproximadamente R$ 78 mil. Ceará: A ENEVA doou 59 testes de COVID-19
para a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, além de 160
cestas básicas. Amazonas: Por meio da iniciativa UNIÃO BR Juntos pelo Amazonas, operacionalizada pelo Instituto Phi - Philantropia Inteligente, a ENEVA doou R$ 100 mil para a aquisição
de cinco miniusinas geradoras de O2 no interior do Amazonas.
A estratégia visou fortificar o sistema nos municípios do interior,
evitando a remoção de casos moderados para Manaus. Dentre
as empresas participantes se encontram AMBEV, Coca-Cola,
Leroy Merlin, Americanas, Lojas Renner, Electrolux, SulAmérica, Natura, Casas Bahia, Claro, Google, Paypal, XP, Carrefour,
Heineken, entre outras. Itapiranga, Silves e Manaus: A Companhia doou 95 mil máscaras, 1.900 kits de limpeza, 12 medidores de pressão e 6 caixas térmicas, 7 oxímetros, 8 termômetros
infra, e 100 galões de água potável, 657 testes de Covid, 10
equipamentos concentradores estacionários de oxigênio, tota-

O submercado Nordeste apresentou a ENA com os valores entre 30% e 50% da média histórica. Essa situação se reverteu a
partir de novembro e, em dezembro, a ENA superou a média
histórica.

No submercado Norte, a escassez de chuvas também resultou
em um cenário hidrológico desfavorável, com ENA em valores
inferiores a 50% em janeiro de 2021. No entanto, seguindo a
tendência de recuperação do SIN, a ENA do submercado apreCONSELHO E COMITÊS
Conselho de Administração: O Conselho de Administração é composto por sete membros, eleitos pela Assembleia Geral, todos sentou valores consideravelmente acima da média histórica enindependentes, com mandato de 1 ano, podendo ser reeleitos. Em 31 de dezembro de 2021, o Conselho de Administração da tre novembro e dezembro.
Companhia era composto por:
Marcelo Pereira
Guilherme Bottura
Henri Philippe Reichstul
Lopes de Medeiros
Jerson Kelman
Independente do Conselho,
Vice-Presidente
do
Conselho
ELAS EMPREENDEDORAS
Presidente do Conselho de e Coordenador do Comitê de Membro Independente do Membro
do Comitê de Auditoria Estatutário e
O Projeto tem como principal objetivo despertar e incentivar
Conselho
e
do
Comitê
de
Administração
Coordenador do Comitê Financeiro
Pessoas
ações empreendedoras nas mulheres das comunidades das
Pessoas
áreas de atuação da Eneva no Maranhão, Amazonas e Ceará,
Renato Antonio
Felipe Gottlieb
contando com 230 mil mulheres nessas regiões. Através da proMembro Independente
Secondo Mazzola
Elena Landau
moção do protagonismo e fortalecimento da figura da mulher, o
do Conselho e Comitês
Membro Independente do
Membro Independente do
projeto atende agricultoras e quebradeiras de coco dos estados de Auditoria Estatutário e
Conselho, dos Comitês de
Conselho
em a Companhia opera, contando com capacitações voltadas
Financeiro
Auditoria Estatutário e Pessoas
para o empreendedorismo, como temas administrativos, finan- Compete ao Conselho de Administração a orientação geral dos negócios da Companhia, decisões sobre questões estratégicas,
ceiros e plano de negócios. O projeto ainda atua em temáticas monitoramento dos planos de gestão de negócios executados pela Diretoria Executiva, de acordo com as competências estaparalelas como empoderamento feminino, violência contra mu- belecidas no Estatuto Social, no seu regimento interno e na legislação em vigor. Comitês de Assessoramento: Para apoiar os
lher, diversidade etc.
processos de tomada de decisão, o Conselho conta com comitês especializados, funcionando simultaneamente ao Conselho, em
caráter permanente ou temporário. Atualmente, a Companhia possui os seguintes comitês:
REVOLUÇÃO DO SABER

Responsabilidades
interna, Controles internos e de Compliance,
Comitê de Auditoria Estatutário Auditoria
Asseguração de transparência e integridade das informações financeiras públicas.

ELAS EMPREENDEDORAS
Também são realizadas capacitações em parceria com o Sesi
Cozinha Empreendedora, transformando o saber culinário em
geração de renda, com cursos e oficinas direcionadas à grande
variedade de produção - geleias orgânicas artesanais, compotas, conservas, antepastos, pães, bolos, sucos e outros, seguindo todas as normas e procedimentos de qualidade, segurança e
higiene. Para viabilizar o projeto, foi disponibilizado um espaço
equipado com cozinha semi-industrial, impulsionando o primeiro
momento e apoiando as próximas fases.

COZINHA SEMI INDUSTRIAL
PROJETOS INCENTIVADOS
Com base em dedução fiscal, os projetos apoiados pela Eneva
para acesso a benefícios federais possuem os seguintes recortes: educação, acesso à cultura e desenvolvimento local. Em
2021, os investimentos foram realizados por meio das Lei Rouanet, Incentivo ao Esporte, Fundos da Criança e Adolescente
e Fundo do Idoso, somando R$ 2,08 milhões em projetos nos
estados do Maranhão, Ceará, Amazonas e Roraima.
ARTE DE INCLUIR
Realizado no Ceará, o projeto é composto por apresentação musical com os alunos PCD que participaram de cursos de teatro,
canto e dança durante 3 meses. A iniciativa social foi realizada por meio da Lei Rouanet e atendeu jovens e adolescentes
com síndrome de down, que receberam aulas específicas e
adaptadas para a construção do espetáculo. A ação promove
acesso a modalidades artísticas como música, dança, canto,
pintura, fotografia e outras, com duração de 10 meses, chegando a mais de 100 crianças e adolescentes da região.

ARTE DE INCLUIR
Workshops Elaboração de Projetos Sociais
O Workshop em Elaboração de Projetos, nos estados de Roraima e Amazonas, foi realizado com lideranças comunitárias
e representantes de instituições sociais. O encontro capacita e
incentiva os participantes para a formalização de projetos, esclarecimentos sobre leis de incentivo, estruturação de associação e
cooperativas e, por fim, parte prática com estruturação de drafts
de iniciativas propostas pelos comunitários. O workshop chegou
a 42 representantes/líderes que trabalham com educação, crianças e adolescentes, resíduos orgânicos, educação ambiental e
outros. Eles ficaram aptos à captação de recursos públicos e
privados para iniciarem ou darem andamento a seus projetos
sociais.

TURMA FORMADA NA ÁREA DO AZULÃO

Comitê Financeiro

Orientação e auxílio às operações financeiras para garantir eficiência de processos e decisões.

Comitê de Pessoas

Orientação e auxílio em aspectos corporativos (remuneração, benefícios, fixação de metas
anuais, planos de retenção, aprimoramento profissional, sucessão etc.).

A carga de energia ao longo de 2021 apresentou crescimento
de 3,9%, em relação a 2020, altamente impactada pela retomada da demanda de energia após as restrições provocadas
pela pandemia da COVID-19, principalmente entre os meses de
abril e junho. Entre os meses de outubro e dezembro de 2021,
a carga de energia foi inferior ou próxima à verificada no mesmo período de 2020, principalmente em função de temperaturas
mais baixas para esses meses, acompanhadas por melhora nas
condições hidrológicas. Para o período de 2022 a 2025, estima-se que o consumo no sistema interligado nacional cresça a uma
taxa média de 3,3% anuais5.

DIRETORIA EXECUTIVA
A Diretoria da Companhia, em dezembro de 2021, era composta por oito membros, conforme figura a seguir:
Pedro Zinner
Diretor Presidente Estatutário

Lino Cançado
Diretor de Operações Estatutário

Marcelo Habibe
Diretor de Finanças e RI Estatutário

Marcelo Cruz
Diretor de Novos Negócios, Marketing e
Comercialização - Estatutário
Anita Baggio
Thiago Freitas
Damian Popolo
Renato Cintra
Diretora de Gente, Performance, Esg, Hse,
Diretor Jurídico,
Diretor de Relações
Diretor de Serviços
Responsabilidade Social, Comunicação &
Governança e Compliance
Externas
Corporativos
Cultura
Compete à Diretoria Executiva planejar e conduzir as operações da Companhia seguindo os limites estabelecidos por lei e pelo
estatuto da Companhia.
mitigação do risco. Em 2021, com o gradual reconhecimento dos
POLÍTICAS E REGIMENTOS
As Políticas e Regimentos da Companhia estabelecem as di- riscos que as mudanças do clima representam para os negóretrizes e condutas a serem observadas para evitar que situ- cios, a necessidade de incorporação dos riscos climáticos à maações de corrupção ou de não conformidade ocorram nos ne- triz de risco corporativo se tornou clara e, assim, foi realizado o
gócios da Companhia, garantindo uma atuação de acordo com mapeamento de riscos climáticos, isto é, elaboração de matrizes
os princípios éticos e legislação aplicável. Os normativos são de riscos físicos e de transição dos ativos da ENEVA. Os riscos
estabelecidos e revisados com apoio do Comitê de Auditoria e identificados foram incorporados no processo de gerenciamento
do Conselho de Administração e estão aderentes à legislação de risco, e para a mitigação deles foram elaborados controles e
anticorrupção e às melhores práticas de integridade. Em 2021, planos de ação. O trabalho contribuiu na identificação dos prina Companhia publicou a Política de Defesa Econômica. Políti- cipais desafios que a ENEVA tem para aprimorar a gestão de
cas Corporativas e Regimentos da ENEVA em 2021: • Política mudança do clima. Em 2021, destaca-se também a revisão, por
de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, Preservação de Si- parte do Conselho de Administração da Companhia, do orçagilo e de Negociação; • Política de Indicação de Membros do mento de risco das atividades de trading da Comercializadora.
Conselho de Administração, dos Comitês de Assessoramento
e da Diretoria Estatutária; • Política de Remuneração; • Po- CONTEXTO SETORIAL
lítica de Transações com Partes Relacionadas; • Política de Introdução: O ano de 2021 foi marcado pela retomada consoGerenciamento de Riscos; • Política Anticorrupção; • Política lidada da demanda de energia elétrica após sofrer recuo conside Defesa da Concorrência; • Política de Direitos Humanos; • derável em 2020, devido às restrições impostas pela pandemia
Regimento Interno do Conselho de Administração; • Regimento de COVID-19. A demanda apresentou crescimento de 3,9% em
Interno do Comitê Financeiro; • Regimento Interno do Comitê 2021, em comparação ao ano de 2020, contribuindo para a exde Auditoria Estatutário; • Regimento Interno do Comitê de Pes- pectativa de um crescimento médio anual de 3,3% até 2026. Em
soas. Diretrizes e Procedimentos de Integridade: • Diretriz de relação a expansão da capacidade instalada, houve acréscimo
Conflito de Interesses; • Diretriz de Relações com Terceiros; • de 4% à capacidade total do SIN, considerando todas as fontes
Diretriz de Interação com Poder Público; • Diretriz de Brindes, de energia. A capacidade termelétrica também cresceu 4%, com
Presentes e Hospitalidades; • Diretriz de Igualdade, Oportu- destaque para as fontes eólicas e solares, que apresentaram
nidade e Respeito; • Diretriz de Gestão de Consequências; 17% e 33% de crescimento, respectivamente. Com a retomada da demanda e da expectativa de crescimento da mesma, a
• Procedimento de Investigações Internas de Relatos.
agenda de leilões, que havia sido suspensa em 2020, foi retomaCANAL DE DENÚNCIA
da em 2021. Foram realizados leilões de Energia Nova, Energia
A ENEVA possui um canal de denúncias seguro, confidencial, Existente e de Reserva de Capacidade. Adicionalmente, outro
externo e independente. As denúncias de infrações ao Código fator relevante em 2021 foi a condição hidrológica desfavorável,
de Conduta da Companhia e à lei brasileira podem ser feitas que vigorou durante a maior parte do ano. Nesse aspecto, em
nesse canal de forma anônima por colaboradores, prestadores alguns meses do ano, a Energia Natural Afluente (ENA) atingiu
de serviço e pela sociedade em geral. A Companhia orienta seu pior desempenho histórico, contribuindo para que o Preço
seus colaboradores a denunciar qualquer atitude que poten- de Liquidação das Diferenças (PLD) atingisse o teto regulatório,
cialmente esteja em desacordo com o Código de Conduta. Esta ao mesmo tempo que os reservatórios hidrelétricos atingiam níorientação é reforçada constantemente por meio dos treinamen- veis preocupantes. Diversas ações emergenciais foram planejatos presenciais, cursos online, ações de comunicações internas das para tentar mitigar os efeitos da escassez de chuvas, como
sobre Compliance, ética, integridade e política para todos os co- manutenção de bandeiras tarifárias de valor elevado, mecanislaboradores. Todos os relatos registrados no Canal de Denúncia mos de curto prazo para aumento da oferta de energia termelésão tratados e apurados, avaliados e discutidos pela área de trica, campanhas de conscientização do consumo, flexibilização
Compliance e demais áreas previstas na Diretriz de Gestão de de restrições operativas de hidrelétricas e linhas de transmisConsequência. As aplicações de medidas disciplinares, quan- são, antecipação das obras de geração e transmissão, dentre
do cabíveis, são implementadas respeitando a razoabilidade e outros. Para as termelétricas, o impacto devido às condições
proporcionalidade. As apurações prezam pelo respeito à confidencialidade do denunciante, sendo assegurada a não retalia- hidrológicas desfavoráveis se deu principalmente sob a forma
ção. A apuração visa também observar os pontos de melhoria de despacho fora da ordem de mérito. O Operador Nacional do
identificados a partir dos relatos recebidos, a fim de assegurar Sistema (ONS), em alguns momentos do ano, despachou todos
a melhoria contínua dos controles internos e demais elementos os recursos termelétricos fora do mérito para manutenção dos
de Compliance, buscando, ainda, a identificação de melhorias níveis dos reservatórios, sob comandos do Comitê de Monitorelevantes para as demais áreas da Companhia, para que seja ramento do Setor Elétrico (CMSE). A partir de outubro de 2021,
realizado trabalho de aconselhamento e suporte para as demais foi observada uma reversão de tendência hidrológica, saindo de
áreas. Atos de fraudes, improbidades e corrupção identificados um período de escassez para alguns meses de realização de
no curso da apuração interna serão comunicados às autoridades chuvas acima da média, que tem contribuído para a redução
competentes. O objetivo fim do canal de denúncia é prevenir, e do PLD e recuperação gradual dos reservatórios hidrelétricos.
quando não for possível, interromper a cadeia delitiva ou desvio SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL (SIN) - VISÃO GERAL
de conformidade, visando promover um ambiente íntegro e ético De maneira geral, como mencionado anteriormente, o ano de
para o público interno e externo, identificando, ainda, os pontos 2021 foi marcado por condições hidrológicas fortemente desfade aprimoramento, de forma a garantira melhoria contínua dos voráveis na maior parte do ano, situação que persistia desde o
controles internos e estrutura de Compliance.
último trimestre de 2020. A Energia Natural Afluente (ENA) do
SIN apresentou o pior desempenho histórico entre os meses de
ATIVIDADES DE COMPLIANCE
A Companhia estruturou seu Programa de Integridade, coorde- maio a setembro. A partir de outubro, houve recuperação signinado pela área de Compliance, com atividades periodicamente ficativa da hidrologia.
reportadas à Diretoria Jurídica, de Governança, Compliance e A ENA do submercado Sudeste apresentou o pior desempenho
Controles Internos, e apresentadas ao Comitê de Auditoria Inter- do histórico para os mesmos meses de maio a setembro de
na, que por sua vez, reportam ao Conselho de Administração. O 2021 com valores figurando entre 50% e 70% da média históPrograma assegura os mecanismos adequados para promover rica. A partir de outubro, com a melhora das condições, a ENA
a conduta ética alinhada aos princípios e diretrizes da ENEVA. A desempenhou próximo da média histórica. Adicionalmente, o
Companhia está fortemente engajada em combater qualquer for- submercado Sul também apresentou, na maior parte do ano,
ma de corrupção, fraude, suborno, favorecimento, tráfico de in- uma hidrologia desfavorável, com exceção dos meses de janeifluência, extorsão, lavagem de dinheiro e propina nas suas rela- ro, fevereiro e outubro. Para o restante do ano, a ENA esteve
ções internas, com fornecedores, parceiros ou agentes públicos. entre 20% e 60% da média histórica.

O objetivo dos workshops é garantir projetos habilitados a captações de recursos incentivados, como prioridade na região,
aumentando as possibilidades de investimento direto nos territó- GESTÃO DE RISCOS
O processo de gestão de riscos na ENEVA segue os princípios
rios em que a Eneva atua.
éticos da Companhia, seus valores e cultura, e apoia o plano de
APOIO À PREVENÇÃO E COMBATE À COVID-19
crescimento, o planejamento estratégico e a continuidade dos
Em Roraima: A Eneva contribuiu com o Sistema Público de negócios. Ele visa reduzir o grau de incerteza no alcance dos
Saúde de Roraima contratando um sistema de geração de objetivos e na preservação do valor e perpetuidade dos negóoxigênio, para alimentação do Hospital Geral do Estado, bem cios, além de promover a gestão integrada de todos os riscos
como 50 cilindros de oxigênio para atender à população local. aos quais a Companhia está exposta. Seguindo as melhores
A doação ocorreu via programa Matchfunding Salvando Vidas práticas internacionais de gestão de riscos, a Companhia trabado BNDES, operacionalizado pela Sitawi Finanças do Bem. O lha continuamente na identificação, avaliação, tratamento, momontante doado foi de R$ 1,600 milhão, além de 2.025 testes de nitoramento, comunicação e reporte dos riscos. Os riscos são
Covid-19. Maranhão: A Companhia doou, em 2021: 100 testes classificados e priorizados de acordo com a Matriz de Riscos da
rápidos, 2.500 kits de higiene, 200 mil máscaras, 5.000 jalecos, Companhia, que contempla as diversas dimensões de impacto,
1.500 cestas básicas. Além do Projeto Costurando para o Bem, incluindo a financeira, reputacional, de saúde e segurança, coque doou R$ 273 mil. Em São Luís, a Companhia realizou as munidades e meio ambiente, e fornece a visão consolidada dos
seguintes doações: 20 colchões, 20 roupeiros, 50 mil máscaras, riscos corporativos. Todos os órgãos de governança e liderança
100 kits de alimentação, 500 cestas básicas, 50 jalecos e 500 da Companhia são envolvidos no processo de gestão de riscos
kits de higiene, seis tubos de aço com 20” (vinte polegadas) e e têm o papel de disseminar suas diretrizes para os colabora16” (dezesseis polegadas) para obras de drenagem no muni- dores, propiciando uma cultura de antecipação e de prevenção/

O despacho das termelétricas foi maior em praticamente todos os meses, comparativamente a 2020, principalmente por
conta da escassez de chuvas e pela retomada da carga de
energia. O despacho térmico ficou próximo ou abaixo de 2020
durante os meses de novembro e dezembro, devido a recuperação hidrológica.

De maneira geral, os valores dos PLDs, em 2021, foram menores nos primeiros meses do ano, entretanto, à medida que a
condição hidrológica desfavorável permanecia, os reservatórios
das hidrelétricas se esvaziaram cada vez mais, aumentando
o risco de déficit de energia. Consequentemente, os PLDs sofreram aumentos a partir de junho, chegando ao valor do teto
regulatório entre julho e setembro. A partir de outubro, dadas
as melhores das condições hidrológicas, houve queda acentuada do PLD, que chegou a estar próximo do piso regulatório em
dezembro.

A agenda de leilões, que havia sido interrompida em 2020, foi
retomada. Em abril ocorreu o segundo Leilão de Sistemas Isolados, com a finalidade de atender parte da demanda de energia
dos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Foram ofertados projetos cuja fonte era óleo diesel, biodiesel e gás
natural. O preço médio de energia no leilão foi de 1.078,79R$/
MWh, para uma potência nominal de 127,75 MW. Em junho de
2021, foi realizado o 23º Leilão de Energia Existente (A-4) e o 24º
Leilão de Energia Existente (A-5). Ambos tiveram por objetivo a
compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de
geração a partir de fonte termelétrica a gás natural ou carvão
mineral nacional. Foram contratados 162,5 MWm a um preço
médio de 151,15R$/MWh no A-4 e 172,39R$/MWh no A-5. Em
julho de 2021, foi realizado o 33º Leilão de Energia Nova (A-3)
e o 34º Leilão de Energia Nova (A-4), com o objetivo de contratar novos empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica,
eólica, fotovoltaica e térmica biomassa. Foram contratados 151
MWm de potência, a um preço médio de 165,11R$/MWh no A-3
e 174R$/MWh no A-4. Em setembro de 2021, foi realizado o 35º
Leilão de Energia Nova (A-5), com o intuito de contratar novos
empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica, e térmicas a biomassa, gás natural, carvão mineral nacional e resíduos sólidos urbanos. Por fim, em dezembro
de 2021, foi realizado o 1º Leilão de Reserva de Capacidade,
cujo principal objetivo era a contratação de potência elétrica proveniente de empreendimentos de geração de energia elétrica
novos ou existentes, a partir de fonte termelétrica. A nova modalidade de leilões contribui para a agenda de modernização
do setor elétrico, na medida em que considera uma melhor alocação de custos associados a disponibilidade de potência do
SIN. As usinas que se sagraram vencedoras do certame terão a
sua receita fixa custeada por todos os consumidores do SIN, na
proporção de seus respectivos consumos, diferentemente dos
CCEARs, onde esta mesma remuneração é custeada apenas
pelos consumidores regulados, enquanto o benefício sistêmico é de todos. No total foi contratada uma disponibilidade de
potência de 4.632,88 MW a um preço médio de 824.553,83R$/
MW/ano. A ENEVA sagrou-se vencedora nesse leilão com dois
empreendimentos, Parnaíba IV, usina existente de 56 MW localizada no Complexo Parnaíba (MA), e Azulão, usina nova de 295
MW, que replicará o modelo R2W no Campo de Azulão (AM).
INDÚSTRIA DE E&P NACIONAL
Visão Geral: No ano de 2021, a indústria nacional de Exploração & Produção de petróleo e gás natural produziu um total de
1,367 bilhão de barris de óleo equivalente (boe)6. É importante
destacar que, no referido ano, a produção de gás natural foi recorde, totalizando a marca de 134 milhões de m³/dia. Comparativamente ao ano de 2020, esse crescimento pode ser atribuído
ao avanço do cronograma de vacinação contra a Covid-19, visto
que a flexibilização das medidas restritivas à movimentação e ao
funcionamento do comércio reaqueceu a atividade econômica
no país, e à forte crise hídrica que assolou o território nacional, principalmente no segundo semestre, ocasionando maior
necessidade de despacho das termelétricas. Entre os acontecimentos relevantes para o setor de exploração ao longo de
2021, destaca-se o 17º Ciclo Licitatório da Oferta Permanente
da ANP7, realizado em outubro de 2021. O certame, que contou
com a participação de nove empresas ofertantes, resultou em

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-305/topico-603/Boletim%20T%C3%A9cnico%20Previs%C3%B5es%20de%20carga%20para%20o%20PLAN%202022-2026_Final.pdf
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (Brasil). Superintendência de Desenvolvimento e Produção. In: Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural. Rio de Janeiro, 31 jan. 2022. Disponível em https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-anp/bmp/2021/2021_12_boletim.pdf.
Acesso em: 21 fev. 2022.
7
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (Brasil). In: Resultados - 2º Ciclo da Oferta Permanente. [S. l.] 7 dez. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/rodadas-anp/rodadas-andamento/17a-rodada-licitacoes-blocos/resultados. Acesso em: 22 fev. 2022.
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Despacho %

72%

45%

64%

98%

35%
77%

49%

97%

36%
2020

2021

UTEs Carvão
UTEs Gás

Como resultado do alto nível de despacho, a geração média
bruta de energia apresentou uma elevação de 54,5% em 2021
em comparação a 2020, sendo que a geração das usinas a gás
cresceu 45,0% e das usinas a carvão 80,7% nos períodos de
comparação.
Geração Média de Energia - YTD (MWmed)
+54.5%
1,403
437
908

UTEs Carvão

242

UTEs Gás

966
666

2020

2021

Em resposta ao maior despacho das usinas do Complexo Parnaíba, a Companhia produziu 2,12 bcm de gás em 2021, apresentando um aumento de 57,0% em comparação ao volume
produzido em 2020. O despacho da Unidade de Tratamento de
Gás em 2021 foi de 69,1%, comparado a 43,9% no ano anterior.
Produção de Gás (bcm) - Acumulado (YTD)
+57%
2,12
1,35

2020
44%

2021
69%

Despacho Gás

Em 02 de agosto de 2021, a Companhia divulgou um relatório
de certificação de reservas e recursos contingentes nas Bacias
do Amazonas e do Solimões, referente a 30 de junho de 2021,
elaborado pela Gaffney, Cline & Associates (GCA). O relatório
apresentou a incorporação de 0,47 bcm nas reservas 2P no
Campo de Azulão, na Bacia do Amazonas. Adicionalmente,
nesta bacia, também foram certificados recursos contingentes
de gás, totalizando 5,84 bcm, e de óleo, no montante de 4,23
milhões de barris, ambos P50. Já na área de Juruá, na Bacia

do Solimões, foram certificados 20,85 bcm de gás (P50). Em
27 de janeiro de 2022, a Companhia divulgou um novo relatório
de certificação de reservas e recursos contingentes, referente a
31 de dezembro de 2021, também elaborado pela GCA. O relatório apresentou uma incorporação de reservas certificadas 2P
de 3,48 bcm na Bacia do Parnaíba, já descontando o consumo
de gás acumulado do ano no valor de 2,12 bcm, totalizando em
2021 o montante de 29,45 bcm de reservas 2P nesse local. Na
Bacia do Amazonas, a incorporação foi de 0,81 bcm, totalizando
7,11 bcm de reservas 2P certificadas em 2021. O relatório referente a 31 de dezembro de 2021 também divulgou os seguintes
volumes de recursos contingentes totais (P50): i) 3,43 bcm de
gás e 0,31 milhões de barris de óleo na Bacia do Amazonas; ii)
20,85 bcm de gás na Bacia do Solimões; e iii) 2,13 bcm de gás e
0,88 milhões de barris de óleo na Bacia do Parnaíba.
Reservas (bcm)
+14,9%
31,83

7,11

5,85

25,98

2020

e à contabilização de uma maior despesa com poços secos.
EBITDA: Na comparação anual entre 2021 e 2020, o EBITDA
consolidado ajustado, excluindo poços secos, aumentou 39,5%,
totalizando R$ 2.256,3 milhões em 2021, representando o maior
EBITDA anual da história da Companhia. O resultado foi consequência principalmente do crescimento expressivo da receita
variável recebida pela venda de energia no mercado regulado,
em função da alta significativa dos indexadores de combustíveis
CIF-ARA e Henry-Hub, que afetam o CVU das usinas a carvão
e da UTE Parnaíba I, a gás. Logo, em um ano com despacho
muito elevado como o de 2021, o crescimento da receita variável mais que proporcional ao dos custos variáveis da operação
levaram ao incremento de margens variáveis.

de 2021, o prazo médio de vencimento da dívida consolidada
era de cerca de 5,3 anos, o spread médio para as dívidas indexadas ao IPCA era de 3,8% e para as demais dívidas da Companhia era de 1,4% acima do CDI.

EBITDA¹
(R$ MM)

No ano de 2021, a Companhia realizou desembolsos referentes
aos contratos junto ao Banco do Nordeste (BNB), para a implantação da UTE Parnaíba V, e junto ao BASA, para financiamento
do Projeto Integrado Azulão-Jaguatirica. Até o final do ano, já
havia sido desembolsado um montante total de R$ 753 milhões
de um total de R$ 843 milhões previsto no contrato do BNB,
2.256
além de um montante total de R$ 1,0 bilhão com o BASA (valor
1.617
total previsto no contrato). Ao final de dezembro de 2021, o saldo de caixa consolidado da Companhia (caixa, equivalentes de
caixa e títulos e valores mobiliários) era de R$ 1.678 milhões,
2020
2021
sem contemplar o saldo em depósitos vinculados aos contratos
1 - EBITDA calculado conforme orientações da ICVM 527/12
e da Nota Explicativa que a acompanha, ajustado para
de financiamentos da Companhia, de R$ 198 milhões. A dívida
excluir o impacto de poços secos.
O aumento do EBITDA em 2021 versus 2020 também foi impul- líquida consolidada totalizou R$ 6.232 milhões no final do perísionado pela ampliação das margens fixas das usinas e pela odo, equivalente a uma relação dívida líquida/EBITDA de 2,8x
reversão de impairment realizada em Itaqui no 4T21, no valor de nos últimos 12 meses.
Cronograma de Vencimento da Dívida (Principal)
R$ 150,1 milhões, refletindo o resultado positivo obtido no teste
Dezembro, 2021
de recuperabilidade dos ativos imobilizado e intangível, com a
(R$ MM)
4.469
melhoria do desempenho operacional da usina e com melhores
perspectivas futuras de despacho e preços. Esses efeitos mais
do que compensaram os custos incorridos pela UTE Parnaíba II
com ressarcimento de lastro de energia em função de paralisa1.678
ções para manutenções corretivas e as maiores despesas ge1.177
1.004
rais e administrativas, conforme explicado acima.
552
384
311
Resultado Financeiro Consolidado
Posição
2022
2023
2024
2025
2026
> 2026
de Caixa
Resultado Financeiro
(R$ milhões)
2021 2020
% Desempenho da Ação e Mercado de Capitais
Receitas Financeiras
132,8
67,5 96,6% As ações da Companhia são negociadas na bolsa brasileira (B3)
sob o código ENEV3 (100% ações ordinárias). No último dia de
Receitas de aplicações financeiras
81,2
56,5 43,6% pregão em 2021, a ação encerrou cotada a R$ 14,15, uma desMultas e juros recebidos
42,0
2,8
N/A valorização de 8,9% em relação ao preço registrado no último
Juros sobre debêntures
N/A pregão de 2020 (R$ 15,53), enquanto o IBOV e o IEE apresenOutros
9,6
8,2 17,4% taram uma desvalorização de 11,9% e 7,9%, respectivamente.
Despesas Financeiras
(262,4) (366,8) -28,5% A ação ENEV3 entrou para o índice ICO2 em 2021, além de
manter a participação no IBOVESPA e IBRX100.
Multas e juros de mora
(2,5) (3,9) -36,8% Desempenho das Ações (Base 100)
Encargos de dívida¹
(12,9) (165,6) -92,2% 125
Juros sobre provisão de abandono
(24,9) (7,6) 227,5% 120
Comissões e corretagens financeiras
(4,0) (4,7) -15,2% 115
IOF/IOC
(5,3) (2,9) 87,3% 110
Juros sobre debêntures
(174,6) (149,5) 16,7% 105
Outros
(38,2) (32,5) 17,4% 100
Variação cambial e monetária líquida (59,6)
3,5
N/A
95
Perdas/ganhos com derivativos
2,7 (3,9)
N/A
90
Resultado Financeiro Líquido
(186,5) (299,7) -37,8%
85
+39,5%

36,56

Reservas de gás Parnaíba
Reservas de gás Azulão

29,45

2021

Pecém II

Itaqui

Dessa forma, considerando os números consolidados e descontando o consumo de gás natural em 2021, a incorporação das
reservas 2P da Companhia foi de 4,29 bcm entre os anos de
2020 e 2021. A ENEVA encerrou o ano de 2021 com reservas
2P totais de gás de 36,56 bcm, com o Índice de Reposição de
Reservas Total de 321%. Para a Bacia do Parnaíba, o Índice
de Reposição de Reservas (IRR) foi de 264% no ano. A tabela
abaixo resume os principais dados operacionais das usinas da
Companhia, além do segmento de Upstream, para os anos de
2020 e 2021:
Dados operacionais
2021
2020
Disponibilidade (%)
71%
97%
Despacho (%)
62%
37%
Geração Líquida (GWh)
1.573
1.007
Geração Bruta (GWh)
1.768
1.115
Disponibilidade (%)
98%
98%
Despacho (%)
66%
34%
Geração Líquida (GWh)
1.826
919
Geração Bruta (GWh)
2.046
1.013
Disponibilidade (%)
95%
91%
Despacho (%)
73%
39%
Geração Líquida (GWh)
4.021
2.087
Geração Bruta (GWh)
4.165
2.166
Disponibilidade (%)
73%
95%
Despacho (%)
85%
73%
Geração Líquida (GWh)
2.791
2.962
Geração Bruta (GWh)
2.944
3.136
Disponibilidade (%)
97%
97%
Despacho (%)
68%
25%
Geração Líquida (GWh)
1.000
365
Geração Bruta (GWh)
1.035
377
Disponibilidade (%)
82%
97%
Despacho (%)
69%
37%
Geração Líquida (GWh)
302
159
Geração Bruta (GWh)
316
171
Bacia do Parnaíba
Despacho UTG (%)
69%
44%
Produção (Bi m3)
2,12
1,35
Reservas remanescentes (Bi m3)
29,5
26,0
Os projetos em construção, Azulão-Jaguatirica e Parnaíba V,
apresentaram alterações em seus cronogramas iniciais de construção por conta do efeito da pandemia COVID-19, que gerou
atrasos de fornecimento de materiais e peças de origem internacional, redução de força de trabalho e paralisação das obras
por um período no ano de 2020. As expectativas para o início de
operação comercial dos projetos Azulão-Jaguatirica e Parnaíba
V foram revisadas para o 1S22 e 2S22, respectivamente. Em
Azulão-Jaguatirica, na data de 27 de julho de 2021 a Agência
Nacional de Energia Elétrica aprovou a alteração do cronograma
de implantação da usina termelétrica Jaguatirica II e postergou o
termo inicial do Contrato de Comercialização de Energia Elétrica
e Potência nos Sistemas Isolados para janeiro de 2022 ou data
de efetivo início da operação comercial da usina, o que ocorresse primeiro. Nesse aspecto, o prazo de suprimento do Contrato
manteve-se inalterado, com a consequente postergação de seu
termo final de 27 de junho de 2036 para 26 de janeiro de 2037.
Além disso, é importante destacar que, A UTE Jaguatirica II começou a fornecer energia para o Sistema Isolado no dia 15 de
fevereiro de 2022, com a operação comercial da primeira turbina a gás, com capacidade instalada de 48,653 MW. Em 11 de
março de 2022, com a aprovação da declaração de operação
comercial da segunda turbina, a planta passou a ter uma capacidade disponível total de 97,306 MW. Com capacidade instalada
total de 140,834 MW, a UTE Jaguatirica II, movida a gás natural extraído do campo de Azulão, no estado do Amazonas, é o
primeiro empreendimento do Leilão dos Sistemas Isolados n°
01/2019 a entrar em operação comercial e será a maior usina
do estado de Roraima.
DESTAQUES ECONÔMICO-FINANCEIROS
A ENEVA S.A. apresenta as Demonstrações Financeiras de
acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações Financeiras (International Financial Reporting Standards - IFRS).
Essas demonstrações foram revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração e pela Diretoria em 21 de março de 2022.
DRE Consolidado
(R$ milhões)
2021
2020
%
Receita Operacional Líquida
5.124,4 3.243,3 58,0%
Custos Operacionais
(3.181,7) (1.745,4) 82,3%
Depreciação e amortização
(547,5) (419,2) 30,6%
Despesas Operacionais
(544,8) (448,5) 21,5%
Poços Secos e PCLD
(55,6)
(17,9) 210,3%
Depreciação e amortização
(61,3)
(62,9) -2,5%
Outras receitas/despesas
194,6
76,1 155,6%
Equivalência Patrimonial
(0,7)
(8,8) -91,7%
EBITDA ICVM 527/12
2.200,7 1.598,9 37,6%
EBITDA excluindo poços secos1 2.256,3 1.616,9 39,5%
Resultado Financeiro Líquido
(186,5) (299,7) -37,8%
EBT
1.405,3
817,1 72,0%
Impostos Correntes
(105,9)
(33,9) 212,7%
Impostos Diferidos
(126,1)
223,3
N/A
Participações Minoritárias
(0,0)
(1,1) -99,3%
Resultado Líquido Eneva
1.173,3 1.007,6 16,4%
Upstream Parnaíba IV Parnaíba III Parnaíba II Parnaíba I

cinco blocos arrematados na bacia de Santos, totalizando uma
área adquirida de 3.425,50 km². O total de bônus ofertado para
os blocos foi de R$ 37.140.000,52 e a previsão do investimento
mínimo na fase de exploração é de R$ 136.345.000,00. Além
desse evento, ocorreu a Segunda Rodada de Licitações dos
Volumes Excedentes da Cessão Onerosa, com onze empresas
habilitadas, resultando em 31,68% de excedente em óleo Atapu
e 37,43% de sépia e um bônus de R$ 11.140.000.000,00. Adicionalmente, motivado pela alta do dólar e aumento dos preços
internacionais do petróleo, o país bateu o recorde na arrecadação e distribuição de royalties e participação especial3 oriundo
da indústria de E&P, com um recolhimento total de R$ 37 bilhões. Oferta: Reservas provadas e produção de petróleo e
gás natural no Brasil: Os dados mais recentes disponíveis, de
2020, certificam a existência de 11,89 milhões de barris de petróleo em reservas provadas (1P) no Brasil8, um recuo de 6,7%
nas reservas provadas de petróleo em relação ao ano anterior.
Em relação ao gás natural, em 2020, foram declarados 337.238
milhões de m³ em reservas provadas8, quantia 7,9% menor que
a provada em 2019. O volume posiciona o Brasil como o terceiro
país com maiores reservas da América do Sul e Central, praticamente alinhado à segunda colocada, Argentina e atrás apenas
da Venezuela (que possui 17,8 vezes mais reservas provadas
que o ambiente brasileiro)8. Em 2021, a produção total acumulada de petróleo e gás natural no Brasil, conforme mencionado
anteriormente, atingiu o patamar de 1,367 bilhão de barris de
óleo equivalente (boe), se concentrando no ambiente offshore, principalmente nos campos do pré-sal, que representaram
72,4% de todos os hidrocarbonetos produzidos no país. Eles
foram seguidos pelos campos do pós-sal e pelos campos terrestres, responsáveis por 21,5% e 6,1% da produção nacional,
respectivamente. Em 2021, os cinco principais campos produtores de petróleo foram do pré-sal: Tupi (901 Mbbl/d), Búzios (550
Mbbl/d), Sapinhoá (195 Mbbl/d), Jubarte (158 Mbbl/d) e Roncador (130 Mbbl/d)7.
Produção de óleo (m³) no Brasil - 2021
Mar
Terra
Total
Alagoas
3.098
104.165
107.263
Amazonas
0,00
847.026
847.026
Bahia
19.416 1.282.944 1.302.360
Ceará
0
39.243
39.243
Espírito Santo
11.747.688
475.194 12.222.882
Maranhão
0,00
4.746
4.746
Rio de Janeiro
135.880.451
0,00 135.880.451
Rio Grande do Norte
54.076 1.889.925 1.944.001
São Paulo
15.775.724
0,00 15.775.724
Sergipe
12.896
448.628
461.524
BRASIL
163.493.350 5.091.871 168.585.221
Em relação ao gás natural, em 2021, a produção cresceu 5%
em comparação a 2020, crescimento inferior ao verificado entre
2018 e 2019, de 9,46%.
Produção de gás natural (mil m³) no Brasil - 2021
Mar
Terra
TOTAL
Alagoas
49.827
152.042
201.870
Amazonas
0 4.957.093 4.957.093
Bahia
1.175.026
807.874 1.982.900
Ceará
0
314
314
Espírito Santo
1.971.199
26.125 1.997.324
Maranhão
0 2.141.124 2.141.124
Rio de Janeiro
31.223.338
0 31.223.338
Rio Grande do Norte
58.379
186.501
244.880
São Paulo
6.057.236
0 6.057.236
Sergipe
1.700
16.549
18.249
BRASIL
40.536.705 8.287.622 48.824.327
O Mercado de Gás: Mudanças e Perspectivas: O mercado de
gás natural foi marcado, em 2021, por mudanças significativas,
principalmente no que tange à Petrobras, que deu prosseguimento ao processo de desinvestimento dos seus ativos, atendendo a compromissos definidos no Termo de Compromisso
de Cessação (TCC) firmado com o Cade como, por exemplo,
o acesso não discriminatório a infraestruturas essenciais do
seu Terminal de Regaseificação da Bahia9. No que tange ao
Novo Mercado de Gás, em abril de 2021 foi promulgada a Lei
nº 14.134 (“Nova Lei do Gás”), que dispõe sobre as atividades
relativas ao transporte, escoamento, tratamento, processamento, estocagem subterrânea, acondicionamento, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural. Como resultado
da lei, destaca-se a validação das capacidades liberadas pela
Petrobras junto aos Transportadores Associados de Gás S.A.
(TAG) e Nova Transportadora de Gás S.A. (NTS)10, bem como
a aprovação das tarifas a serem praticadas nos contratos extraordinários, que viabilizaram o acesso ao sistema de transporte
pelos agentes da Indústria. Além disso, nos estados do Amazonas, Ceará, Piauí e Rondônia, em consonância a essa norma,
ocorreram a publicação de novas leis estaduais que, em síntese,
priorizam a promoção da concorrência, a harmonização e a melhoria da regulação e a liberalização do supracitado mercado.
Com isso, a Agência prevê para o ano de 2022 a realização das
chamadas públicas cuja temática será continuar trabalhando
para a abertura desse novo mercado, visando ser um facilitador
para a ampliação da utilização do gás natural na matriz energética nacional10. DESEMPENHO OPERACIONAL: O ano de
2021 apresentou recuperação do consumo de energia elétrica
no país em relação ao ano de 2020, que vem sendo sustentada
pela retomada gradual da atividade econômica, após os efeitos
negativos advindos das medidas restritivas implementadas em
2020 para contenção da pandemia de COVID-19. Dessa forma,
em 2021, o PIB cresceu 4,6% em relação ao ano anterior, comparado à queda de 3,9% em 2020 versus 2019.10 Adicionalmente, o ano de 2021 foi marcado pelo cenário hidrológico altamente
desfavorável no país, em função da grande escassez de chuvas
na maior parte do ano, o que prejudicou a formação de Energia
Natural Afluente (ENA), além de reduzir o volume de Energia
Armazenada (EARM) para níveis críticos. No subsistema Sudeste/Centro Oeste, que concentra mais da metade do volume
armazenável de água do Brasil, até o mês de setembro de 2021
o nível de EARM era de 16,8%, comparado a 32,9% no mesmo
período em 2020. Ao final do ano de 2021, o volume de Energia
Armazenada apresentou uma melhora, atingindo 25,7%, mas
ainda considerado um baixo nível.11 Nesse sentido, durante a
maior parte do ano, todas as usinas da ENEVA foram despachadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Em alguns meses do ano, o despacho se deu fora da ordem de mérito,
para garantia energética do sistema, isto é, momentos em que o
Preço de Liquidação de Diferença (PLD) não indicava o despacho por mérito da usina, mas os baixos níveis de reservatórios
indicavam que as usinas térmicas ainda precisavam se manter
ligadas. A partir da metade do mês de dezembro, em virtude
da melhoria consistente do cenário hidrológico com reflexo nos
níveis dos principais reservatórios do país, as usinas da ENEVA
foram desligadas pelo ONS. Como resultado, o despacho das
usinas da ENEVA no ano de 2021 foi, em média, de 72%, comparado a 45% no ano de 2020. O gráfico ao lado apresenta os
despachos médios das usinas a gás natural e a carvão nos dois
períodos de comparação.

1
EBITDA calculado conforme orientações da ICVM 527/12 e da
Nota Explicativa que a acompanha, ajustado para excluir o impacto de poços secos e PCLD.
Receita: A receita líquida consolidada cresceu 58,0% ou R$
1.881,1 milhões na comparação entre os anos de 2021 e 2020,
devido, principalmente, ao aumento da receita bruta variável
contratual (CCEAR), no valor de R$ 1.750,6 milhões. A maior
receita variável se deveu: (i) à maior cotação do dólar, além dos
maiores preços de Henry Hub e CIF-ARA no período, que são
os indexadores para o cálculo do componente combustível no
CVU das usinas Parnaíba I e usinas a carvão da Companhia,
respectivamente; (ii) elevação do despacho médio das usinas no ano de 2021 (72%) versus o despacho médio de 2020
(45%). Adicionalmente, a receita líquida consolidada cresceu
em função também da elevação da receita fixa bruta no valor
de R$ 355,0 milhões, decorrente do reajuste contratual anual
pela inflação das usinas com contrato no mercado regulado. É
importante ressaltar que as receitas da Companhia decorrem,
majoritariamente, de contratos de comercialização de energia
elétrica no ambiente regulado, celebrados em leilões de energia
realizados pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica),
que pré-definem preços, volume e prazos, e possuem mecanismos mitigatórios ao risco de inadimplência dos agentes. Esses
contratos garantem receita fixa independente do despacho, no
caso de contratos por disponibilidade. Custos: Em 2021, os
custos operacionais atingiram R$ 3.181,7 milhões, apresentando um crescimento de 82,3% em relação a 2020 devido, principalmente, aos seguintes fatores: (i) maior custo com compra de
carvão, em função do maior despacho das usinas no ano e da
elevação do preço da commodity de carvão CIF-ARA; (ii) compra de energia pela UTE Parnaíba II para ressarcir ao sistema
pela energia não gerada, que é valorada à PLD. A usina incorreu
nesse custo devido à necessidade de paralisações para manutenções corretivas realizadas entre os meses de junho e julho de
2021, gerando abaixo do compromisso contratual; (iii) maiores
custos incorridos com Participações Governamentais, devido à
elevação da produção de gás no ano e aumento do preço médio
de referência do gás estipulado pela ANP12 para os campos da
Companhia, que começaram a vigorar a partir de fevereiro de
2021. Despesas: As despesas operacionais, excluindo depreciação e amortização, cresceram 25,4% em 2021, na comparação com o ano anterior, totalizando R$ 483,4 milhões em 2021.
O crescimento se deveu, principalmente, ao aumento de despesas relacionadas aos planos de Incentivo de Longo Prazo (ILP),
a maiores despesas com pessoal, em virtude de novas contratações, para sustentar a estratégia de crescimento da Companhia,
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A Companhia apresentou, em 2021, um resultado financeiro líquido negativo de R$ 186,5 milhões, comparado ao resultado
negativo de R$ 299,7 milhões em 2020. Os principais efeitos
que contribuíram para a melhoria deste resultado na comparação anual foram: (i) Aumento da receita de aplicações financeiras, como reflexo da elevação verificada no CDI médio ao longo
do ano, que passou de 2,8% em 2020 para 4,4% em 2021; (ii)
Elevação da receita proveniente de multas e juros recebidos,
devido principalmente ao recebimento de multas e juros após
o êxito de uma ação judicial relacionada a Pecém II no 3T21; e
(iii) Redução nas despesas com encargos de dívida devido à capitalização dos encargos relacionados aos financiamentos dos
projetos que ainda não estavam operacionais até o final de 2021
(Parnaíba V e Azulão-Jaguatirica). É importante ressaltar que
a Norma Contábil CPC 20 permite a reclassificação de juros,
correção monetária e encargos para imobilizado em andamento
durante o período de implantação dos projetos. Além disso, outro ponto que contribuiu para essa redução foi a substituição de
dívidas mais onerosas por debêntures em melhores condições.
Investimentos
Capex
(R$ milhões)
2020
2021
Geração a Carvão
37,9
57,5
Pecém II
2,5
20,0
Itaqui
35,4
37,5
Geração a Gás
135,2
138,7
Parnaíba I¹
81,1
59,4
Parnaíba II2
41,8
73,4
Parnaíba III2
11,6
3,8
Parnaíba IV2
0,6
2,1
Parnaíba V
705,3
279,8
Parnaíba VI3
39,5
Azulão-Jaguatirica
1.209,3
710,5
Upstream
174,8
507,7
Poços secos
19,3
56,3
Holding e Outros
9,8
13,9
Total
2.272,4
1.747,5

Notas: 1 - O capex de Parnaíba I é apresentado separadamente
ao de Parnaíba V. Conforme reestruturação societária anunciada no 1T20, a SPE Parnaíba I foi incorporada na PGC em
janeiro/20; 2 - O capex de cada uma das usinas Parnaíba II, III
e IV é apresentado separadamente. Conforme reestruturação
societária anunciada no 4T18, as SPEs Parnaíba III e Parnaíba
IV foram incorporadas na SPE Parnaíba II; 3- A UTE Parnaíba
VI é o fechamento de ciclo da UTE Parnaíba III, cujo contrato de
início do PPA se iniciará em janeiro de 2025. Para melhor compreensão, o capex será apresentado separadamente ao de Parnaíba III. Em 2021, a Companhia investiu R$ 1.747,5 milhões,
dos quais 40,7% foram destinados à implementação do projeto
Integrado Azulão-Jaguatirica, cuja operação comercial de duas
turbinas a gás se iniciou no 1T22, e 16,0% foram destinados à
construção da UTE Parnaíba V, com previsão de conclusão no
segundo semestre de 2022.
3,3%

2,3%

0,8%
Projeto Azulão-Jaguatirica

7,9%
16,0%

Upstream

40,7%

Parnaíba V
Geração a Gás
Geração a Carvão

29,0%

Parnaíba VI
Holding e Outros

O segmento de Upstream foi responsável por 29% dos investimentos totais da Companhia durante 2021, sendo direcionados
principalmente para o desenvolvimento do campo de Gavião
Preto, para a campanha exploratória em curso nas bacias do
Amazonas e do Parnaíba e uma parcela para o pagamento dos
bônus de assinatura dos ativos adquiridos no 2º Ciclo da Oferta
Permanente. Nas usinas a gás natural, os investimentos foram
referentes, principalmente, ao cumprimento dos marcos contratuais de longo prazo com a GE, relacionados às manutenções
preventivas das turbinas Hot Gas Path (HGP). Nas usinas a carvão, os investimentos em 2021 se referem às atividades associadas às manutenções. A UTE Itaqui realizou a parada programada para manutenção preventiva (Major Overhaul) no primeiro
semestre do ano e a UTE Pecém II realizou a Minor Overhaul no
segundo semestre.
Endividamento
Perfil da Dívida
%

Prazo Médio e Custo da Dívida
4,3%
1,7%

3,8%

0,0

1%
33%

6

1,0
0,5

TJLP

1,4%

6,0

2020

CDI

4
5,3
2021

2

66%

0
IPCA

Prazo Médio (Anos)
IPCA+
CDI+

Em 31 de dezembro de 2021, a dívida bruta consolidada (líquida
do saldo de depósitos vinculados aos contratos de financiamento e custos de transação e incluindo arrendamento mercantil)
totalizava R$ 7.910 milhões, comparada a uma dívida de R$
7.144 milhões registrada no final de dezembro de 2020. Ao final
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O capital social da ENEVA totalizava 1.266.339.183 ações ordinárias ao fim de 2021, com 99,29% das ações em circulação,
após os seguintes aumentos de capital, realizados dentro dos
limites de capital autorizados e aprovados pelo Conselho de Administração: (i) em 03 de fevereiro de 2021, com a emissão de
1.750.17613 ações ordinárias, decorrente do exercício de opções
outorgadas a determinado administrador no âmbito do Primeiro
Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia; (i) em 14 de abril de 2021, com a emissão de 160.088
ações ordinárias, decorrente do exercício de opções outorgadas
a determinado administrador no âmbito do Terceiro Plano de
Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia; (iii)
em 20 de maio de 2021, com a emissão de 784.115 ações ordinárias, decorrente do exercício de opções outorgadas a determinado administrador no âmbito do Segundo Plano de Opção de
Compra ou Subscrição de Ações da Companhia; (iv) em 30 de
novembro de 2021, com a emissão de 300.964 ações ordinárias,
decorrente do exercício de opções outorgadas a determinados
administradores no âmbito do Terceiro Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações da Companhia.
ENEV3
2020
2021
Var.
Nº de ações - final período1 1.263.343.840 1.266.339.183 2.995.343
Cotação fechamento - final
15,53
14,15
-8,9%
período (R$/ação)1
Ações negociadas (MM) 7,6
6,4 -16,4%
média diária1
Volume financeiro (R$ MM)
78,3
94,0
20,0%
- média diária
Valor de mercado - final
19.613
17.919
-8,6%
período (R$ MM)2
Enterprise value - final perí24.861
24.068
-3,2%
odo (R$ MM)3
INOVAÇÃO E P&D
Contribuímos ativamente para promover iniciativas de inovação,
cobrindo a cadeia de valor da companhia como um todo. Há várias
tendências que vem moldando o setor de gás e de energia, com
intenso debate para soluções mais limpas e eficientes. Alinhado à
estratégia da Companhia, a área de Inovação atua no desenvolvimento de novas soluções para o setor com um portfólio variado
baseado em 4 temas prioritários que podem ter um grau maior de
impacto para a estratégia de longo prazo. Em 2021, investimos
R$ 5,3 milhões em projetos de automação dos processos de exploração e operações, desenvolvendo soluções com inteligência
artificial, machine learning, drones para inspeções e monitoramento, além de automatização de relatórios e rotinas. Os projetos
voltados para soluções para comercialização de gás e energia
somaram R$ 2,9 milhões, com foco em adquirir mais inteligência
para as operações de comercialização, facilitar os processos e
abrir portas para novas oportunidades. Em linha com nossa estratégia ESG e com as tendências do setor, a Eneva investiu R$ 4,2
milhões em projetos voltados para redução de emissões e captura
de carbono. Além da construção de uma planta piloto de captura
de CO2 utilizando um adsorvente sólido, também desenvolvemos
uma solução para mobilidade elétrica. A Companhia também está
buscando novos projetos e oportunidades de investimento em
armazenamento e hidrogênio. O primeiro projeto sobre o tema,
prospectado em 2021, tem previsão para iniciar em 2022, com a
construção de uma planta piloto de produção de hidrogênio. Incentivamos projetos de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação
(P,D&I) por meio da Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Em 2021, ao todo, foram investidos em projetos R$
12,5 milhões, além de investimentos diretos ao Fundo Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT (R$ 1,4
milhões), ao Ministério de Minas e Energia - MME (0,7 milhões) e
à Conta de Desenvolvimento Energético - CDE (R$ 0,4 milhões).
Buscamos acessar um capital humano de alta qualidade para gerar valor para a companhia de formas diferentes, atuando com
parceiros internacionais, como a Stanford University, MIT e Darcy
Partnes, e com Startups nacionais e internacionais. Esta iniciativa
nos ajuda a acompanhar as principais tendências do mercado de
energia, identificando oportunidades de criar plataformas de crescimento para a empresa. Além dos novos projetos desenvolvidos,
investimos R$ 515 mil na Startup Sunne, que possui solução para
compartilhamento de créditos de energia de nossas plantas de
geração distribuída. CRIE e Semana da Inovação: Lançamos o
programa CRIE - Captura e Reconhecimento de Ideias Eneva,
com foco em estimular o intraempreendedorismo e a geração de
valor para a Companhia através da contribuição dos próprios colaboradores que vivem nosso negócio no dia a dia. A iniciativa,
em sua primeira edição, gerou mais de 60 ideias inovadoras e em
2021 já foi iniciado o processo para formatação de novos projetos.
Também realizamos a primeira edição da Semana de Inovação,
focada em nosso público interno. Foram 5 dias com palestras de
players de inovação de diversos setores, apresentação de projetos e iniciativas, além da premiação dos 3 vencedores do CRIE.
AUDITORES INDEPENDENTES
A remuneração total da KPMG Auditores Independentes pelos
serviços prestados para a ENEVA S.A. e suas controladas em
2021 foi de R$ 2,0 milhões, sendo R$ 1,4 milhões com auditoria das demonstrações financeiras e R$ 559 mil relacionados
a serviços de auditoria para emissão de debêntures. A política
de contratação adotada pela Companhia atende aos princípios
que preservam a independência do auditor de acordo com as
normas vigentes que, por sua vez, determinam principalmente
que o auditor não deve auditar seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais para seu cliente ou promover os seus
interesses.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (Brasil). Superintendência de Desenvolvimento e Produção. Encarte de consolidação da produção 2020. In: Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural. Rio de Janeiro, 31 jan. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/
boletins-anp/bmp/2020/2020-012-boletim.pdf. Acesso em: 17 fev. 2021.
9
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (Brasil). Gás natural: medidas implementadas pela ANP para a abertura do mercado. 04
jan. 2022. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/gas-natural-medidas-implementadas-pela-anp-para-a-abertura-do-mercado Acesso em: 22 fev. 2022.
10
Fonte: IBGE, disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/33067-pib-cresce-4-6-em-2021-e-fecha-oano-em-r-8-7-trilhoes - Acesso em 08/03/2022.
11
Fonte: Dados disponíveis no site do ONS, em: http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/energia_armazenada.aspx - Acesso em
23/02/2022.
12
Os preços de referência para cálculo das participações governamentais são divulgados mensalmente pela ANP, disponíveis em https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/
royalties-e-outras-participacoes/preco-de-referencia-dogas-natural.
13
O número de ações foi ajustado para refletir o desdobramento de ações realizado pela Companhia no dia 12 de março de 2021, aprovado em Reunião de Conselho de
Administração em 11 de março de 2021, na proporção de 1 ação para 4 ações, com consequente divisão por 4 do preço de cada ação.
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ENEVA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
A nova redação do art. 289, I e II, da Lei nº 6.404/76 cria uma forma especial para a publicação das demonstrações financeiras resumidas em jornais impressos, possibilitando que a companhia publique de maneira desagregada os valores dos grupos de
contas individualmente relevantes e de maneira agregada valores de grupos de conta individualmente pouco relevantes.
Para evitar quaisquer dúvidas dos leitores das demonstrações financeiras resumidas, destacamos os seguintes avisos:
1) Aviso: 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 demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável.
2) As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras completas, estão disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos:
a) https://ri.eneva.com.br/informacoes-financeiras-e-operacionais/resultados-trimestrais/;
b) https://sistemas.cvm.gov.br/;
c) https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm.
O referido relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitido pela KPMG Auditores Independentes Ltda. em 21 de março de 2022, sem modificações.

Nota
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Estoques
Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar
Outros impostos a recuperar
Outros
Não circulante
Realizável a longo prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangível

5
6
7
8
9
9

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Passivo
Circulante
602.142
275.334
992.290
1.384.933 Fornecedores
367.161
144.570
685.447
511.317 Empréstimos e financiamentos
1.718
1.413
718.835
700.964 Imposto de Renda e Contribuição Social a recolher
50.101
45.277
520.033
179.015 Outros impostos a recolher
77.090
22.039
134.021
73.022 Obrigações sociais e trabalhistas
13.575
6.949
30.629
19.846 Participações nos lucros
429.822
401.128
115.953
61.305 Provisão - custo de ressarcimento
1.541.609
896.710
3.189.501
2.930.402 Outras obrigações

Nota
13
15
14
14

Controladora
2021
2020
152.861
15.595
73.264
39.077
23.986
60.709
63.466
428.958

44.523
15.613
4.394
41.612
34.643
51.255
41.680
233.720

Consolidado
2021
2020
604.909
492.456
77.795
19.193
98.653
36.998
54.443
67.086
39.746
49.070
88.796
78.947
54.963
64.445
417.233
257.744
1.436.538 1.065.939

2.222.217
2.241.755
1.004.220
992.841 Não circulante
15
49.222
64.605 1.709.342 1.311.099
6.495.729
6.287.200
9.532
9.633 Empréstimos e financiamentos
11 (b)
43.540
42.614
108.807
66.239
3.033.986
2.413.979
12.727.223 10.946.675 Arrendamento
10.5
4.307
4.298
910.979
898.610
1.314.079
1.338.545 Provisão para passivo a descoberto
12.662.911 11.841.544
15.055.054 13.287.694 Provisão para contingências
16
4.994
6.871
91.885
92.603
17
83.457
70.650
83.075
75.109
14.204.520 12.738.254
18.244.555 16.218.096 Provisão de abandono
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos
09
61.408
32.692
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Outras obrigações
4.589.988 4.381.333 5.756.877 5.643.675
Demonstrações de Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
4.775.508 4.570.371 7.811.394 7.221.417
5.204.466 4.804.091 9.247.932 8.287.356
Total do Passivo
Controladora
Consolidado
18
Nota
2021
2020
2021
2020 Patrimônio líquido
Capital social
8.894.086 8.848.409 8.894.086 8.848.409
Receita de venda de bens e/ou serviços
1.449.877
780.855 5.124.441 3.243.309 Ações em tesouraria
(84.642)
(84.642)
Custo dos bens e/ou serviços vendidos
(476.600) (251.163) (3.181.706) (1.745.379) Reserva de capital
20.208
25.418
20.208
25.418
Resultado bruto
973.277
529.692 1.942.735 1.497.930 Reserva de incentivos fiscais
610.573
253.071
610.573
253.071
Despesas/receitas operacionais
Outros resultados abrangentes
18.405
10.775
18.405
10.775
Gerais e administrativas
(445.770) (360.757) (544.768) (448.537) Prejuízos acumulados
(458.576) (1.203.510) (458.576) (1.203.510)
Outras receitas (despesas) operacionais
14.918
29.695
194.595
76.144 Patrimônio líquido atribuível aos controladores
9..000.054 7.934.163 9.000.054 7.934.163
Resultado de equivalência patrimonial
10.3
665.557
554.852
(723)
(8.763) Participações de acionistas não controladores
(3.431)
(3.423)
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos
1.207.982
753.482 1.591.839 1.116.774 Total do patrimônio líquido
9.000.054 7.934.163 8.996.623 7.930.740
Resultado financeiro
14.204.520 12.738.254 18.244.555 16.218.096
Receitas financeiras
217.645
150.691
151.885
192.058
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Despesas financeiras
(157.696) (148.822) (338.405) (491.712)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
1.267.931
755.351 1.405.319
817.120 Demonstrações de Resultados Abrangentes - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Corrente
9
(72.286)
(434) (105.886)
(33.858)
Lucro
líquido
do
exercício
1.173.300
1.007.606
1.173.292
1.006.536
Diferido
9
(22.345)
252.689 (126.141)
223.274
Outros
resultados
abrangentes
Lucro líquido do exercício
1.173.300 1.007.606 1.173.292 1.006.536
Atribuído a sócios da empresa controladora
1.173.300 1.007.606 1.173.300 1.007.606 Itens que serão reclassificados posteriormente para o resultado
8.450
(3.329)
8.450
(3.329)
Atribuído a sócios não controladores
(8)
(1.070) Ajustes acumulados de conversão
Ajuste de avaliação patrimonial
6.954
6.954
Lucro por ações atribuíveis aos acionistas da Companhia durante
Total dos itens que serão reclassificados posteriormente para o resultado
8.450
3.625
8.450
3.625
o exercício (expresso em R$ por ação)
Lucro líquido básico por ação
0,92750
3,19081 Itens que não serão reclassificados posteriormente para o resultado
(820)
(2.391)
(820)
(2.391)
Lucro líquido diluído por ação
0,92025
3,17618 Perdas com derivativos
Total do resultado abrangente do exercício
1.180.930 1.008.840 1.180.922 1.007.770
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Resultado abrangente atribuído aos acionistas não controladores
(8)
(1.070)
Resultado abrangente atribuído aos acionistas da Eneva
1.180.930 1.008.840 1.180.930 1.008.840
Demonstrações dos Fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Demonstrações do Valor Adicionado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Controladora
Consolidado
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
1.267.931
755.351 1.405.319
817.120
2021
2020
2021
2020
Ajustes para reconciliar o lucro ao fluxo de caixa das atividades operacionais: (470.446) (404.669)
693.346 (701.015) Receitas
1.691.319
906.466 5.779.893 3.649.119
Aumento / Diminuição dos ativos e dos passivos operacionais:
(49.452) (1.207.064) (770.877) (226.793) Vendas de mercadorias, produtos e serviços
1.690.990
888.327 5.636.882 3.545.106
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos
(56.602)
(9.197)
(94.996)
(45.389) Outras receitas
329
18.139
143.011
104.013
318.452
- Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI)
Dividendos recebidos
(230.463) (234.225) (2.218.966) (1.222.831)
Caixa e equivalentes de caixa líquido gerados (consumidos) pelas
adicionado bruto
1.460.856
672.241 3.560.927 2.426.288
atividades operacionais
1.009.883 (865.579) 1.232.792 1.245.953 Valor
Depreciação e amortização
(212.873) (153.968) (608.837) (482.150)
Caixa e equivalentes de caixa líquido consumidos nas atividades
Valor
adicionado
líquido
produzido
pela
entidade
1.247.983
518.273 2.952.090 1.944.138
(408.281) (1.197.600) (1.245.682) (2.266.266) Valor adicionado recebido em transferência
de investimentos
923.322
745.509
151.162
183.295
Caixa e equivalentes de caixa líquido gerados (consumidos) nas
2.171.305 1.263.782 3.103.252 2.127.433
adicionado total a distribuir
(274.794) 1.332.038 (379.753)
887.663 Valor
atividades de financiamentos
do valor adicionado
2.171.305 1.263.782 3.103.252 2.127.433
Aumento / Diminuição de caixa e equivalentes de caixa
326.808 (731.141) (392.643) (132.650) Distribuição
Pessoal
208.087
152.783
381.701
304.776
Demonstração da variação de caixa e equivalentes de caixa
taxas e contribuições
637.273
(46.896) 1.207.838
311.640
No início do exercício
275.334 1.006.475 1.384.933 1.517.583 Impostos,
capital de terceiros
152.645
150.289
340.421
504.481
602.142
275.334
992.290 1.384.933 Remuneração
No fim do exercício
1.173.300 1.007.606 1.173.292 1.006.536
Aumento / Diminuição de caixa e equivalentes de caixa
326.808 (731.141) (392.643) (132.650) Remuneração de capital próprio
10
11
12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Reserva de Capital
Total do
Participação dos
Total do
Acionistas Não Patrimônio Líquido
Capital Social
Ações em (Opções de Ações
Reserva de Outros Resultados
Prejuízos Patrimônio Líquido
Outorgadas) Incentivos Fiscais
Controladores
Controladores
Consolidado
Integralizado
Tesouraria
Abrangentes
Acumulados
Saldo em 1º de janeiro de 2020
8.834.907
15.640
110.725
9.541
(2.068.379)
6.902.434
(2.353)
6.900.081
Aumento de capital
13.502
(13.502)
Incentivo fiscal SUDENE
78.973
(79.364)
(391)
(391)
Incentivo fiscal ICMS
63.373
(63.373)
Transações com acionistas:
Lucro líquido do exercício
1.007.606
1.007.606
(1.070)
1.006.536
Valor justo dos instrumentos patrimoniais
23.280
23.280
23.280
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de conversão moeda estrangeira do exercício
(3.329)
(3.329)
(3.329)
Ajuste de avaliação patrimonial ativo mantido para venda
6.954
6.954
6.954
Perdas com derivativos
(2.391)
(2.391)
(2.391)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
8.848.409
25.418
253.071
10.775
(1.203.510)
7.934.163
(3.423)
7.930.740
Aumento de capital
45.677
(45.677)
Programa de recompra de ações
(155.506)
1.248
(154.258)
(154.258)
Transações com pagamentos baseados em ações
70.864
(70.864)
Incentivo fiscal SUDENE
112.112
(112.112)
Incentivo fiscal ICMS
245.390
(245.390)
Transações com acionistas:
Lucro líquido do exercício
1.173.300
1.173.300
(8)
1.173.292
Valor justo dos instrumentos patrimoniais
39.219
39.219
39.219
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de conversão moeda estrangeira do exercício
8.450
8.450
8.450
Perdas com derivativos
(820)
(820)
(820)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
8.894.086
(84.642)
20.208
610.573
18.405
(458.576)
9.000.054
(3.431)
8.996.623
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. CONTEXTO OPERACIONAL*
A Eneva S.A. (a “Companhia” ou “Eneva”) é uma sociedade por ações de capital aberto registrada na B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão, sob o código “ENEV3”, com sede no município e estado do Rio de Janeiro, que atua na geração e comercialização de
energia elétrica e na exploração e produção (E&P) de gás natural, no Brasil. A Eneva tem um parque de geração térmica com
3,1 GW de capacidade contratada (70% operacional), sendo 2,3 GW a gás natural (76%) e 725 MW a carvão mineral (24%). É a
segunda maior empresa em capacidade térmica do país, responsável por 9% da capacidade térmica a gás instalada nacional. A
Eneva possui uma área exploratória total superior a 64 mil km² localizada na Bacia do Parnaíba, no estado do Maranhão, na Bacia
do Amazonas e Solimões, no estado do Amazonas, e na Bacia do Paraná, localizada entre os estados de Goiás e Mato Grosso do
Sul. Atualmente, a Companhia possui onze campos aptos a produzir, sendo dez declarados comerciais na Bacia do Parnaíba e um
adquirido a partir de processo de cessão na Bacia do Amazonas. A Companhia também é concessionária da área de acumulação
marginal de Juruá, na Bacia de Solimões. Desses, seis estão em produção, sendo cinco destinados totalmente ao abastecimento
das termelétricas a gás natural localizadas no estado do Maranhão (“Complexo Parnaíba”), assumindo assim um compromisso de
produção de 8,4 milhões de m³/dia; e um no Amazonas para abastecimento da termelétrica de Jaguatirica II, em Roraima.
(*) As informações operacionais referentes à capacidade instalada, à capacidade contratada, à produção e à área não são auditadas por auditor independente.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro International
Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e evidenciam todas as
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas
pela Administração na sua gestão. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras
estão apresentadas na nota explicativa nº 3 - “Resumo das principais práticas e políticas contábeis”. As demonstrações financeiras
foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, exceto quando de outra forma indicado. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão apresentadas nas respectivas notas explicativas.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento
por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo. Aquelas áreas que requerem
maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para
as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota explicativa nº 4 - “Estimativas e julgamentos contábeis críticos”. A emissão
dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 14 de março de 2022 e pelo Conselho de Administração em 21
de março de 2022. Continuidade operacional: A Administração avaliou a capacidade da Companhia e de suas controladas em
continuar operando normalmente e concluiu que possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Assim, essas
demonstrações financeiras foram preparadas com base no pressuposto de continuidade. Demonstrações financeiras individuais e
consolidadas: As demonstrações financeiras individuais da controladora foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no
Brasil (BR GAAP e CPC) e as demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais
de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Os custos relativos às debêntures emitidas pela Eneva S.A. (3º série), que têm por finalidade a construção do projeto Parnaíba V, estão registrados na conta de “investimento em controladas”, em consonância com o parágrafo 8º, do
CPC 43 - Adoção inicial dos pronunciamentos técnicos CPCs 15 a 41. Nas demonstrações financeiras consolidadas, esses custos
são apresentados na conta imobilizado. Desse modo, não existe diferença entre o patrimônio líquido individual da controladora e o
patrimônio líquido consolidado. Além disso, os custos relativos a recompra de ações próprias, que visam a aquisição de ações de
emissão da Eneva S.A. pela controlada Parnaíba II Geração de Energia S.A., para fazer frente às obrigações dos planos de incentivo
de remuneração de longo prazo baseado em ações. A recompra de ações pela Parnaíba II foi realizada devido a ausência de reservas
de lucro e capital na Eneva S.A., conforme exigência da Lei 6.404 em seu artigo 30. Nas demonstrações financeiras individuais esses
custos estão registrados no investimento e na demonstrações financeiras consolidadas, esses custos são apresentados no patrimônio líquido na conta de ações em tesouraria. Demonstração do valor adicionado: A apresentação da Demonstração do Valor
Adicionado (DVA), individual e consolidada, é requerida pela legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no
Brasil aplicáveis a companhias abertas. A DVA foi preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC
09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas
IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações financeiras. Essa demonstração tem como objetivo apresentar informações relativas à riqueza criada pela Companhia e a forma como tais
riquezas foram distribuídas. Mudanças nas práticas contábeis e divulgações: A Companhia adotou as alterações ao CPC 06 (R2) “Arrendamentos” e do CPC 48 - “Instrumentos Financeiros” sobre definição do termo “Reforma da Taxa de Juros de Referência - Fase
2”, a partir de 1º de janeiro de 2021, sem impactos relevantes. Uma série de outras novas normas também entraram em vigor a partir
de 1º de janeiro de 2021, mas não afetaram materialmente as demonstrações financeiras da Companhia. Adicionalmente, A partir
de 01.01.2022, estarão vigentes os seguintes pronunciamentos, os quais não foram adotados antecipadamente pela Companhia:
Impactos contáRevisão e Normas impactadas
Correlação com o IASB
beis
Revisão de pronunciamentos Técnicos nº 19
Annual Improvements to IFRS StanPronunciamentos Técnicos CPC 15 (R1) - Combinação de negócios, dards
2018- 2020; Property, Plant
CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes,
Equipment: Proceeds before
Sem impactos
CPC 27 - Ativo imobilizado, CPC 29 - Ativo biológico e produto agríco- and
Use; Onerous contracts - relevantes
la, CPC 37 (R1) - Adoção inicial das normas internacionais de conta- Intended
Costs of Fulfilling a contract; e Refebilidade e CPC 48 - Instrumentos financeiros.
rence to the Conceptual Framework

Alterações à IAS 16 (CPC 27) - Imobilizado — Recursos antes do uso pretendido
As alterações proíbem deduzir do custo de um item do imobilizado
qualquer recurso proveniente da venda de itens produzidos antes do
ativo estar disponível para uso, isto é, recursos para trazer o ativo
ao local e na condição necessária para que seja capaz de operar da
maneira pretendida pela Administração. Consequentemente, a entidade reconhece esses recursos da venda e correspondentes custos
no resultado

IAS 16

As receitas de teste
serão registradas
no resultado da
Companhia, a partir
da data de aplicação da norma, e
os efeitos não são
relevantes.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS
3.1 Consolidação: A Companhia consolida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isso é, quando está exposta ou
tem direitos a retornos variáveis de seu investimento e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes da investida. As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da controladora e daquelas empresas onde a Companhia
detém o controle (diretamente e indiretamente), conforme detalhadas na nota explicativa nº 10 “Investimentos”. As seguintes
políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas: (a) Controladas: Controladas são
todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) das quais a Companhia detém o controle. A consolidação é interrompida
a partir da data em que o Grupo deixa de exercer o controle. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos, inclusive os passivos
contingentes assumidos para a aquisição de controladas em uma combinação de negócios, são mensurados inicialmente pelos
valores justos na data da aquisição. A Companhia reconhece a participação não controladora na adquirida de acordo com a parcela proporcional da participação não controlada no valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração da participação não
controladora é determinada em cada aquisição realizada. Custos relacionados com aquisições são contabilizados no resultado do
exercício conforme incorridos. Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre partes relacionadas são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados, a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment)
do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com
as políticas adotadas pelo Grupo. (b) Transações com participações de acionistas não controladores: Os investimentos
detidos por outros investidores nas controladas da Eneva são classificados como “participações de acionistas não controladores”.
Para as compras de participações de não controladores, a diferença entre qualquer contraprestação paga e a parcela adquirida
do valor contábil dos ativos líquidos da controlada é registrada no patrimônio líquido. (c) Empreendimentos controlados em
conjunto: Acordos em conjunto são todas as entidades sobre as quais a Companhia tem controle compartilhado com uma ou mais
partes. Esses investimentos são classificados como operações em conjunto (joint operations) ou empreendimentos controlados
em conjunto (joint ventures) dependendo dos direitos e das obrigações contratuais de cada investidor. As operações em conjunto
são contabilizadas nas demonstrações financeiras para representar os direitos e as obrigações contratuais da Companhia. Dessa
forma, os ativos, os passivos, as receitas e as despesas relacionados aos seus interesses em operação em conjunto são contabilizados individualmente nas demonstrações financeiras. Os investimentos em joint ventures são contabilizados pelo método de
equivalência patrimonial e são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo. A participação da Companhia nos lucros ou
prejuízos de suas joint ventures é reconhecida na demonstração do resultado e a participação nas mutações patrimoniais é reconhecida no patrimônio da Companhia. Quando a participação da Companhia nas perdas for igual ou superior ao valor contábil do
investimento, incluindo quaisquer outros recebíveis, a Companhia não reconhece perdas adicionais, a menos que tenham incorrido
obrigações ou pagamentos em nome controlada em conjunto. Os ganhos não realizados das operações entre a Companhia e as
controladas em conjunto são eliminados na proporção da participação da Companhia. As perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das
joint ventures são alteradas, quando necessário, para assegurar consistência com as políticas adotadas pelo Grupo. As demais
práticas contábeis relevantes da Companhia e suas controladas estão apresentadas nas notas explicativas próprias aos itens a
que elas se referem.
4. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS
Na preparação dessas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos e estimativas que afetam a aplicação
das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são
reconhecidas prospectivamente. 4.1 Estimativas: 4.1.1 Incertezas sobre premissas e estimativas: (i) Nota explicativa nº 12
- “Intangível” - As reservas de gás natural são calculadas tendo por base informações econômicas, geológicas e de engenharia,
como perfis de poço e dados de pressão, dentre outros. Os volumes de reservas são utilizados para o cálculo das taxas de depreciação/depleção/amortização no método de unidades produzidas e nos testes de recuperabilidade dos ativos (impairment). A
determinação da estimativa do volume de reservas requer julgamento significativo e está sujeita a revisões, no mínimo anualmente,
realizadas a partir de reavaliação de dados preexistentes e/ou novas informações disponíveis relacionadas à produção e geologia
dos reservatórios, bem como a alterações em preços e custos utilizados. As revisões podem, também, resultar de alterações
significativas na estratégia de desenvolvimento da Companhia ou na capacidade de produção. (ii) Nota explicativa nº 11.2 “Avaliação de impairment” - A Companhia testa eventuais perdas nos ativos, de acordo com as políticas contábeis descritas nas
notas explicativa especificas. Os valores recuperáveis de Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) foram determinados com base
em cálculos do valor em uso. (iii) Nota explicativa nº 9 - “Impostos a recuperar e diferidos” - Imposto de Renda e Contribuição
Social diferidos - Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos e os adotados para fins de tributação e sobre prejuízos fiscais na extensão em que seja provável que
lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão compensados. A projeção dos lucros tributáveis futuros está
alinhada com o plano estratégico da Companhia e o período estimado de realização dos impostos diferidos é de 13 a 14 anos.
(iv) Nota explicativa nº 17 - “Provisão para obrigação de abandono” - Impacto das reservas de gás natural nas estimativas
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de custos com obrigações de desmantelamento de áreas - a estimativa do momento de realização dos custos com obrigações de
desmantelamento de áreas é baseada no prazo de exaustão das reservas provadas de acordo com os critérios estabelecidos pela
ANP/SPE. Revisões nas estimativas de reservas que impliquem em mudanças no prazo de exaustão podem afetar a provisão
para desmantelamento de áreas. O reconhecimento contábil dessas obrigações deve ser realizado com base no valor presente,
utilizando-se uma taxa de desconto. Longos períodos até a data de abandono e variações na taxa de desconto, por menor que
sejam, podem ocasionar grandes variações no valor reconhecido. 4.2 Julgamentos: As informações sobre julgamentos realizados
na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras
estão incluídas nas seguintes notas explicativas: (i) Nota explicativa nº 16 - “Provisão para contingências” - Reconhecimento
de provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas, administrativos e regulatórios, por meio da análise da probabilidade de perda
que inclui avaliação das evidências disponíveis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Prática contábil: Incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de alta liquidez, e com risco insignificante de
mudança de valor, sendo demonstrados na data do balanço a valor justo.
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Caixa e bancos
6.149
3.419
15.446
43.382
Fundos de investimentos
7.437
13.760
187.280
82.977
588.556
258.155
789.564
1.258.574
CDBs
602.142
275.334
992.290
1.384.933
6. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Controladora
2021
13.161
354.000
367.161

Fundo de investimento
CDB
Debênture privada

Consolidado
2021
331.447
354.000
685.447

2020
72.911
71.659
144.570

2020
439.658
71.659
511.317

Impostos diferidos: Segue abaixo a composição dos tributos diferidos por empresa e natureza:
Consolidado
2021
Ativo Diferido
Passivo Diferido
Prejuízo Fiscal/ Diferenças
Ativos Avaliados
Diferenças
Base Negativa Temporárias
a Valor Justo
Temporárias
Total
Eneva
476.444
58.335
534.779
79.082
(133.064)
Itaqui
181.419
28.116
209.535
(31.137)
PGC
4.070
30.143
34.213
(82.403)
Parnaíba II
52.609
1.871
54.480
(48.320)
Comercializadora de Energia
41.181
4.206
45.387
(12.724)
Eneva Participações
36
36
Pecém II Geração
77.178
11.805
88.983
(29.415)
Azulão
10.011
10.011
9
9
(13.227)
Outras
832.901
144.532
(a) 977.433
79.082
(350.290)
Ativo diferido líquido
Passivo diferido líquido
Consolidado
2020
Ativo Diferido
Passivo Diferido
Prejuízo Fiscal/
Diferenças
Ativos avaliados a Diferenças TemBase Negativa Temporárias
Valor justo
porárias
Total
Eneva
519.019
47.611
566.630
79.082
(142.570)
Itaqui
187.441
42.009
229.450
(20.974)
PGC
24.293
32.779
57.072
(76.593)
Parnaíba II
58.962
4.564
63.526
(39.434)
Comercializadora de Energia
41.767
4.061
45.828
(2.229)
Eneva Participações
36
36
Pecém II Geração
96.801
10.940
107.741
(22.027)
Outras
54
54
(13.225)
928.283
142.054 1.070.337
79.082
(317.052)
Ativo diferido líquido
Passivo diferido líquido
(a) Montante constituído de ativo diferido baseado na estimativa de geração de lucros tributáveis futuros:
Expectativa de realização anual dos impostos diferidos*

Líquido
480.797
178.398
(48.190)
6.160
32.663
36
59.568
10.011
(13.218)
706.225
767.633
(61.408)

Líquido
503.142
208.476
(19.521)
24.092
43.599
36
85.714
(13.171)
832.367
865.059
(32.692)

7. CONTAS A RECEBER
Prática contábil: As contas a receber de clientes da Companhia correspondem aos valores faturados pela venda de energia
elétrica no curso normal das suas atividades. Inicialmente, o reconhecimento é pelo valor justo e, subsequentemente, mensurado
pelo custo amortizado, ajustado ao valor presente deduzido da perda de crédito esperada (PCE).
Consolidado
2021
2020
Contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado (CCEAR):
605.233
476.451
Contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente livre (ACL):
73.907
188.002
Contratos de comercialização de energia elétrica bilateral:
48.340
45.461
Contratos de comercialização de gás condensado
1.718
1.413
Provisão para perda de crédito esperada
(10.363)
(10.363)
718.835
700.964
Avaliação do risco de crédito: O mercado de energia é um ambiente altamente regulado, com mecanismos mitigatórios ao risco
de inadimplência dos seus agentes. A segurança financeira do mercado está pautada no modelo de Câmara de compensação
multilateral e centralizada. As operações realizadas no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) são
contabilizadas e liquidadas de forma multilateral, não havendo indicação de parte e contraparte. Esse modelo é benéfico para os
agentes individualmente e para a estabilidade do mercado como um todo, minimizando a probabilidade de impactos negativos.
Dessa forma, todos os agentes são garantidores das operações a serem liquidadas. Adicionalmente, para os contratos comercializados bilateralmente é realizada uma análise de risco frente às contrapartes, antes da operação, através de informações
auditadas, informações de mercado e situação atual da empresa e, posteriormente, através do registro do contrato na CCEE e
o acompanhamento da empresa em relação aos pagamentos, que em caso de atraso, a energia negociada não é registrada e a
contraparte fica com um déficit de energia, sujeito ao preço de energia atual no mercado (PLD) e a multa na Câmara Comercializadora de Energia Elétrica (CCEE). O mercado de contratação livre de energia ainda conta com outras formas de mitigação do
risco, como cláusulas contratuais, carta fiança, seguro garantia e outros. Por todo contexto acima, entendemos que não há riscos
de perda no contas a receber da Companhia, principalmente pelo ambiente de mercado em que estamos inseridos. Não existem
contas a receber em atraso e com expectativa de perda, exceto o saldo da Canabrava Energética S.A, no valor de R$ 10.363 mil, * A projeção dos lucros tributáveis futuros está alinhada com o plano estratégico da Companhia e o período estimado de
cuja provisão para perda de crédito esperada foi reconhecida integralmente em anos anteriores.
realização dos impostos diferidos é de 12 a 13 anos.
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os tributos calculados sobre o lucro líquido compreendem o IRPJ (alíquota de 15% e adicional
8. ESTOQUES
Prática contábil: Os estoques da Companhia são essencialmente compostos por materiais ou insumos a serem consumidos ou de 10%) e a CSLL (alíquota de 9%). A conciliação do valor calculado pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da despesa
transformados no processo de geração de energia e exploração de gás. Eles são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de re- de Imposto de Renda e Contribuição Social é demonstrada como segue:
alização, dos dois o menor. A mensuração dos estoques inclui também qualquer redução ao valor realizável líquido desses ativos.
Controladora
Consolidado
O método de avaliação dos estoques de insumos (principalmente carvão) é o da média ponderada móvel.
2021
2020
2021
2020
Controladora
Consolidado
1.267.931
755.351
1.405.319
817.120
2021
2020
2021
2020 Resultado do exercício antes do IRPJ/CSLL
34%
34%
34%
34%
Materiais, suprimentos e outros
27.284
21.125
57.901
39.559 Alíquota nominal - %
Carvão
372.471
65.530 IRPJ/CSLL à alíquota nominal
(431.097)
(256.819)
(477.808)
(277.821)
Peças eletrônicas e mecânicas
18.399
19.904
78.178
65.489 Resultado de equivalência patrimonial
230.998
193.683
(246)
(2.879)
Lubrificantes e químicos
4.418
4.248
11.483
8.437
Subvenção
para
investimento
ICMS
83.432
21.547
83.432
21.547
50.101
45.277
520.033
179.015
Outras diferenças permanentes
(11.151)
39.943
(15.186)
33.346
9. IMPOSTOS A RECUPERAR E DIFERIDOS
Ativo fiscal não constituído
6.118
26.140
9.990
77.164
Prática contábil: Os encargos de IRPJ e CSLL correntes e diferidos são calculados com base nas leis tributárias promulgadas,
51.036
17.944
ou substancialmente promulgadas, na data do balanço das investidas que geram lucro tributável. A Administração avalia, perio- Reversão de impairment
27.069
11.866
116.755
60.851
dicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações dos tributos sobre o lucro com relação às situações em que Redução benefício SUDENE e PAT
a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores Constituição do diferido
215.895
259.264
estimados de pagamento às autoridades fiscais. O IRPJ e a CSLL corrente são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, IRPJ e CSLL correntes e diferidos
(94.631)
252.255
(232.027)
189.416
no passivo quando há montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na
Despesa
de
IRPJ
e
CSLL
corrente
(72.286)
(434)
(105.886)
(33.858)
data das Demonstrações Financeiras. Os tributos diferidos sobre o lucro são compensados quando há um direito legalmente exe(22.345)
252.689
(126.141)
223.274
quível sobre a mesma entidade tributável. Os ativos fiscais diferidos decorrentes de perdas fiscais e diferenças temporárias não IRPJ e CSLL diferidos
são reconhecidos quando não é provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis contra os quais possam ser utilizados.
(94.631)
252.255
(232.027)
189.416
Total
As despesas de IRPJ e CSLL do período são reconhecidas na demonstração do resultado, exceto para transações reconhecidas
Alíquota efetiva
7,46%
(33,40%)
16,51%
(23,18%)
diretamente no patrimônio líquido. Tributos a recuperar: O saldo da conta de Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social
(CSLL) a recuperar está representado a seguir:
10. INVESTIMENTOS
Controladora
Consolidado
10.1 Composição dos saldos
2021
2020
2021
2020
Controladora
Consolidado
Imposto de Renda - IRPJ
50.743
18.805
77.658
48.318
2021
2020
2021
2020
26.878
3.765
62.614
30.937
Contribuição Social - CSLL
6.433.877
6.267.315
9.532
9.633
77.621
22.570
140.272
79.255 Participações societárias
Circulante
77.090
22.039
134.021
73.022 Adiantamento para futuro aumento de capital
61.852
19.885
Não circulante
531
531
6.251
6.233
6.495.729
6.287.200
9.532
9.633
Os demais impostos a recuperar estão compostos por:
10.2 Composição do resultado de equivalência patrimonial:
Controladora
Consolidado
Controladora
2021
2020
2021
2020
2021
2020
PIS
25.385
20.244
29.308
21.301
COFINS
118.364
94.155
134.692
98.785 Resultado de equivalência patrimonial sobre os investimentos
679.409
569.657
Outros
3.138
2.546
10.580
10.003 Resultado de equivalência patrimonial sobre os passivos a descoberto
(159)
(1.113)
146.887
116.945
174.580
130.089
Amortização
de
ativos
avaliados
a
valor
justo
(13.693)
(13.692)
Circulante
13.575
6.949
30.629
19.846
665.557
554.852
Não circulante
133.312
109.996
143.951
110.243
10.3 Mutação do Investimento - valor patrimonial
Investimentos
Azulão Geração de Energia S.A.
Parnaíba Geração e Comercialização de Energia
Parnaíba II Geração de Energia S.A.
Parnaíba B.V.
Itaqui Geração de Energia S.A.
Pecém II Participações S.A.
Eneva Participações S.A.
Nossa Senhora de Fátima
Porto do Pecém Transportadora de Minérios S.A.
Pecém Oper. e Manutenção de Ger. Elétrica S.A.
Centrais Termelétrica São Marco S.A.
MABE Construção e Administração de Projeto
Outros
Mais valia e menos valia de ativos
Parnaíba Geração e Comercialização de Energia
Pecém II Participações S.A.
Valor justo
Nossa Senhora de Fátima
Direito de uso
Parnaíba II Geração de Energia S.A.
Itaqui Geração de Energia S.A.
Eneva Participações S.A.
Total investimentos

Transferência de Integralização/
Participação/
Redução de
Saldo em
2020 Passivo a Descoberto
Capital
AFAC Equivalência Amortização
1.018.623
(97.250)
60.906
(16.829)
667.750
399.187
167.249
1.014.444
132.165
2.000
73.388
98.553
490
(834)
1.639.550
245.276
1.057.385
(19.008)
(216)
170.622
755.749
(531.352)
333.592 (376.986)
40.632
2
4.987
398
3.500
257
9
1.136
(745)
6.141
(150)
609
(445)
(7)
6.267.827
(150)
220.433 (316.741)
679.409
-

Dividendos
(10.913)
(149.496)
(103.120)
(120.000)
(22.187)
(1)
(405.717)

Aquisição/
Ajuste de Avaliação
Baixa de In- Ações em
Patrimonial/
vestimento Tesouraria Reserva de Capital
(83.394)
10.892
8.450
5.563
12.334
(9)
12.325
(83.394)
24.905

Saldo em
2021
965.450
1.308.416
996.817
3.539
1.764.826
1.186.596
228.362
12.336
5.384
3.757
391
6.148
6.482.022

10.014
(153.064)
(143.050)

-

-

-

-

(465)
(6.456)
(6.921)

-

-

-

-

-

-

9.549
(159.520)
(149.971)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.027
8.027

-

-

8.027
8.027

33.861
11.594
116.968
162.423
6.287.200

(150)

220.433 (316.741)

679.409

(4.455)
(511)
(1.806)
(6.772)
(13.693)

83.944

(819)

(405.717)

20.352

(83.394)

11. IMOBILIZADO
Composição dos saldos
Faixa de depreciação

Juros PGC
83.944
83.944

Hedge
Accounting
1.199
(3.182)
1.164
(819)

Terrenos
-

Edificações, Obras
Máquinas e Equipamento de
Civis Benfeitorias Equipamentos
Informática
25 a 50 anos
5 a 40 anos
6 anos

29.406
11.083
115.162
155.651
24.905 6.495.729

Consolidado 2021
Veículos
7 anos

Móveis e Utensílios Imobilizado E&P
16 anos
Por produção

Provisão para perda
Impairment
-

Imobilizado
em Curso
-

Direito de Uso
1 a 28 anos

Total

Custo
Saldo em 31/12/2020
15.245
3.218.608
4.518.861
18.839
2.450
40.685
2.559.243
(237.030)
4.046.809
155.692 14.339.402
Adições (a)
6.661
64.801
2.850
1.191
6.762
1.292.521
1.374.786
Adições IFRS16 (b)
135.338
135.338
Baixas
(3)
(478)
176.564
(47.268)
(65.975)
62.840
Poço Seco
(56.289)
(56.289)
Adiantamento Fornecedor
202.374
202.374
Provisão abandono
(1.588)
(1.588)
Crédito de PIS/COFINS
(40.314)
(40.314)
Transferências
9.962
156.092
(166.054)
Custos com empréstimos qualificados
667.233
667.233
Saldo em 31/12/2021
15.245
3.225.269
4.592.033
21.211
2.450
41.876
2.722.097
(60.466)
5.899.012
225.055 16.683.782
Depreciação (c)
Saldo em 31/12/2020
(768.657)
(1.293.028)
(11.192)
(2.630)
(16.803)
(1.257.165)
26.240
(69.492) (3.392.727)
Adições
(112.984)
(246.056)
(1.804)
(277)
(2.022)
(166.716)
(529.859)
Adições IFRS16
(52.802)
(52.802)
Baixas
(26.458)
45.287
18.829
Saldo em 31/12/2021
(881.641)
(1.539.084)
(12.996)
(2.907)
(18.825)
(1.423.881)
(218)
(77.007) (3.956.559)
Valor Contábil
Saldo em 31/12/2020
15.245
2.449.951
3.225.833
7.647
(180)
23.882
1.302.078
(210.790)
4.046.809
86.200 10.946.675
Saldo em 31/12/2021
15.245
2.343.628
3.052.949
8.215
(457)
23.051
1.298.216
(60.684)
5.899.012
148.048 12.727.223
a. A movimentação está representada, substancialmente, pelos equipamentos recebidos para continuação das obras do projeto Azulão-Jaguatirica II e Parnaíba V. b. Trata-se, substancialmente, de um novo contrato de prestação de serviços de reboque, operação
e manutenção de carretas criogênicas para o transporte de gás natural liquefeito na controlada Azulão Geração de Energia S.A.. A taxa de desconto é de 11,03%, de acordo com a vigência que é de 5 anos e possui parcela fixa mensal de R$ 1 milhão, aproximadamente. c. Os ativos imobilizados são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada componente, a partir do início de sua operação, exceto para o imobilizado de E&P, que é depreciado a partir da
declaração de comercialidade e início da produção, pelo método de unidades produzidas.
Consolidado 2020
Edificações, Obras
Máquinas e Equipamento de
Provisão para perda
Imobilizado
Terrenos
Civis Benfeitorias Equipamentos
Informática
Veículos Móveis e Utensílios Imobilizado E&P
Impairment
em Curso Direito de Uso
Total
Faixa de depreciação
25 a 50 anos
5 a 40 anos
6 anos
7 anos
16 anos
Por produção
1 a 28 anos
Custo
Saldo em 31 de dezembro de 2019
13.599
3.138.711
4.329.160
13.757
2.769
39.335
2.545.975
(289.807)
1.835.376
128.033 11.756.908
Adições
200
1.706
556
850
210
28.538
1.506.836
1.538.896
Adições IFRS16
27.659
27.659
Movimentação de derivativos
(41.084)
(41.084)
Baixas
(2.930)
(831)
(22.591)
(67)
(492)
(87)
(26.998)
Poço seco
(19.308)
(19.308)
Adiantamento fornecedor
1.003.615
1.003.615
Provisão abandono
(1.306)
(15.270)
3.074
(13.502)
Crédito de PIS/COFINS
(10.840)
(10.840)
Transferências
4.376
79.022
213.042
4.299
173
1.227
(302.139)
Reversão de provisão para perda ao valor recuperável
52.777
52.777
Custo de transação 2ª emissão de debêntures 3ª Série
852
852
Juros 2ª emissão de debêntures 3ª série
38.572
38.572
Variação monetária 2ª emissão de debêntures 3ª série
31.855
31.855
Saldo em 31 de dezembro de 2020
15.245
3.218.608
4.518.861
18.839
2.450
40.685
2.559.243
(237.030)
4.046.809
155.692 14.339.402
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ENEVA S.A.
CNPJ/MF: 04.423.567/0001-21
Consolidado 2020

Terrenos

Edificações, Obras
Civis Benfeitorias

-

(659.901)
(108.922)
166
(768.657)

(1.098.630)
(201.458)
7.060
(1.293.028)

(9.600)
(1.629)
37
(11.192)

(2.752)
(281)
403
(2.630)

(14.895)
(1.908)
(16.803)

(1.158.119)
(99.046)
(1.257.165)

26.240
26.240

-

13.599
15.245

2.478.810
2.449.951

3.230.530
3.225.833

4.157
7.647

17
(180)

24.440
23.882

1.387.856
1.302.078

(263.567)
(210.790)

1.835.376
4.046.809

Depreciação
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições
Adições IFRS16
Baixas
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Valor contábil
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Máquinas e Equipamento de
Equipamentos
Informática

Veículos Móveis e Utensílios Imobilizado E&P

Provisão para perda
Impairment

Imobilizado
em Curso Direito de Uso

Total

(33.647) (2.951.304)
(413.244)
(35.845)
(35.845)
7.666
(69.492) (3.392.727)
94.386
86.200

8.805.604
10.946.675

Prática contábil: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção deduzido de depreciação acumulada e de perdas por redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis
à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui: (i) O custo de materiais e mão de obra direta;
(ii) Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condições necessárias para que esses sejam capazes de operar da forma
pretendida pela Administração; (iii) Os custos de desmontagem e de restauração do local onde esses ativos estão localizados; e (iv)
Custos de empréstimos e debêntures, que são capitalizados como parte do imobilizado se esses custos foram diretamente relacionados
à construção de um ativo qualificável. A capitalização ocorre até que o ativo qualificado esteja pronto para seu uso pretendido. Ganhos
e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do
imobilizado) são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado. Custos subsequentes: Gastos subsequentes
são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados com esses gastos sejam auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado. 11.2 Avaliação de impairment: Para fins de avaliação
de impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente - Unidades Geradoras de Caixa (UGCs). A Companhia considera que cada usina de geração térmica (gás e carvão) e a unidade de produção
de gás natural constituem as Unidades Geradoras de Caixa. A Companhia e suas controladas são requeridas anualmente a efetuarem
teste de redução ao valor recuperável de ativo intangível de vida útil indefinida (‘Goodwill’). Também é requerida a avaliação quanto à
existência de qualquer indicativo de perda por redução ao valor recuperável (‘impairment’) ou de reversão de perdas reconhecidas em
exercícios anteriores para os demais ativos não financeiros. O ativo imobilizado da controlada Itaqui e o ativo intangível de vida útil indefinida gerado na combinação de negócios realizada em 2015 e que, após a reestruturação societária ocorrida em 2018, está registrado
como investimento na controlada Parnaíba II, foram submetidos ao teste de recuperabilidade considerando o modelo de valor em uso
baseado no valor presente do fluxo de caixa, por unidade geradora de caixa. Para as demais UGCs, não foram identificados indicativos
que requeressem o teste de recuperabilidade. Cabe destacar que Itaqui vem apresentando constante melhora no seu desempenho
operacional, fruto de investimentos em melhoria de processos e manutenções preventivas. Adicionalmente, a normalização da curva
de despacho, após período de crise hídrica que ocorreu no início da operação, também contribuiu para a estabilização desse ativo.
O Leilão de Capacidade, ocorrido em dezembro de 2021, também trouxe uma sinalização de preços que permitiu valorar de maneira
mais apropriada o perfil de operação de usinas de CVU mais elevado, como é o caso de Itaqui. Como consequência dos testes de valor
recuperável, foi revertido o valor de R$ 150.105 referente ao impairment constituído em anos anteriores relativo à Itaqui. Com isso, a
controlada, em 31 de dezembro de 2021, não possui mais perda por redução ao valor recuperável registrado. A conclusão a respeito do
teste realizado sobre o ágio está apresentada na nota explicativa n° 12 - “Intangível”. As premissas-chave dos testes de valor recuperável
estão descritas a seguir, sendo uniformes entre os ativos testados e tendo sido aprovadas pela Administração. Abordagem: Projetaram-se fluxos de caixa operacionais, expressos em termos nominais (considerando os efeitos inflacionários da economia) e apresentados
em moeda corrente, Reais (R$). Prazo: A projeção inicia-se em 2022 e se estende até o ano de 2051 para Itaqui e 2045 para Parnaíba
II. Nos ativos de geração de energia, a vida útil está definida pela capacidade operacional das plantas e pela viabilidade econômica. As
Usinas possuem Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR) com prazo de 15 a 20 anos, encerrando
em 2026 (Itaqui) e 2036 (Parnaíba II). Para o período complementar que se estende até a finalização do período de projeção (2051 e
2045), a premissa assumida foi a continuidade das operações sob regime de capacidade, utilizando como base os parâmetros definidos
no leilão de capacidade ocorrido em 2021 para projetar os fluxos operacionais. Preço de venda: A referência utilizada para o 1º ciclo
de monetização (período no qual as empresas possuem CCEAR) são as condições contratuais atuais, indexados pela inflação (IPCA).
A premissa de preço assumida para o 2º ciclo de monetização do ativo, ou seja, período compreendido entre o término dos CCEARs
atual da Companhia, e o final do período projetivo, teve como base o resultado do leilão de capacidade ocorrido em dezembro de 2021.
CAPEX de manutenção e overhaul: Foram projetados investimentos em manutenção, de acordo com o ciclo orçamentário indexados
pela inflação (IPCA). Trata-se de dispêndios que se comportam de forma linear ao longo dos anos, exceto para os gastos com overhaul,
que ocorrem em ciclos pré-determinados pelo fabricante da turbina. Taxa de desconto: A Companhia aplica a abordagem do Custo
Médio Ponderado de Capital (CPMC) em termos nominais para Itaqui, e o custo de Capital Próprio (Ke) para Parnaíba II, considerando
efeitos inflacionários, conforme abaixo:
Itaqui (CMPC)
Parnaíba II
CMPC e Ke nominal (pós tax)
7,87%
9,92%
CMPC e Ke nominal (pré tax)
8,90%
10,78%
As taxas acima apresentadas foram ajustadas ao longo da projeção, considerando a evolução da estrutura de endividamento
específica da “UGC” e a evolução da alíquota de impostos e das premissas de inflação.

Consolidado
Direito de Ágio e Valor
uso na
Justo de
Licenças e
Aquisição Ativos com
Software de Intangível Direito Outorgas e de Investi- a Vida Útil Intangível
Total
Informática de E&P de Uso CCEARs
mentos Indefinida em Curso
Saldo em 31 de dezembro de 2019
7.362 448.909 54.406
104.905
655.792
73.497
36.935 1.347.431
Adições
1.381
3.503
9.719 14.603
Baixas
- (4.376)
- (4.376)
Transferências
19
(19)
(3.079)
(9.711) (959)
(12.224)
(27.515)
- (53.488)
Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2020
5.664 442.701 49.090
92.681
628.258
73.497
46.654 1.304.170
Adições
1.216
43.530
8.025
11.881 64.652
Baixas
(34.375)
- (34.375)
(2.559)
(9.671) (2.775)
(12.224)
(27.514)
- (54.743)
Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2021
4.321 476.560 46.315
80.457
566.369
81.522
58.535 1.314.079
Direito de Uso: O direito de uso deve-se ao valor pago para a obtenção da concessão da área, pela concessionária vencedora
de licitação de campos exploratórios, mais conhecido como bônus de assinatura. Outorgas e CCEARs: Outorgas e CCEARs
referem-se à autorização para exploração de contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado. Direito de
Uso na Aquisição de Investimentos: Referem-se a alocação dos ágios de vida útil definida gerados nas combinações de negócios ocorridos em 2015 oriundos de Outorgas e CCEARs. Ágio e Valor Justo de Ativos com Vida Útil Indefinida: O saldo corresponde a ágio (goodwill) é oriundo das combinações de negócios realizada em 2015 pela Companhia. Trata-se do excedente da
parcela paga pela Eneva (adquirente) devido à expectativa de geração de lucros futuros pelas adquiridas. Cabe destacar que após
a reestruturação societária realizada pelo Grupo nos últimos anos, o ágio está registrado sobre o investimento na controlada Parnaíba II. Adicionalmente, em 2021, a Companhia adquiriu 100% da participação na Nossa Senhora de Fátima, gerando valor justo
de R$ 8.025 mil na aquisição. O valor recuperável do ágio é avaliado anualmente, independentemente da existência de indicadores
de impairment, conforme determina o CPC 01 (R1) - Redução ao valor recuperável de ativos. As premissas-chave dos testes de
valor recuperável estão descritas na nota explicativa nº 11.2 - “Avaliação de impairment”. Com base nos testes realizados, não foi
identificado perda no seu valor recuperável para o exercício de 2021.

12. INTANGÍVEL
Prática contábil
Os ativos intangíveis estão mensurados pelo custo total de aquisição menos as despesas de amortização e perdas acumuladas
por redução ao valor recuperável, de acordo com o detalhamento a seguir:
Consolidado
31.12.2021
31.12.2020
Range de
Amorti- Valor
Amorti- Valor
Amortização
Custo zação* Líquido Custo
zação Líquido
Licenças e Software de Informática
5 anos
35.770 (31.449) 4.321 34.554 (28.890) 5.664
Intangível de E&P
Unidade produzida 519.392 (42.832) 476.560 475.862 (33.161) 442.701
Direito de uso
15 a 33 anos
86.235 (39.920) 46.315 86.235 (37.145) 49.090
Outorgas e CCEARs
15 anos
183.449 (102.992) 80.457 183.449 (90.768) 92.681
Direito de uso na aquisição de investimento
1 a 30 anos
720.196 (153.827) 566.369 754.571 (126.313) 628.258
Ágio e valor justo de ativos com vida útil indefinida
81.522
81.522 73.497
73.497
Intangíveis em desenvolvimento
58.535
58.535 46.654
46.654
*A amortização é calculada sobre o valor do ativo, sendo reconhecida no resultado, baseando-se no método linear com relação
às vidas úteis estimadas dos ativos a partir da data em que esses estão disponíveis para uso, com exceção do intangível de E&P
para exploração de gás natural, que é amortizado com base nas unidades produzidas. Esses métodos são os que melhor refletem
o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados nos diferentes ativos.

Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
47.274
717
40.071
5.769
Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL
25.990
3.677
58.582
31.229
73.264
4.394
98.653
36.998
As empresas do grupo são tributadas com base no regime de Lucro Real, efetuando as antecipações mensais de Imposto de
Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, nos termos da legislação vigente.
A seguir, apresentamos os saldos dos demais impostos e contribuições a recolher:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
ICMS
3.034
3.722
10.275
10.639
PIS, COFINS e IOF
10.877
16.971
16.421
32.443
Tributos de importação
856
561
987
752
Royalties
11.967
12.672
11.967
12.672
Outros *
12.343
7.686
14.793
10.580
39.077
41.612
54.443
67.086
* Composta principalmente das rubricas de Participação na produção a pagar aos proprietários de terra e tributos federais retidos
de terceiros.

Mutação dos ativos intangíveis

13. FORNECEDORES
Prática contábil: As contas a pagar aos fornecedores são obrigações por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal
dos negócios, sendo classificadas no balanço conforme prazo de vencimento (circulante e não circulante). Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.
Consolidado
2021
2020
Geração de energia
155.771
157.653
Construção de novas usinas
178.551
187.775
Exploração e produção de gás
94.802
51.999
Manutenção das usinas
94.993
59.489
Comercialização de energia
49.237
36.138
Outros
61.386
43.784
634.740
536.838
Circulante
604.909
492.456
Não circulante
29.831
44.382
14. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Consolidado

15. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES
2021
Empresa
Empréstimos e financiamentos
Eneva
Eneva
PGC
Azulão
Azulão

Credor

Principal

Juros

Total

Custo de Captação
a Apropriar

Principal

Juros

Total

Moeda

Taxas de Juros

Taxas Efetivas*

Vencimento

FINEP
FINEP
BNB
BASA SubCrédito A e B
BASA SubCrédito C

R$
R$
R$
R$
R$

TJLP+3,00%
TJLP+1,00%
IPCA + 1,9388%
IPCA + 1,6190%
IPCA + 1,3247%

7,74%
5,74%
12,43%
12,11%
11,82%

15/03/2025
15/12/2028
15/07/2036
16/06/2036
16/06/2036

(235)
(7.260)
(8.266)
(5.525)
(21.286)
(21.286)
(1.783)
(19.503)

37.516
27.328
753.482
600.000
400.000
1.818.326
(114.499)
1.703.827
73.587
1.630.240

133
75
98.605
3.509
2.274
104.596
104.596
5.991
98.605

37.649
27.168
844.827
595.243
396.749
1.901.636
(114.499)
1.787.137
77.795
1.709.342

(307)
(7.925)
(8.489)
(5.664)
(22.385)
(22.385)
(1.089)
(21.296)

49.058
31.232
422.569
490.617
359.323
1.352.799
(18.534)
1.334.265
15.447
1.318.818

159
76
13.576
2.687
1.914
18.412
18.412
4.835
13.577

49.217
31.001
428.220
484.815
355.573
1.348.826
(18.534)
1.330.292
19.193
1.311.099

1ª emissão - 1ª Série
1ª emissão - 2ª Série
3ª emissão - 1ª Série
3ª emissão - 2ª Série
3ª emissão - 3ª Série
2ª emissão - 1ª Série
2ª emissão - 2ª Série
2ª emissão - 3ª Série
3ª emissão - 1ª Série
5ª emissão - 1ª Série
6ª emissão - 1ª Série
6ª emissão - 2ª Série

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

IPCA + 7,2227%
CDI + 2,50%
CDI + 0,60%
CDI + 1,01%
CDI + 1,40%
CDI + 0,95%
CDI + 1,45%
IPCA + 5,05%
IPCA + 4,2259%
IPCA + 5,50%
IPCA + 4,127%
IPCA + 4,5034%

17,72%
6,38%
4,50%
4,91%
5,30%
4,85%
5,35%
15,54%
14,72%
15,99%
13,61%
14,99%

15/11/2025
15/11/2025
02/10/2022
02/10/2024
02/10/2026
15/05/2024
15/05/2027
15/05/2029
15/12/2027
15/06/2030
15/09/2030
15/09/2035

(3.685)
(5.581)
(131)
(754)
(1.220)
(3.846)
(5.216)
(3.910)
(11.915)
(21.436)
(15.206)
(24.199)
(97.099)
(97.099)
(15.220)
(81.879)

300.903
370.822
100.000
290.000
360.000
750.000
750.000
584.908
751.537
745.019
424.217
651.038
6.078.444
(83.447)
5.994.997
237.651
5.757.346

2.761
5.140
1.940
5.920
7.692
8.880
9.371
3.782
1.483
1.902
5.068
8.476
62.415
62.415
62.415
-

299.979
370.381
101.809
295.166
366.472
755.034
754.155
584.780
741.105
725.485
414.079
635.315
6.043.760
(83.447)
5.960.313
284.846
5.675.467

(5.246)
(8.424)
(305)
(1.088)
(1.507)
(5.461)
(6.300)
(4.494)
(14.152)
(24.437)
(16.456)
(25.437)
(113.307)
(113.307)
(15.947)
(97.360)

305.685
435.290
100.000
290.000
360.000
750.000
750.000
529.817
680.750
674.846
384.260
589.716
5.850.364
(57.914)
5.792.450
101.237
5.691.213

2.719
2.412
602
2.034
2.863
2.698
3.170
3.321
1.231
1.579
3.967
6.634
33.230
33.230
33.230
-

303.158
429.278
100.297
290.946
361.356
747.237
746.870
528.644
667.829
651.988
371.771
570.913
5.770.287
(57.914)
5.712.373
118.520
5.593.853

Depósitos vinculados
Circulante
Não circulante
Debêntures
PGC
PGC
Parnaíba II
Parnaíba II
Parnaíba II
Eneva
Eneva
Eneva
Eneva
Eneva
Eneva
Eneva

2020

Custo de Captação
a Apropriar

Depósitos vinculados
Circulante
Não circulante
* Cálculo das taxas efetivas leva em consideração indexadores acumulados nos últimos 12 meses: Out-21 - CDI de 3,38%, IPCA de 10,67%
e TJLP de 4,67%. Nov-21 - CDI de 3,84%, IPCA de 10,74% e TJLP de 4,74%. Dez-21 - CDI de 4,46%, IPCA de 9,94% e TJLP de 5,32%
As instituições financeiras normalmente não requerem garantias para empréstimos e financiamentos concedidos à Controladora.
Entretanto, os empréstimos obtidos pelas subsidiárias estão garantidos na estrutura equivalente à Project Finance, principalmente
através dos ativos (máquinas e equipamentos), bem como pelo fluxo de faturamento dos contratos de CCEARs das subsidiárias.
Adicionalmente, os financiamentos também contam com aval da Controladora para as subsidiárias. Abaixo, é demonstrada a movimentação dos empréstimos e debêntures (circulante e não circulante):
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Saldo em 2020
80.218
1.330.292
4.285.252
5.712.373
(+) Novas captações
480.872
(+) Juros incorridos
4.969
36.976
226.066
317.315
(+/-) Variação monetária
164.751
297.333
328.710
(-) Pagamento de principal
(15.447)
(15.447)
(100.628)
(-) Pagamento de juros
(4.995)
(115.441)
(209.706)
(288.132)
(+/-) Custo de captação
72
1.099
11.008
16.208
(+/-) Depósitos vinculados
(95.965)
(25.533)
Saldo em 2021
64.817
1.787.137
4.609.953
5.960.313
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Saldo em 2019
92.073
1.399.414
2.637.317
4.157.128
(+) Novas captações
90.000
1.363.129
2.007.968
2.007.968
(+) Juros incorridos
12.183
163.058
155.663
232.336
(+/-) Variação monetária
1.549
102.011
115.822
(-) Pagamento de principal
(101.869)
(1.529.317)
(410.000)
(494.959)
(-) Pagamento de juros
(12.230)
(124.987)
(147.056)
(229.318)
(+/-) Custo de captação
61
(10.461)
(60.651)
(53.827)
(+/-) Depósitos vinculados
67.907
(22.777)
Saldo em 2020
80.218
1.330.292
4.285.252
5.712.373
Estratégia para Contratação do Endividamento: Para realizar a contratação de novos financiamentos, são considerados, principalmente, elementos como disponibilidade de recursos (fontes existentes e disponíveis), custo, prazo e indexação. Conforme majoritariamente, as receitas da Companhia são corrigidas anualmente pelo IPCA, dívidas com mesma indexação são as que trazem
naturalmente um alinhamento entre receitas e despesas financeiras. Entretanto, por se tratar de financiamentos de longo prazo,
as diversas indexações disponíveis são avaliadas comparativamente considerando as expectativas pelos prazos considerados e
não pelo custo corrente. Por fim, a indexação de financiamentos é vinculada a tipos de instrumentos, com eficiências diferenciadas, e público-alvo de investidores. Portanto, a contratação de novos financiamentos ainda considera a alternativa que apresenta
exequibilidade em função de condições de mercado. Prática contábil: Os empréstimos, financiamentos e as debêntures são
reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados
pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é
reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que as dívidas estiverem em aberto, utilizando o método da taxa
efetiva de juros. Os custos da terceira série, referentes à 2ª emissão de debêntures simples gerais, e específicos, que são diretamente atribuíveis à construção do ativo qualificável (“Parnaíba V”), e os custos referentes à 3º emissão de debêntures simples em
série única, atribuíveis à construção do projeto Parque dos Gaviões, foram registrados como parte do custo do ativo imobilizado. A
Administração da Companhia avaliou que a melhor divulgação dos juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures
é através dos fluxos de caixa de financiamentos, pois o custo desses passivos financeiros está intrinsicamente ligado à obtenção
de recursos para a construção do parque gerador e produtor de gás da Companhia. Covenants financeiros e não financeiros:
Os contratos de financiamentos e debêntures das Companhias operacionais (“PGC”, “Parnaíba II” e “Eneva”) e não operacionais
(“Azulão”) possuem obrigações que são monitoradas regularmente pela tesouraria e reportadas periodicamente para a Administração, para garantir que o contrato seja cumprido. Essas cláusulas estão resumidas a seguir: (i) Obrigação de apresentar aos
credores demonstrações financeiras periodicamente; (ii) Direito dos credores de executar inspeções e visitas nas instalações;
(iii) Obrigação de manter atualizadas as obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas; (iv) Obrigação de manter em vigor
contratos materialmente relevantes para as suas operações; (v) Respeitar a legislação ambiental e manter em vigor as licenças
necessárias para as suas operações; (vi) Restrições contratuais quanto a operações com partes relacionadas e alienações de
ativos fora do curso normal de negócios; (vii) Restrições quanto à mudança de controle, reestruturações societárias, exceto as
ocorridas dentro do grupo econômico, e alteração material no objeto social e nos atos constitutivos dos devedores; e (viii) Limites
de endividamento e para a contratação de novas dívidas nas subsidiárias. Os contratos de financiamentos e emissões de debêntures contêm cláusulas específicas de covenants financeiros, as quais se encontram atendidas.
Posição em
Posição em
Empresa
Descrição dos Covenants Financeiros
31/12/2021
31/12/2020
Dívida líquida de no máximo 6 vezes o EBITDA
PGC
Comprometimento da capacidade de pagamentos menor que 70%
Atendido
Atendido
Índice de cobertura do serviço da dívida igual ou maior de 1,20
Parnaíba II
Dívida líquida de no máximo 3 vezes o EBITDA
Atendido
Atendido
Eneva S.A.
Dívida líquida de no máximo 5,0* vezes o EBITDA
Atendido
Atendido

*No período entre 30 de junho de 2020 (inclusive) e 30 de junho de 2022 (inclusive), o quociente da divisão da Dívida Líquida
pelo EBITDA poderá atingir até 5,0 (cinco inteiros) por até 4 (quatro) trimestres consecutivos ou alternados. Após esse período, o
quociente da divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA passa a ser até 4,5 (quatro vírgula cinco).
16. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais cíveis, tributárias, ambientais e trabalhistas, assim como em processos administrativos regulatórios, que são constantemente avaliados pela Administração e por seus advogados e assessores
jurídicos. Prática contábil: A Companhia constitui uma provisão quando há obrigação presente, originada de eventos passados
e que acarretará provável desembolso de caixa para seu encerramento. O saldo consolidado da provisão para contingências no
exercício findo em 31 de dezembro de 2021 é apresentado abaixo:
Consolidado
31/12/2020
31/12/2021
Saldo Acumulado
Adições Reversão Atualização Saldo Acumulado
Cíveis
70.613
(21)
191
70.783
Trabalhistas
21.950
3.315
(5.673)
1.470
21.062
Tributárias
40
40
Total das provisões
92.603
3.315
(5.694)
1.661
91.885
Contingências com risco possível (não requerem constituição de provisão)
As ações de natureza tributária, cível, trabalhista e ambiental que não estão provisionadas, pois envolvem prognóstico de perda
classificado pela Administração e por seus advogados e assessores jurídicos como possível, são apresentadas a seguir:
Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
Ambientais
22.449
25.912
Regulatórios
12.749
12.724
Trabalhistas
42.143
51.873
Cíveis
202.728
49.324
Tributárias
239.332
224.460
Total
519.401
364.293
17. PROVISÃO PARA OBRIGAÇÃO DE ABANDONO
Prática contábil: Os custos de desmobilização de ativos de geração são provisionados com base no valor presente dos custos
esperados para cumprir a obrigação, utilizando fluxos de caixa esperados, com base na melhor estimativa na data de reporte, e
são reconhecidos em contrapartida dos custos do correspondente ativo. A atualização financeira da provisão é reconhecida na
demonstração do resultado conforme incorrido. A Companhia revisa, trimestralmente, seus custos estimados com desmantelamento de áreas de produção de gás, em conjunto com seu processo de certificação anual de reservas e quando há indicativo de
mudanças em suas premissas. Essa provisão refere-se aos custos esperados para o abandono dos campos produtores de gás e
para a desmobilização dos ativos da UTE de Pécem II Geração de Energia S.A. Os cálculos das referidas estimativas são complexos e envolvem julgamentos significativos, uma vez que: (i) no reconhecimento da provisão, o custo correspondente é capitalizado
como parte do ativo imobilizado e é depreciado pela vida útil dos ativos correspondentes, resultando em uma despesa reconhecida
no resultado do exercício. (ii) as obrigações ocorrerão no longo prazo; (iii) os contratos e regulamentações possuem descrições
subjetivas das práticas de remoção e restauração e dos critérios a serem atendidos quando do momento da remoção e restauração
efetivas; e (iv) as tecnologias e custos de remoção de ativos se alteram constantemente, juntamente com as regulamentações
ambientais e de segurança. A Companhia está constantemente conduzindo estudos para incorporar tecnologias e procedimentos
de modo a otimizar as operações de abandono, considerando as melhores práticas. Contudo, os prazos e os valores dos fluxos
de caixa futuros estão sujeitos a incertezas significativas. A seguir, são apresentados os fluxos com provisão de abandono em 31
de dezembro de 2021 e 2020:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Saldo inicial
70.650
75.748
75.109
81.022
Revisão da provisão
(7.967)
(12.195)
(14.324)
(13.502)
Atualização de juros
20.774
7.097
22.290
7.589
Saldo final
83.457
70.650
83.075
75.109
O aumento na provisão para abandono está ligado principalmente a inflação ocorrida em 2021 que encerrou com alta de 10,06%
(em 2020 encerrou com alta de 4,52%).
18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o Capital Social da Companhia é respectivamente de R$ 8.894.086 e R$
8.848.409. A Companhia possui apenas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. O capital autorizado em 31 de dezembro
de 2021 é composto por 1.596.513.720 ações autorizadas, das quais 1.266.339.183 foram emitidas (315.835.960 em 31 de dezembro de 2020). Em março de 2021, houve o desdobramento das ações da Companhia na proporção de 1 (uma) ação ordinária
para 4 (quatro) ações ordinárias, sem modificação do capital social ou dos direitos conferidos pelas ações aos titulares. Dessa
forma, a variação demonstrada na quantidade de ações entre os períodos é basicamente relacionada a esse movimento societário.
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Custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido como
Controladora
Controladora
uma dedução do valor captado.
2021
2020
Acionista
Quantidade
%
Quantidade
%
Banco BTG Pactual
272.640.404
21,53%
72.410.101
22,93%
Eneva Fundo de Investimento em Ações
289.640.404
22,87%
72.410.101
22,93%
Velt Partners
17.665.975
5,59%
Dynamo
79.108.721
6,25%
15.853.947
5,02%
Atmos Capital Gestão de Recursos
67.189.176
5,31%
15.793.261
5,00%
Ações em tesouraria
6.120.944
0,48%
551.639.534
43,56%
121.702.575
38,53%
Outros
Total
1.266.339.183
100,00%
315.835.960
100,00%
18.2 Reserva de incentivos fiscais: SUDENE: A reserva é constituída mediante destinação da parcela do resultado do exercício
equivalente ao benefício fiscal concedido pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Esse benefício
corresponde à redução de 75% do Imposto de Renda, no período de 10 anos. ICMS - Crédito Presumido: Reserva constituída
mediante a destinação da parcela do resultado do exercício equivalente ao incentivo fiscal concedido pelo estado do Maranhão,
nos termos da Lei nº 9.463/2011. Tal incentivo consiste em crédito presumido de ICMS nas saídas de gás natural destinadas à
usina termelétrica movida a gás natural. 18.3 Ações em tesouraria: Programa de Recompra de ações próprias: Os programas
de recompra visam a aquisição de ações de emissão da Eneva S.A. para fazer frente às obrigações dos planos de incentivo de
remuneração de longo prazo baseados em ações, direcionados aos administradores e empregados da Eneva S.A. e de suas
sociedades controladas. No primeiro semestre de 2021 foram adquiridas 4.280.000 ações ao preço médio de R$ 17,36 (após o
desdobramento de ações), que já foram substancialmente entregues aos beneficiários no valor de R$ 70.864 mil, conforme apresentação na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL). Em dezembro de 2021 foi aprovado novo programa de
recompra de ações com o objetivo de atender as liquidações previstas para o exercício de 2022, autorizando a quantidade máxima
6.000.000 de ações, das quais já foram adquiridas 5.589.000 ao preço médio de R$ 14,30.
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adquirida) e seu valor justo (preliminar):

Saldo a Valor Justo
30/11/2021
Ativo circulante
1.056.310
Não circulante
1.639.789
Intangível
139.365
Intangível de partita
7.664
PPA e autorização - Futura I
85.804
PPA e autorização - PCHs
30.729
Carteira de clientes - Intel
15.069
Ativo Total
2.696.099
Saldo a Valor Justo
30/11/2021*
Ajuste a Valor Justo
30/11/2021
Passivo circulante
1.155.711
44.744
1.200.456
Imposto de renda diferido s/ ativos reconhecidos
44.744
85.804
Passivo não circulante
408.066
408.066
1.001.095
131.602
1.087.953
Patrimônio líquido
Ajuste a valor justo
86.858
86.857
Parcela dos acionistas não controladores
(375)
(375)
Ativo Total
2.564.497
131.602
2.696.099
*Em virtude da data de elaboração desse estudo ser anterior à data-base da análise, estamos assumindo a situação patrimonial da
empresa em novembro de 2021 como aproximação à situação esperada para dezembro de 2021.
Composição da alocação preliminar:
Alocação do Valor
Patrimônio líquido da Focus (a)
1.001.096
Contraprestação transferida (b)
960.820
l
Monitor
Mercantil
Terça-feira,
23
de
março
de
2021
Compra vantajosa = (a) - (b)
40.276
Compra vantajosa
40.276
19. EVENTOS SUBSEQUENTES
PPA
e
autorização
Futura
I
85.804
Combinação de negócios com a Focus: Contexto da operação: A Focus Energia Holding Participações S.A. (“Focus”) atua
PPA e autorização - PCHs
30.729
como uma plataforma integrada de negócios de energia renovável no Brasil, com foco nos segmentos de comercialização, Carteira de clientes - Intel
15.069
geração de energia para comercialização no mercado livre, geração distribuída e prestação de serviços em energia para gera- Imposto de renda diferido s/ativos reconhecidos
(44.744)
dores e consumidores livres. Em fevereiro de 2021, a Focus realizou seu IPO levantando cerca de R$765 milhões de capital, Compra vantajosa final
127.134
com uma valuation implícita de aproximadamente R$1.600 milhões. A maior parte dos recursos levantados com o IPO foram Aprovação dos Acionistas e Fechamento da Operação: O fechamento da Operação cumpriu as condições precedentes usuais
captados com o objetivo de financiar a construção e desenvolvimento do Projeto Futura I, que pretende ser o maior parque para este tipo de operação, incluindo, (i) a aprovação da sua consumação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
de energia solar do Brasil. Esse parque possuía um custo total de CAPEX estimado de R$2,2bi. O restante do valor para - CADE (aprovação ocorreu em 11 de janeiro de 2022) e (ii) aprovação pela Assembleia de acionistas das Companhias (a aprovafinanciar esta construção seria captado junto a instituições financeiras. Do momento do IPO até a data da transação de venda ção ocorreu em 4 de fevereiro de 2022). Em 11 de março de 2022 os Conselhos de Administração das Companhias informaram
e incorporação pela Eneva, ocorreram dois eventos principais que dificultaram a execução da construção de Futura I, sendo a renúncia das condições suspensivas da operação e a efetivação da incorporação da Focus pela Eneva II. Em 21 de março de
eles (i) o aumento do custo estimado do CAPEX total do projeto em cerca de R$500 milhões, em decorrência da escassez 2022 a Eneva efetuou o pagamento do valor base de R$715.000 mil atualizado pela variação do CDI desde a data da celebração
global de placas solares e quebra de contrato do principal fornecedor e (ii) aumento de juros e piora geral no cenário de crédito do acordo. Os impactos das mensurações contábeis relativos à combinação de negócios serão registrados no momento do fechabrasileiro, que dificultaram a obtenção do financiamento adicional necessário, uma vez que os bancos exigiam garantias e mento da operação, conforme CPC 15 (R1) - Combinação de Negócios, respeitando-se o limite do período de mensuração, de até
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-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.
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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.
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