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Proposta da Administração 

Proposta de Destinação do Lucro Líquido 

 

Não obstante à necessidade de se observar a Instrução Normativa nº 481/2009 da CVM para 

apresentação da proposta da administração para destinação do lucro líquido, o Ofício 

Circular/CVM/SEP/nº2/2021 esclarece que as Companhias que tenham apurado prejuízo no exercício 

não são obrigadas a apresentar as informações indicadas no anexo 9-1-II da IN 481/2009 da CVM. 

 

Por conseguinte, diante da apuração de prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2020 no montante de R$ 247,1 milhões, a Companhia não apresentará as informações indicadas no 

anexo 9-1-II da IN 481/2009 da CVM. 

 

 

Comentários dos Administradores 

Em atenção ao artigo 9º, III da Instrução CVM nº 481/2009, apresenta-se, abaixo, os Comentários 

dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia, nos termos do item 10 do Formulário 

de Referência do anexo 24 da Instrução CVM nº 480/2009. 

 

10.1 Condições Financeiras/Patrimoniais 

 

As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos nossos diretores, razão 

pela qual traduzem a visão e percepção das atividades, negócios e desempenho da Companhia. 

 

Os diretores devem comentar sobre:  

a. Condições financeiras e patrimoniais gerais 

A tabela a seguir apresenta, para os períodos indicados, as informações financeiras: 

Descrição 

Exercícios encerrados em 31 de dezembro de  

2020 2019 2018 
Var. 2020 

X 2019 

Var. 2019 

X 2018 

Receita líquida (R$ milhões) 5.919,1 6.123,0 5.433,4 -3,3% 12,7% 

EBITDA1 (R$ milhões) 72,8 1.327,1 1.645,4 -94,5% -19,3% 

Margem EBITDA2 (%) 1,2% 21,7% 30,3% -94,5% -28,4% 

Lucro líquido  (R$ milhões) (247,1) 1.022,9 832,4 -124,2% 22,9% 

 
1 ¹ Calculamos o EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) adicionando os tributos sobre o lucro, as 

despesas financeiras (líquidas das receitas financeiras) e as depreciações e amortizações ao resultado líquido do período conforme 

ICVM 527; Acreditamos que o EBITDA funciona como uma ferramenta comparativa significativa para mensurar periodicamente o 

nosso desempenho operacional, bem como para embasar determinadas decisões de natureza administrativa. Acreditamos ainda que o 

EBITDA permite um melhor entendimento não apenas do nosso desempenho financeiro, mas também da nossa capacidade de 

pagamento dos juros e principal da nossa dívida e de contrair mais dívidas para financiar os nossos dispêndios de capital e o nosso 

capital de giro. O EBITDA não é uma medida de desempenho financeiro, segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil ou IFRS, e 

não deve ser considerado com alternativa ao lucro líquido, como indicador de desempenho operacional, como alternativa ao fluxo de 

caixa operacional ou como indicador de liquidez. Uma vez que EBITDA não considera certos custos intrínsecos aos nossos negócios, 

que poderiam, por sua vez, afetar significativamente os nossos lucros, tais como despesas financeiras, impostos, depreciação e outros 

encargos correspondentes, o EBITDA apresenta limitações que afetam o seu uso como indicador da nossa rentabilidade. 
2 A Margem EBITDA é calculada com base na receita líquida de serviços, que corresponde à receita operacional líquida. 
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Endividamento de curto prazo (R$ milhões) 710,0 889,1 1.350,6 -20,1% -34,2% 

Endividamento de longo prazo (R$ milhões) 6.870,0 6.481,8 5.444,0 7,9% 19,1% 

 

 

A administração da Companhia analisa o índice de liquidez corrente a fim de identificar possíveis 

desequilíbrios financeiros que podem ocorrer entre as dívidas de curto prazo em relação aos 

recebíveis de curto prazo. Essa análise busca identificar possíveis necessidades de captação de 

recursos ou disponibilidade de caixa para futuros investimentos e capital de giro.  

O índice de liquidez corrente nos três últimos exercícios, conforme demonstrado no quadro a seguir, 

foi calculado pela relação entre ativo circulante e passivo circulante. 

Índices de liquidez CEDAE 2020 2019 2018 

Índice de liquidez corrente 3,57 2,87 1,85 

 

Com relação aos indicadores de endividamento, a Companhia utiliza a relação Dívida 

líquida/EBITDA, que demonstra a proporção da dívida onerosa em relação à geração operacional de 

caixa. Segue abaixo o cálculo desse índice de endividamento para a Companhia, segundo o referido 

conceito: 

Descrição – R$ Milhões 

Exercícios encerrados em 31 

de dezembro de  

2020 2019 2018 

Dívida líquida (136,2) 477,3 830,2 

EBITDA 72,8 1.327,1 1.645,4 

Dívida líquida/EBITDA -1,9 0,3 0,5 

 

A administração da Companhia entende que a relação Dívida líquida/EBITDA ainda encontra-se em 

um patamar satisfatório, tendo em vista que, ao longo dos últimos 3 (três) exercícios, a Dívida Líquida 

vem sendo reduzida. 

A administração vem trabalhando para construir condições financeiras e patrimoniais para 

cumprimento das obrigações de curto, médio e longo prazo, o que já se reflete no índice de liquidez 

corrente. 

Maiores informações sobre a capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros 

assumidos, ver o item 10.1.c deste Formulário de Referência.  

 

b. Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando: 

 

Em 31 de dezembro de 2020, nosso capital social era de R$ 3,01 bilhões, representado por 

629.071.608 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e 
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integralizado. Possuímos um capital autorizado de 311.058.6173 ações ordinárias. O nosso conselho 

de administração está autorizado a aumentar o capital social até esse limite, independentemente de 

reforma estatutária. 

 

Historicamente, a principal fonte de recursos para financiamento de nossas atividades é o capital de 

terceiros. A tabela abaixo mostra a nossa estrutura de capital nas datas indicadas: 

 

Descrição – R$ Milhões 

Exercícios encerrados em 31 de dezembro de  

2020 2019 2018 

Var. 

2020 X 

2019 

Var. 

2019 X 

2018 

Capital próprio 1 7.089,2 7.277,6 7.822,9 -4,1% -7,0% 

Capital de terceiros 2 7.580,4 7.370,9 6.794,7 4,5% 8,5% 

Capital de terceiros sobre Capital Próprio 1,1 1,0 0,9 10,0% 11,1% 

_____________ 
1 Corresponde ao valor total do patrimônio líquido. 

2 Corresponde ao valor total agregado de passivo circulante e passivo não circulante. 

 

Em 31 de dezembro de 2020, a nossa estrutura de capital era composta por 48,3% de capital próprio 

e 51,7% de capital de terceiros. Na mesma data, possuíamos uma relação dívida líquida (definida 

como a dívida bruta total, que é composto pelo contrato de financiamento com a CAIXA e de nossas 

emissões de Debêntures, bem como pelo valor da dívida relativa à PRECE, subtraído o valor relativo 

ao caixa e equivalentes de caixa) sobre capital próprio de -1,9%. Para maiores informações sobre o 

financiamento com a CAIXA e sobre as Debêntures, vide item 10.1(c) e 10.1(f). 

 

Nossos diretores entendem que a atual estrutura de capital é compatível com os padrões do setor de 

saneamento no Brasil e apresenta níveis adequados de alavancagem, respeitando os níveis de retorno 

e risco alinhados ao crescimento sustentável da Companhia. 

 

Nossos diretores acreditam que a estrutura de capital é suficiente para suprir as necessidades de caixa 

relativas às obrigações contratuais decorrentes de empréstimos e financiamentos e para financiar as 

operações. Em 31 de dezembro de 2020, o patrimônio líquido era de R$ 7.089,2 milhões, enquanto a 

dívida líquida era de (R$ 136,2) milhões. 

 

A tabela abaixo ilustra a evolução de nossas obrigações e disponibilidades: 

Descrição – R$ Milhões 

Exercícios encerrados em 31 

de dezembro de  

2020 2019 2018 

Empréstimos e financiamentos1 498,0 640,0 703,1 

Circulantes  56,7 173,8 129,5 

 
3 o valor do capital autorizado destacado é o valor atualizado após o aumento do capital social dentro do limite do capital 

autorizado deliberado em RCA do dia 12 de janeiro de 2015 e do aumento deliberado em RCA do dia 27 de outubro de 

2017. 
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Não circulantes  441,3 466,2 573,6 

Outros2 655,9 636,8 660,2 

Circulante  58,1 110,0 345,4 

Não circulante  597,8 526,8 314,8 

Dívida bruta  1.153,9 1.276,8 1.363,3 

Disponibilidades 1.290,1 799,5 533,1 

Dívida líquida3 (136,2) 477,3 830,2 

Patrimônio líquido 7.089,2 7.277,7 7.822,9 

_____________ 
1 Composto pelos contratos de financiamento com CAIXA, BNDES, Debêntures.  

2 Composto por valor relativo à dívida com a PRECE.  

3 Calculamos nossa dívida líquida como o endividamento, composto pelos valores do financiamento com CAIXA, com o BNDES e 

das Debêntures, bem como pelo valor da dívida relativa ao PRECE, subtraído o valor relativo ao caixa e equivalentes de caixa. 

 

i. Hipóteses de resgate 

Nosso estatuto não prevê hipóteses de resgate das ações de emissão da Companhia, devendo ser 

observadas as disposições da Lei nº 6.404/76. 

 

ii. Fórmula de cálculo do valor de resgate 

Não há previsão de uma fórmula de cálculo do valor de resgate, visto que nosso Estatuto Social não 

dispõe acerca do resgate de ações. 

 

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos 

Acreditamos que possuímos liquidez suficiente, adquirida através de nossas atividades operacionais, 

para atender às obrigações contratuais decorrentes de nossos empréstimos e financiamentos e para 

financiar nossas operações. Temos buscado alinhar a geração de caixa às necessidades de capital de 

giro e as obrigações financeiras. Desde 2011, implementamos com êxito a estratégia de alongar o 

perfil de nosso endividamento e substituí-lo por dívidas com taxas de juros menores. 

 

Nossa atual dívida, composta pelo contrato de financiamento com a CAIXA, bem como pelas 

debêntures, tem um perfil de amortização de longo prazo, estendendo-se por um prazo máximo de 

nove anos. Pretendemos pagar o montante principal de nossa dívida e os juros sobre ela incidentes, 

com os recursos gerados pelas atividades operacionais. 

 

Nossos diretores acreditam que possuímos capacidade de contratar novos empréstimos para realizar 

investimentos e financiar nossas atividades, caso entendamos necessário. 

 

A tabela abaixo ilustra a reconciliação entre nosso lucro líquido (prejuízo) e EBITDA: 

Descrição – R$ Milhões 

Exercícios encerrados em 

31 de dezembro de  

2020 2019 2018 

Lucro líquido do exercício (247,1) 1.022,9 832,4 

Resultado financeiro líquido 55,1 (76,4) (92,7) 
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Em 31 de dezembro de 2020, nosso passivo circulante era de R$ 710,0 milhões, valor inferior ao ativo 

circulante, que na mesma data era de R$ 2.536,8 milhões, incluindo os valores da conta caixa e 

equivalentes de caixa, que representavam R$ 1.290,1 milhões.  

 

As variações na conta caixa e equivalentes de caixa, principalmente em 31 de dezembro de 2020 e 31 

de dezembro de 2019, são relativas a manutenção de um saldo compatível com a necessidade de 

cumprirmos com nossas obrigações de curto prazo. Além disso, no período findo em 31 de dezembro 

de 2020, apresentamos um EBITDA de 72,8 (em R$ milhões), o que ainda corresponde a um 

indicador  considerável.  

 

A tabela abaixo ilustra a evolução de nossa estrutura de capital: 

 

Descrição – R$ Milhões 

Exercícios encerrados em 

31 de dezembro de  

2020 2019 2018 

Empréstimos e financiamentos – Circulantes 56,7 173,8 129,5 

Empréstimos e financiamentos - Não Circulantes 441,3 466,2 573,6 

Prece - Circulante 58,1 110,0 345,4 

Prece - Não circulante 597,8 526,8 314,8 

Dívida bruta 1.153,9 1.276,8 1.363,3 

Caixa e Equivalentes de Caixa 1.290,1 799,5 533,1 

Dívida líquida (136,2) 477,3 830,2 

Dívida de Curto Prazo / Dívida Bruta 9,9% 22,2% 34,8% 

Dívida de Longo Prazo / Dívida Bruta 90,1% 77,8% 65,2% 

EBITDA 72,8 1.327,1 1.645,4 

Dívida líquida/EBITDA -1,9 0,4 0,5 

 

Nossos diretores acreditam que a atual estrutura de capital é adequada para fazer frente às nossas 

obrigações contratuais, uma vez que 90,1% de nossa dívida possui perfil de longo prazo e está 

alinhada à capacidade de geração de caixa. Entretanto, podemos vir a tomar novas linhas de 

Depreciação e amortização 277,0 276,5 275,9 

Imposto de renda e contribuição social (12,2) 104,1 629,8 

EBITDA 72,8 1.327,1 1.645,4 

Margem EBITDA (EBITDA / Receita Líquida) (%) 1,2% 21,7% 30,3% 
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financiamento caso tenhamos mudanças no futuro programa de investimento, na geração de caixa ou, 

ainda, caso optemos por refinanciar as linhas atuais dentro de condições que venhamos a considerar 

mais atrativas.  

 

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos, em ativos não 

circulantes, utilizadas 

Nossa maior necessidade de recursos refere-se a: 

 

• Ampliação do sistema de redes de abastecimento e tratamento de água e do sistema de coleta 

e tratamento de esgoto; e  

• Serviço da dívida.  

 

Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, nossas principais fontes de 

recursos foram: (i) o caixa gerado por nossas operações, e (ii) capital de terceiros, relacionados com 

os financiamentos. Em 2019, ocorreu o recebimento de créditos de R$ 59,9 milhões relativo a 1ª 

tranche de CCB, de R$ 3,1 milhões relativo a 2ª tranche de CCB e de R$ 3,1 milhões relativo a 3ª 

tranche de CCB da operação Projeto Guandu 2 junto a CEF. Em 2018, ocorreu o recebimento de 

créditos de R$ 85,6 milhões relativo a 1ª tranche de CCB e de R$ 26,2 milhões relativo a 2ª tranche 

de CCB da operação Projeto Guandu 2 junto a CEF. Para maiores informações sobre as Debêntures, 

vide item 10.1(f). 

 

Nossos diretores acreditam que os recursos de caixa gerados por nossas operações são suficientes 

para atender às nossas necessidades operacionais e ao serviço da dívida.  

 

Em 2016 inicamos a execução do nosso programa de investimentos Projeto Guandu 2, que visa o 

aumento da oferta e a  universalização de água na área da baixada fluminense. Os investimentos em 

nossos sistemas de redes de abastecimento e tratamento de água e de coleta e tratamento de esgoto 

têm sido realizados pelo nosso acionista controlador, o Governo do Estado do Rio de Janeiro. Nosso 

acionista controlador tem contratado diretamente os financiamentos para construção e aquisição de 

bens relacionados às nossas atividades e operações. Nos próximos anos, pretendemos realizar grandes 

investimentos em tratamento de água e esgotamento sanitário visando o cumprimento de 

compromissos assinados pelo Governo do Estado de Rio de Janeiro para melhoria da qualidade de 

vida da população.  

 

Os principais investimentos realizados pelo nosso acionista controlador têm sido destinados, 

principalmente, à ampliação do sistema de redes de abastecimento e tratamento de água e do sistema 

de coleta e tratamento de esgoto. Para maiores informações sobre os investimentos realizados na 

Companhia pelo nosso acionista controlador, vide Item 10.8.  

 

e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não 

circulantes que pretendemos utilizar para cobertura de deficiências de liquidez 
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Nossos diretores acreditam que a geração de caixa operacional é suficiente para cumprir com as  

obrigações de curto prazo. Caso venhamos a ter algum descasamento entre nossas disponibilidades e 

compromissos de curto prazo, ou caso entendamos necessário, poderemos contratar financiamentos 

visando suportar eventuais deficiências momentâneas de fluxo de caixa.  

 

f. Níveis de endividamento e características de tais dívidas 

 

(i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes  

Temos buscado alinhar a geração de caixa às nossas necessidades de capital de giro e obrigações 

financeiras. A Companhia vem implementando com êxito a sua estratégia de alongar o perfil de nosso 

endividamento e substituí-lo por dívidas com taxas de juros menores e prazos mais longos. Desde 

então, na visão de nossos diretores, nosso nível de endividamento vem se mantendo em um patamar 

condizente com nosso fluxo de caixa. 

Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 o total de nossa dívida bruta era de R$ 1.153,9 milhões,  

R$ 1.276,8 milhões, R$ 1.363,3 milhões, respectivamente, dos quais R$ 114,8 milhões, R$ 283,8 

milhões, R$ 474,9 milhões, eram relativas às dívidas de curto prazo e R$ 1.039 milhões, R$ 993,0 

milhões, R$ 888,4 milhões, as dívidas de longo prazo, respectivamente. Além disso, nossa dívida 

líquida (definida como dívida bruta, que é composta pelo contrato de financiamento com a CAIXA, 

do nosso FIDC e das debêntures, bem como pelo valor da dívida relativa à PRECE, subtraído o valor 

relativo ao caixa e equivalentes de caixa) era de (R$ 136,2) milhões, R$ 477,3 milhões, R$ 830,2 

milhões, em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 respectivamente, e a razão percentual entre a 

dívida líquida e o patrimônio líquido naquelas mesmas datas era de -2,0%, 6,6% e 10,6%  

respectivamente. 

 

Os quadros abaixo demonstram nosso endividamento nas datas indicadas:  

Operação 
Descrição – 

R$ Milhões 

Exercícios encerrados em 31 

de dezembro de  Venc. Taxa 

2020 2019 2018 

CAIXA – água e esgoto 

Parcelas 

vincendas 
439,2 503,3 488,4 

2020 7 a 12% a.a.+ UPR 

CAIXA – CCB FINISA 

CAIXA – CCB FGTS 1º 

Tranche  

2020 

2041 
CDI + 3,01% a.a. 

8,5% + TR a.a. 

Debêntures                                        

2ª, 3ª , 4ª, 5ª e 6ª emissões 

Parcelas 

vincendas 
58,8 136,7 214,7 

2017 2ª emissão CDI + 2,2% a.a. 

3ª emissão CDI + 1,69% a.a. 2017 

- 4ª emissão CDI + 3,10% a.a 

2025 
5ª emissão 1ª Série: TJLP + 

2,75% a.a. e 2ª Série: Selic x 

2,75% a.a. 

2020 6ª emissão CDI + 2,74% a.a. 

  Parcelas do 

circulante 
56,7 173,8 129,5 

    Parcelas do 

não 

circulante  
441,3 466,2 573,6 

  Total 498,0 640,0 703,1   
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Pretendemos pagar o montante principal de nossa dívida de curto e longo prazo e os juros incidentes 

com os recursos gerados em nossas atividades operacionais. 

 

Para mais informações sobre nosso endividamento, vide nota 13 das demonstrações financeiras 

relativas aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, respectivamente. 

 

Outras Obrigações 

A PRECE administra os planos de previdência para nossos funcionários e diretores. Até o exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2010, a PRECE possuía um déficit atuarial relativo ao plano 

de benefício definido PRECE I. Em 31 de dezembro de 2010, a Superintendência Nacional da 

Previdência Complementar aprovou nossa proposta de equacionamento do déficit do referido plano. 

De acordo com os termos da proposta de equacionamento do déficit atuarial, os participantes do plano 

PRECE I deveriam realizar uma contribuição extraordinária ao respectivo plano e poderiam optar por 

permanecer nos planos existentes ou migrar para um plano de contribuição variável, o PRECE CV, 

recebendo para tanto um incentivo. 

 

Como resultado desse processo, reconhecemos uma receita de R$ 559,1 milhões em 2010, referente 

à redução do nosso passivo atuarial. Em 15 de dezembro de 2011, firmamos um contrato financeiro 

pelo qual nos comprometemos a pagar um incentivo para os participantes dos planos PRECE I e 

PRECE II que optaram por migrar para o PRECE CV. O valor dos incentivos totais foi de R$ 607,0 

milhões a serem pagos em 73 parcelas mensais a partir de janeiro de 2012, com correção do saldo 

devedor de 6% ao ano. Em 17 de julho de 2013 repactuamos o prazo total alongando as parcelas por 

mais 80 meses, cujo vencimento se deu em fevereiro de 2020. 

 

Obrigações Financeiras e Covenants  

Nossos contratos de debêntures possuem cláusulas que estabelecem índices financeiros mínimos que 

devem ser cumpridos, para garantir nossa capacidade de pagamento de forma sustentável. A relação 

dívida líquida sobre EBITDA dos 12 últimos meses exigida por esses contratos deverá permanecer 

inferior a 3,5 sob pena de antecipação de vencimento.  

 

Estamos em cumprimento com nossas obrigações nos instrumentos de dívida. 

 

(ii)  outras relações de longo prazo com instituições financeiras 

Desde 2016, encontra-se registrado em nosso passivo, uma nova operação de longo prazo com 

instituições financeiras, já mencionadas no item anterior. Buscamos sempre desenvolver boas 

relações comerciais com os principais agentes financeiros no mercado, visando ao pronto acesso a 

linhas de crédito para eventuais demandas de capital de giro e financiamento de investimentos. 

 

(iii) grau de subordinação entre as dívidas 

Não há grau de subordinação entre nossas dívidas.  

 

(iv)  eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de 

endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de 
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ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se 

o emissor vem cumprindo essas restrições 

 

Conforme exposto no item 10.1(f), nossos contratos de debêntures possuem cláusulas que 

estabelecem índices financeiros mínimos, que devem ser cumpridos, para garantir nossa capacidade 

de pagamento de forma sustentável. A relação dívida líquida sobre EBITDA dos 12 últimos meses 

exigida por esses contratos deverá permanecer inferior a 3,5 sob pena de antecipação de vencimento.  

 

Com relação à contratação de novas dívidas, distribuição de dividendos superior a 25% (mínimo 

obrigatório por lei), alienação de ativos, emissão de novos valores mobiliários e  alienação de controle 

societário, deverá a Companhia solicitar anuência prévia de seus credores para que possam ser 

efetivadas quaisquer operações descritas. 

 

Destacamos que a Companhia vem cumprindo as restrições descritas neste item. 

 

Limites de utilização dos financiamentos já contratados 

Nossos diretores acreditam que possuímos operações comerciais e um relacionamento bastante 

próximo com instituições financeiras de primeira linha, o que nos permite ter acesso a linhas de 

créditos adicionais não contratadas, na hipótese de haver necessidade. 

 

h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras 

As informações financeiras contidas e analisadas a seguir são derivadas de nossas demonstrações 

financeiras auditadas, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 

e 2018, as quais foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros 

(International Financial Reporting Standars – IFRS), emitidas pelo Comitê Internacional de Normas 

Contábeis (International Accounting Standards Board – IASB), e de acordo com as Práticas Contábeis 

Adotadas no Brasil. 

 

 

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS LINHAS DE RESULTADOS 

 

Receita Líquida 

A receita líquida é composta pela receita decorrente da prestação de serviços de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, deduzidos os impostos incidentes diretamente sobre essa receita, PIS e 

COFINS, cuja alíquota conjunta é de 3,65%. A receita de esgotamento sanitário é calculada com base 

na receita de abastecimento de água. Assim, o valor faturado de esgotamento sanitário é o mesmo 

valor faturado de abastecimento de água.  

 

A nossa análise de segmentos operacionais não foi afetada pela implementação das regras do 

CPC/IFRS e continuamos a considerar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

como únicos no segmento. Em nosso controle gerencial as atividades relacionadas aos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário são tratadas em conjunto. Outro fator preponderante 

é que prestamos serviços a uma base de consumidores geograficamente dispersa o que não nos 
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permite realizar uma análise segmentada. Para informações sobre o reconhecimento de receita, vide 

item 10.5. 

 

Custos dos Serviços Prestados  

Os custos de serviços prestados são compostos, principalmente, pelos custos decorrentes de despesas 

com pessoal, serviços de terceiros (principalmente energia elétrica e serviços de manutenção) e 

materiais (principalmente, produtos químicos utilizados no tratamento da água).  

 

A energia elétrica constitui o principal insumo que utilizamos em nossas atividades, representando 

27,7%,  29,7% e 20,8% dos custos dos serviços prestados nos exercícios sociais de 2020, 2019 e 

2018, respectivamente.  

 

As variações de gastos com energia elétrica decorrem, principalmente, dos reajustes de preços de 

fornecimento e aplicação da bandeira tarifária de energia, estabelecidos por política nacional da 

Agência Nacional de Energia Elétrica. Eventuais aumentos da tarifa poderão afetar adversamente 

nosso resultado operacional, se não pudermos refletir o aumento da tarifa de energia elétrica nas 

nossas tarifas.  

 

A tabela abaixo demonstra a evolução de nossos custos com energia elétrica nos períodos indicados:  

Descrição – R$ Milhões 

Exercícios encerrados em 31 de dezembro de  

2020 2019 2018 

Var. 

2020 X 

2019 

Var. 

2019 X 

2018 

Custo Energia Elétrica 714,1 673,4 423,9 6,0% 58,9% 

 

(Despesas) Receitas Operacionais 

As (despesas) receitas operacionais são compostas principalmente por despesas comerciais, 

constituídas principalmente por provisão para créditos de liquidação duvidosa, correspondentes a 

contas emitidas e não recebidas. As (despesas) receitas operacionais também são compostas por 

despesas gerais e administrativas, constituídas principalmente por despesas com pessoal e serviços 

de terceiros, e outras receitas (despesas) operacionais, constituídas principalmente por provisões para 

contingências e constituição de passivo atuarial líquido. Para informações sobre provisão para 

créditos de liquidação duvidosa, vide item 10.5. 

 

Resultado Financeiro 

O resultado financeiro é composto por despesas e receitas financeiras. Despesas financeiras são 

compostas por despesas decorrentes com o serviço da dívida e juros incidentes sobre obrigações em 

atraso, principalmente relativas a tributos. Receitas financeiras são decorrentes de juros resultantes 

de aplicações financeiras de excedente de caixa e juros incidentes sobre o pagamento de contas em 

atraso. 

 

Imposto de Renda e Contribuição Social 
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Imposto de renda e contribuição social são constituídos por imposto de renda e contribuição social 

diferidos e corrente. 

 

O imposto de renda de cada exercício é calculado com base na alíquota de 15% sobre o lucro líquido, 

sendo que sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil incide uma alíquota adicional de 10%. A 

alíquota de contribuição social equivale a 9% do lucro tributável.  

 

O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando o método do passivo 

sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos 

e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras.  As alíquotas desses impostos, definidas 

atualmente para determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% 

para a contribuição social.  

 

Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro 

tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias/prejuízos 

fiscais, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas 

internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações.  

 

Em 2009, a Companhia registrou os créditos fiscais decorrentes de diferenças temporárias, prejuízo 

fiscal e base negativa de contribuição social acumulados, pois somente a partir deste exercício 

apresentou histórico de rentabilidade e projeção de lucros tributáveis futuros.  

 

Para mais informações sobre imposto de renda e contribuição social diferidos, vide Nota 17 das 

demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 

 

 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2020 

Comparado com o Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2019 

DRE - R$ Milhões 2020 

% da 

Receita 

Líquida 

2019 

% da 

Receita 

Líquida 

Var. 2020 

X 2019 

Receita Operacional Bruta 6.149,4 103,9% 6.361,8 103,9% -3,3% 

(-) COFINS e PASEP (230,3) -3,9% (238,8) -3,9% -3,6% 

Receita Operacional Líquida 5.919,1 100,0% 6.123,0 100,% -3,3% 

 

Despesas de pessoal (1.004,6) 17,0% (876,4) 14,3% 14,6% 

Despesas com material (150,8) 2,5% (116,7) 1,9% 29,1% 

Serviços de terceiros (1.147,6) 19,4% (991,2) 16,2% 15,8% 

Despesas gerais (2,0) 0,0% (6,4) 0,1% -70,3% 

Depreciações e Amortizações (277,0) 4,7% (276,5) 4,5% 0,2% 

Lucro Operacional Bruto 3.337,1 56,4% 3.855,7 63,0% -13,5% 
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Receita Líquida 

A tabela abaixo demonstra a variação de nossa receita bruta, impostos sobre receita de serviços e 

nossa receita líquida nos períodos indicados: 

Receita - R$ Milhões 2020 (%) 2019 (%) 

Var. 

2020 X 

2019 

Receita Operacional Bruta 6.149,4 100% 6.361,8 100% -3,3% 

(-) COFINS e PASEP (230,3) -3,7% (238,8) -3,8% -3,6% 

Receita Operacional Líquida 5.919,1 96,3% 6.123,0 96,2% -3,3% 

 

A receita bruta diminuiu R$ 212,4 milhões, ou 3,3% de R$ 6.361,8 milhões no período de 2019 para 

R$ 6.149,4 milhões em 2020 e os impostos sobre receita de serviços diminuíram R$ 8,5 milhões, ou 

3,6%, de 238,8 milhões em 2019 para R$ 230,3 milhões em 2020. A receita líquida diminuiu R$ 

203,9 milhões, ou 3,3%, de R$ 6.123,0 milhões em 2019 para R$ 5.919,1 milhões no mesmo período 

de 2020. Nossos diretores entendem que a pandemia da Covid-19 em 2020, foi o principal fato que 

impactou na redução da receita da Companhia. 

 

Custos dos Serviços Prestados 

Os custos dos serviços prestados aumentaram em R$  314,6 milhões, ou 13,9%, de R$ 2.267,2 milhões 

em 2019, para R$ 2.581,8 milhões no mesmo período de 2020. Nossos diretores entendem que esse 

aumento decorreu, basicamente, do aumento das despesas com serviços de manutenção e operação 

nas redes de água e esgoto, bem como nos serviços de limpeza e material de tratamento, assim como 

em energia elétrica. 

 

A tabela abaixo apresenta os custos de serviços prestados e suas respectivas variações, nos períodos 

indicados: 

 

Despesas / receitas operacionais (3.541,2) 59,8% (2.805,1) 45,8% 22,3% 

Despesas comerciais (2.081,7) 35,2% (1.606,3) 26,2% 22,8% 

Despesas administrativas (488,2) 8,2% (472,3) 7,7% 3,4% 

Outras despesas/receitas operacionais (971,3) 16,4% (726,5) 11,9% 33,7% 

Lucro/Prejuízo antes do Resultado Financeiro (204,1) 3,4% 1.050,6 17,2% -109,0% 

Receitas financeiras 142,2 2,4% 204,3 3,3% -30,4% 

Despesas financeiras (197,4) 3,3% (127,9) 2,1% 54,3% 

Lucro/Prejuízo antes dos Impostos e 

Contribuições 
(259,3) 4,4% 1.127,0 18,4% -113,3% 

Imposto de renda e contribuição social 12,2 0,2% (104,0) 1,7% -102,3% 

Resultado Líquido do Exercício (247,1) 4,2% 1.023,0 16,7% -114,4% 
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Custos dos Serviços Prestados  

R$ Milhões 
2020 (%) 2019 (%) 

Var. 

2020 X 

2019 

Despesas de pessoal (1.004,6) 38,9% (876,4) 38,7% 14,6% 

Despesas com material (150,8) 5,8% (116,7) 5,1% 29,2% 

Serviços de terceiros (1.147,6) 44,5% (991,2) 43,7% 15,8% 

Despesas gerais (2,0) 0,1% (6,5) 0,3% -68,8% 

Depreciações e Amortizações (277,0) 10,7% (276,5) 12,2% 0,2% 

Total (2.582,0) 100,0% (2.267,3) 100,0% 13,9% 

 

Lucro Bruto 

O lucro bruto atingiu no período de 2020, o valor de R$ 3.337,1 milhões, este valor representou uma 

margem de 56,4% da receita líquida, com diminuição de R$ 548,6 milhões, ou 13,5%, provocado 

pela redução da receita operacional e pelo aumento das despesas operacionais, em comparação ao 

valor de R$ 3.885,7 milhões no mesmo período de 2019, que representou uma margem de 63,0% da 

receita líquida. 

 

Despesas/Receitas Operacionais 

As despesas operacionais líquidas aumentaram em R$ 736,2 milhões, ou 26,2%, de R$ 2.805,1 

milhões em 2019, para R$ 3.541,3 milhões no mesmo período de 2020. Nossos diretores entendem 

que esse aumento decorreu, principalmente, do aumento de despesas com provisão para créditos de 

liquidação duvidosa, serviços de manutenção operacional com redes de água e esgoto e das despesas 

com energia elétrica.  

 

Despesas Comerciais 

As despesas comerciais aumentaram em R$ 475,5 milhões, ou 29,6%, de R$ 1.606,3 milhões em 

2019, para R$ 2.081,8 milhões em 2020. Nossos diretores entendem que a principal causa dessa 

variação  foi o aumento da provisão para créditos de liquidação duvidosa. 

  

A tabela abaixo demonstra as despesas comerciais e as respectivas variações, nos períodos indicados: 

Despesas comerciais                     

R$ Milhões 
2020 (%) 2019 (%) 

Var. 

2020 X 

2019 

Despesas de pessoal (32,9) 1,6% (19,9) 1,2% 65,3% 

Despesas com material (25,4) 1,2% (0,4) 0,0% 6.250,0% 

Serviços de terceiros (124,6) 6,0% (109,5) 6,8% 13,8% 

Despesas gerais (1,4) 0,1%        (0,2) 0,0% 600,0% 

Provisão para Créditos de 

Liquidações Duvidosas 
(1.897,5) 91,1% (1.476,3) 91,9% 21,1% 

Total (2.081,8) 100,0% (1.606,3) 100,0% 22,8% 

 

Despesas Administrativas 
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As despesas administrativas aumentaram em R$ 15,9 milhões, ou 3,4%, de R$ 472,3 milhões em 

2019, para R$ 488,2 milhões em 2020. Nossos diretores entendem que esse acréscimo foi devido a 

aumento das despesas com material de limpeza.  

 

A tabela abaixo apresenta as despesas administrativas e suas respectivas variações, nos períodos 

indicados: 

Despesas administrativas           

R$ Milhões 
2020 (%) 2019 (%) 

Var. 2020 

X 2019 

Despesas de pessoal (230,1) 47,1% (207,9) 44,0% 10,7% 

Despesas com material (14,8) 3,0% (3,4) 0,7% 335,3% 

Serviços de terceiros (182,2) 37,3% (161,3) 34,2% 13,0% 

Despesas gerais (61,1) 12,5% (99,7) 21,1% -38,7% 

Total (488,2) 100,0% (472,3) 100,0% 3,4% 

 

Outras Receitas (Despesas) Operacionais 

As outras despesas líquidas operacionais aumentaram R$ 244,8 milhões, ou 33,7%, de R$ 726,5 

milhões em 2019, para R$ 971,3 milhões em 2020. Nossos diretores entendem que a principal causa 

desse aumento foi devido as provisões para contingencias judiciais. 

 

Na tabela abaixo indicamos a composição dos valores de outras receitas (despesas) operacionais: 

Outras Despesas/Receitas 

Operacionais - R$ Milhões 
2020 (%) 2019 (%) 

Var. 2020 

X 2019 

Demais receitas operacionais 35,6 -3,7% 16,6 -2,3% 114,5% 

Reversão de provisões 4,3 -0,4% 20,4 -2,8% -78,9% 

Provisão para contingências 

e passivos fiscais 
(746,8) 76,9% (538,12) 74,1% 38,8% 

Reversão (constituição) de 

passivo atuarial líquido 
(249,3) 25,7% (209,6) 28,9% 18,9% 

Despesas fiscais (2,5) 0,3% (9,2) 1,3% -72,8% 

Outras provisões (4,8) 0,5% (0,3) 0,0% 1.500,0% 

Outras despesas (7,8) 0,8% (6,3) 0,0% 23,8% 

Total (971,3) 100,0% (726,5) 100,0% 33,7% 

 

Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 

O lucro operacional antes do resultado financeiro diminuiu em R$ 1.254,8 milhões, ou -119,4%, de 

R$ 1.050,6 milhões em 2019, para (R$ 204,2) milhões no mesmo período de 2020.  

 

Receitas Financeiras 

As receitas financeiras diminuiram em R$ 62,2 milhões, ou 30,4%, de R$ 204,4 milhões em 2019, 

para R$ 142,2 milhões em 2020. Nossos diretores entendem que essa redução foi proporcionado, 

basicamente, pelos rendimentos de aplicações financeiras e atualização dos depósitos judiciais. 
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Na tabela abaixo indicamos a composição das receitas financeiras: 

Receitas Financeiras           

R$ Milhões 
2020 (%) 2019 (%) 

Var. 2020 

X 2019 

Rendimentos de aplicação 

financeira 
29,5 20,7% 45,7 22,4% -35,4% 

Juros auferidos 24,3 17,1% 18,7 9,2% 29,9% 

Atualização monetária 0,0 0,0% 0,8 0,4% -100,0% 

Estimativa rec. de atualiz. 

Monetária de dep. judiciais 
31,9 22,4% 72,1 35,3% -55,8% 

Descontos obtidos e 

bonificações 
3,9 2,7% 6,8 3,3% -42,6% 

Multas por impontualidade 15,9 11,2% 19,2 9,4% -17,2% 

Outras Receitas 36,7 25,8% 41,0 20,1% -10,5% 

Total 142,2 100,0% 204,3 100,0% -30,4% 

 

Despesas Financeiras 

As despesas financeiras aumentaram em R$ 69,5 milhões, ou 54,3%, de R$ 127,9 milhões em 2019, 

para R$ 197,4 milhões em 2020. Nossos diretores entendem que a causa desse aumento foi 

proporcionado, basicamente, pelos juros passivos de nossas obrigações com a equalização da 

Previdência Privada-Prece I, II e CV. 

 

Na tabela abaixo indicamos a composição das despesas financeiras: 

Despesas Financeiras                  

R$ Milhões 
2020 (%) 2019 (%) 

Var. 2020 

X 2019 

Juros e variações monetárias 

sobre empréstimos e 

financiamentos 1 

(46,1) 23,4% (58,3) 45,6% -20,9% 

Juros passivos 2 (149,7) 75,8% (67,7) 52,9% 121,1% 

Multas, juros e acréscimos 

moratórios 3 
(0,8) 0,4% (0,6) 0,5% 33,3% 

Outras despesas (0,8) 0,4% (1,3) 1,0% -38,5% 

Total (197,4) 100,0% (127,9) 100,0% 54,3% 
_____________ 

1 Juros e variações monetárias incidentes principalmente sobre os financiamentos. 

2 Juros relativos a parcelamento de dívidas fiscais. 

3 Multas, juros e acréscimos moratórios incidentes sobre parcelamento de dívidas fiscais.  

 

 

Lucro antes dos impostos e contribuições 

O lucro antes dos impostos e contribuições diminuiu R$ 1.386,4 milhões, ou -123,0%, de R$ 1.127,0 

milhões em 2019, para (R$ 259,4) milhões em 2020. Nossos diretores entendem que esse decréscimo  

ocorreu basicamente em função do aumento das despesas e redução das receitas operacionais. 
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Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social 

A despesa de imposto de renda e contribuição social diminuíram R$ 116,3 milhões, ou -111,7%, de       

R$ 104,1 milhões em 2019, para (R$ 12,2) milhões em 2020. Nossos diretores entendem que esse 

decréscimo ocorreu em função da redução do resultado operacional. 

  

Reconciliação da despesa do imposto de renda (IRPJ) e da contribuição social (CSLL) 

A reconciliação entre a despesa de imposto de renda e de contribuição social pela alíquota nominal e 

pela efetiva está demonstrada a seguir: 

 

 

Reconciliação IRPJ e CSLL – R$ Milhões 2020 2019 

Lucro antes do imposto de renda e da 

contribuição social 
(259,4) 1.127,0 

Alíquota nominal do imposto de Renda e 

Contribuição social - % 
9% 9% 

Imposto de Renda e Contribuição social às 

alíquotas da legislação 
23,3 (101,4) 

Cancelamento de contas (11,2) (23,9) 

Outros 0,1 21,3 

Imposto de renda e contribuição social no 

resultado do exercício 
12,2 (104,1) 

Imposto de renda e contribuição social 

corrente 
(75,1) (143,9) 

Imposto de renda e contribuição social 

diferido 
87,3 39,8 

  

 

Na tabela abaixo indicamos a composição das despesas de imposto de renda e contribuição social: 

DESPESA IRPJ E CSLL                   

R$ Milhões 
2020 (%) 2019 (%) 

Var. 2020 

X 2019 

Contribuição social correntes (75,1) -615,6% (143,9) 138,2% -47,8% 

CS Diferenças temporais 38,3 313,9% 6,5 -6,2% 489,2% 

CS diferidos sobre realização da 

reserva de reavaliação 
16,7 136,9% 16,7 -16,0% 0,0% 

IR e CS - Deposito Judicial (9,5) -77,9% 1,6 -1,5% 693,8% 

Outros 41,8 342,7% 15,0 -14,4% 178,7% 

Total 12,2 100,0% (104,1) 100,0% -102,3% 

 

Resultado Líquido do Período 
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O resultado diminuiu R$ 1.270,1 milhões, ou -124,2%, de um lucro líquido de R$ 1.023,0 milhões 

em 2019 para um prejuízo líquido de (R$ 247,1) milhões em 2020. Em 2019, o resultado líquido 

representou 16,7% sobre a receita líquida, comparado -4,2% em 2020. 

 

 

 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2019 

Comparado com o Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2018. 

 

 

 

 

Receita Líquida 

 

A tabela abaixo demonstra a variação de nossa receita bruta, impostos sobre receita de serviços e 

nossa receita líquida nos períodos indicados: 

DRE - R$ Milhões 2019 

% da 

Receita 

Líquida 

2018 

% da 

Receita 

Líquida 

Var. 2019 

X 2018 

Receita Operacional Bruta 6.361,8 103,9% 5.645,7 103,8% 12,7% 

(-) COFINS e PASEP (238,8) -3,9% (212,3) -3,8% 12,5% 

Receita Operacional Líquida 6.123,0 100,0% 5.433,4 100,0% 12,7% 

 

Despesas de pessoal (876,4) 14,3% (896,9) 16,5% -2,3% 

Despesas com material (116,7) 1,9% (110,5) 2,0% 5,6% 

Serviços de terceiros (991,2) 16,2% (742,1) 13,7% 33,6% 

Despesas gerais (6,4) 0,1% (9,2) 0,2% -30,4% 

Depreciações e Amortizações (276,5) 4,5% (276,0) 5,1% 0,2% 

Lucro Operacional Bruto 3.855,7 63,0% 3.398,7 62,6% 13,4% 

Despesas / receitas operacionais (2.805,1) 45,8% (2.008,7) 37,0% 39,6% 

Despesas comerciais (1.606,3) 26,2% (1.009,2) 18,6% 59,2% 

Despesas administrativas (472,3) 7,7% (441,8) 8,1% 6,9% 

Outras despesas/receitas operacionais (726,5) 11,9% (557,7) 10,3% 30,3% 

Lucro/Prejuízo antes do Resultado Financeiro 1.050,6 17,2% 1.390,0 25,6% -24,4% 

Receitas financeiras 204,3 3,3% 192,4 3,5% 6,2% 

Despesas financeiras (127,9) 2,1% (120,2) 2,2% 6,4% 

Lucro/Prejuízo antes dos Impostos e 

Contribuições 
1.127,0 18,4% 1.462,2 26,9% -22,9% 

Imposto de renda e contribuição social (104,0) 1,87% (629,8) 11,6% -83,5% 

Resultado Líquido do Exercício 1.023,0 16,7% 832,4 15,3% 22,9% 
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Receita - R$ Milhões 2019 (%) 2018 (%) 

Var. 

2019 X 

2018 

Receita Operacional Bruta 6.361,8 100,0% 5.645,7 100,0% 12,7% 

(-) COFINS e PASEP (238,8) -3,7% (212,3) -3,8% 12,5% 

Receita Operacional Líquida 6.123,0 96,3% 5.433,4 96,2% 12,7% 

 

A receita bruta aumentou R$ 716,1 milhões, ou 12,7% de R$ 5.645,7 milhões no período de 2018 

para R$ 6.361,8 milhões em 2019 e os impostos sobre receita de serviços aumentaram R$ 26,5 

milhões, ou 12,5%, de 212,3 milhões em 2018 para R$ 238,8 milhões em 2019. A receita líquida 

aumentou R$ 689,6 milhões, ou 12,7%, de R$ 5.433,4 milhões em 2018 para R$ 6.123,0 milhões no 

mesmo período de 2019. Nossos diretores entendem o aumento da tarifa ocorrido em 2018, foi o 

principal fato que impactou no aumento da receita da Companhia. 

 

Custos dos Serviços Prestados 

Os custos dos serviços prestados aumentaram em R$ 232,5 milhões, ou 11,4%, de R$ 2.034,7 milhões 

em 2018, para R$ 2.267,2 milhões no mesmo período de 2019. Nossos diretores entendem que esse 

aumento decorreu, basicamente, do aumento das despesas com energia elétrica. 

 

A tabela abaixo apresenta os custos de serviços prestados e suas respectivas variações, nos períodos 

indicados: 

 

Custos dos Serviços Prestados  

R$ Milhões 
2019 (%) 2018 (%) 

Var. 

2019 X 

2018 

Despesas de pessoal (876,4) 38,7% (896,9) 44,1% -2,3% 

Despesas com material (116,7) 5,1% (110,5) 5,4% 5,6% 

Serviços de terceiros (991,2) 43,7% (742,1) 36,5% 33,6% 

Despesas gerais (6,4) 0,3% (9,2) 0,5% -30,4% 

Depreciações e Amortizações (276,5) 12,2% (276,0) 13,6% 0,2% 

Total (2.267,2) 100,0% (2.034,7) 100,0% 11,4% 

 

Lucro Bruto 

O lucro bruto atingiu no período de 2019, o valor de R$ 3.885,7 milhões, este valor representou uma 

margem de 63,0% da receita líquida, com aumento de R$ 487,0 milhões, ou 14,3%, basicamente 

provocado pelo aumento da receita operacional, em comparação ao valor de R$ 3.398,7 milhões no 

mesmo período de 2018, que representou uma margem de 62,6% da receita líquida. 

 

Despesas/Receitas Operacionais 

As despesas operacionais líquidas aumentaram em R$ 796,4 milhões, ou 39,6%, de R$ 2.008,7 

milhões em 2018, para R$ 2.805,1 milhões no mesmo período de 2019. Nossos diretores entendem 
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que esse acréscimo decorreu, principalmente, da elevação de despesas com provisão para créditos de 

liquidação duvidosa e das provisões para contingencias judiciais.  

 

Despesas Comerciais 

As despesas comerciais aumentaram em R$ 597,1 milhões, ou 59,2%, de R$ 1.009,2 milhões em 

2018, para R$ 1.606,3 milhões em 2019. Nossos diretores entendem que a principal causa dessa 

elevação foi a queda da provisão para créditos de liquidação duvidosa. 

  

A tabela abaixo demonstra as despesas comerciais e as respectivas variações, nos períodos indicados: 

Despesas comerciais                     

R$ Milhões 
2019 (%) 2018 (%) 

Var. 

2019 X 

2018 

Despesas de pessoal (19,9) 1,2% (28,0) 2,8% -28,9% 

Despesas com material (0,4) 0,0% (7,8) 0,8% -94,9% 

Serviços de terceiros (109,5) 6,8% (120,2) 11,9% -8,9% 

Despesas gerais (0,2) 0,0%        (5,0) 0,5% -96,0% 

Perda de crédito da atividade (1.476,3) 91,9%    (848,2) 84,0% 74,1% 

Total (1.606,3) 100,0% (1.009,2) 100,0% 59,2% 

 

Despesas Administrativas 

As despesas administrativas aumentaram em R$ 30,5 milhões, ou 6,9%, de R$ 441,8 milhões em 

2018, para R$ 472,3 milhões em 2019. Nossos diretores entendem que esse acréscimo foi devido a 

aumento das despesas gerais. 

 

A tabela abaixo apresenta as despesas administrativas e suas respectivas variações, nos períodos 

indicados: 

Despesas administrativas           

R$ Milhões 
2019 (%) 2018 (%) 

Var. 2019 

X 2018 

Despesas de pessoal (207,9) 44,0% (188,5) 42,7% 10,3% 

Despesas com material (3,4) 0,7% (1,8) 0,4% 88,9% 

Serviços de terceiros (161,3) 34,2% (159,9) 36,2% 0,9% 

Despesas gerais (99,7) 21,1% (91,6) 20,7% 8,8% 

Total (472,3) 100,0% (441,8) 100,0% 6,9% 

 

Outras Receitas (Despesas) Operacionais 

As outras despesas líquidas operacionais aumentaram R$ 168,8 milhões, ou 30,3%, de R$ 557,7 

milhões em 2018, para R$ 726,5 milhões em 2019. Nossos diretores entendem que a principal causa 

dessa elevação foi devido as provisões para contingencias judiciais. 

 

Na tabela abaixo indicamos a composição dos valores de outras receitas (despesas) operacionais: 

Outras Despesas/Receitas 

Operacionais - R$ Milhões 
2019 (%) 2018 (%) 

Var. 2019 

X 2018 
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Demais receitas operacionais 16,6 -2,3% 99,6 -17,9% -83,3% 

Reversão de provisões 20,4 -2,8% 1,4 -0,3% 1.357,1% 

Provisão para contingências 

e passivos fiscais 
(538,1) 74,1% (408,4) 73,2% 31,8% 

Reversão (constituição) de 

passivo atuarial líquido 
(209,6) 28,9% (239,7) 43,0% -12,6% 

Despesas fiscais (9,2) 1,3% (3,9) 0,7% 135,9% 

Outras provisões (0,3) 0,0% (1,1) 0,2% -72,5% 

Outras despesas (6,3) 0,9% (5,6) 1,0% 12,5% 

Total (726,5) 100,0% (557,7) 100,0% 30,3% 

 

Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro 

O lucro operacional antes do resultado financeiro diminuiu em R$ 339,4 milhões, ou 24,4%, de R$ 

1.390,0 milhões em 2018, para R$ 1.050,6 milhões no mesmo período de 2019.  

 

Receitas Financeiras 

As receitas financeiras aumentaram em R$ 11,9 milhões, ou 6,2%, de R$ 192,4 milhões em 2018, 

para R$ 204,3 milhões em 2019. Nossos diretores entendem que esse acréscimo foi proporcionado, 

basicamente, pela atualização monetária dos depósitos judiciais. 

 

Na tabela abaixo indicamos a composição das receitas financeiras: 

Receitas Financeiras           

R$ Milhões 
2019 (%) 2018 (%) 

Var. 2019 

X 2018 

Rendimentos de aplicação 

financeira 
45,7 22,4% 20,0 10,4% 128,5% 

Juros auferidos 18,7 9,2% 42,6 22,1% -56,1% 

Atualização monetária 0,8 0,4% 2,7 1,4% -70,4% 

Estimativa rec. de atualiz. 

Monetária de dep. judiciais 
72,1 35,3% 83,1 43,2% -13,2% 

Descontos obtidos e 

bonificações 
6,8 3,3% 5,4 2,8% 25,9% 

Multas por impontualidade 19,2 9,4% 17,1 8,9% 12,3% 

Outras Receitas 41,0 20,1% 21,5 11,2% 90,7% 

Total 204,3 100,0% 192,4 100,0% 6,2% 

 

Despesas Financeiras 

As despesas financeiras aumentaram em R$ 25,7 milhões, ou 25,1%, de R$ 102,2 milhões em 2018, 

para R$ 127,9 milhões em 2019. Nossos diretores entendem que a causa desse acréscimo foi 

proporcionado, basicamente, pelos juros passivos de nossas obrigações. 

 

Na tabela abaixo indicamos a composição das despesas financeiras: 
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Despesas Financeiras                  

R$ Milhões 
2019 (%) 2018 (%) 

Var. 2019 

X 2018 

Juros e variações monetárias 

sobre empréstimos e 

financiamentos 1 

(58,3) 45,6% (65,4) 54,4% -10,9% 

Juros passivos 2 (67,7) 52,9% (52,9) 44,0% 28,0% 

Multas, juros e acréscimos 

moratórios 3 
(0,6) 0,5% (0,4) 0,3% 50,0% 

Outras despesas (1,3) 1,0% (1,5) 1,2% -13,3% 

Total (127,9) 100,0% (120,2) 100,0% 6,4% 
_____________ 

1 Juros e variações monetárias incidentes principalmente sobre os financiamentos. 

2 Juros relativos a parcelamento de dívidas fiscais. 

3 Multas, juros e acréscimos moratórios incidentes sobre parcelamento de dívidas fiscais.  

 

 

Lucro antes dos impostos e contribuições 

O lucro antes dos impostos e contribuições diminuiu R$ 335,2 milhões, ou 22,9%, de R$ 1.462,2 

milhões em 2018, para R$ 1.127,0 milhões em 2019. Nossos diretores entendem que essa redução 

ocorreu basicamente em função da redução das despesas operacionais. 

  

Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social 

A despesa de imposto de renda e contribuição social diminuiu R$ 525,7 milhões, ou 83,5%, de R$ 

629,8 milhões em 2018, para R$ 104,1 milhões em 2019. Nossos diretores entendem que essa redução 

ocorreu em função das baixas do IRPJ diferido em função da imunidade tributária.  

  

Reconciliação da despesa do imposto de renda (IRPJ) e da contribuição social (CSLL) 

A reconciliação entre a despesa de imposto de renda e de contribuição social pela alíquota nominal e 

pela efetiva está demonstrada a seguir: 

 

Reconciliação IRPJ e CSLL – R$ Milhões 2019 2018 

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 1.127,00 1.462,20 

Alíquota nominal do imposto de Renda e Contribuição social - % 9% 9% 

Imposto de Renda e Contribuição social às alíquotas da legislação -101,4 -131,6 

Cancelamento de contas -23,9 -14 

Reversão do IRPJ corrente e diferido - -482,8 

Outros 21,3 1,5 

Imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício -104,1 -629,8 

Imposto de renda e contribuição social corrente -143,9 134,7 

Imposto de renda e contribuição social diferido 39,8 -764,5 
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Na tabela abaixo indicamos a composição das despesas de imposto de renda e contribuição social: 

DESPESA IRPJ E CSLL                   

R$ Milhões 
2019 (%) 2018 (%) 

Var. 2019 

X 2018 

Imposto de renda e contribuição 

social correntes 
(143,9) 138,2% 134,7 -21,4% -206,8% 

IR e CS Diferenças temporais 6,5 -6,2% (574,0) 91,1% -101,1% 

IR e CS diferidos sobre realização 

da reserva de reavaliação 
16,7 -16,0% 36,3 -5,8% -54,0% 

IR e CS - Deposito Judicial 1,6 -1,5% 102,7 -16,3% -98,4% 

Outros 15,0 -14,4% (329,5) 52,3% -104,6% 

Total (104,1) 100,0% (629,8) 100,0% -83,5% 

 

Resultado Líquido do Período 

O resultado aumentou R$ 190,6 milhões, ou 22,9%, de um lucro líquido de R$ 832,4 milhões em 

2018 para um lucro líquido de R$ 1.023,0 milhões em 2019. Em 2018, o resultado líquido representou 

15,3% sobre a receita líquida, comparado 16,7% em 2019. 

 

 

BALANÇO PATRIMONIAL 

 

Variações no Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019. 

A tabela abaixo apresenta os valores relativos ao balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 

2019. 

 

Ativo - R$ Milhões 2020 
% do Ativo 

Total 
2019 

% do Ativo 

Total 

Var. 2020 

X 2019 

Caixa e equivalentes de caixa 1.290,2 8,8% 799,5 5,4% 61,4% 

Contas a receber de clientes 1.146,5 7,8% 1.568,2 10,6% (26,9%) 

Estoques 23,0 0,2% 8,3 0,1% 173,8% 

Impostos e contribuições a recuperar 65,3 0,4% 166,6 1,1% (60,8%) 

Outros créditos 11,8 0,1% 7,5 0,1% 57,3% 

Total do ativo circulante 2.536,8 17,3% 2.550,1 17,4% (0,5%) 

Títulos e Valores mobiliários 61,9 0,4% 88,4 0,6% (30,0%) 

Contas a Receber de clientes 0,8 0,0% 1,0 0,0% (20,0%) 

Depósitos e bloqueios judiciais 1.843,8 12,6% 1.660,4 11,2% 11,0% 

IR e CSLL diferidos 95,0 0,6% 19,0 0,1% 400,0% 

Outros créditos 334,6 2,3% 338,0 2,3% (1,0%) 
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Imobilizado 78,2 0,5% 80,2 0,5% (2,5%) 

Intangível 9.718,5 66,2% 9.911,4 67,1% (1,9%) 

Total do ativo não circulante 12.132,8 82,7% 12.098,4 82,6% 0,3% 

Total do ativo 14.669,6 100,0% 14.648,5 100,0% 0,1% 

 

Ativo Circulante 

 

O ativo circulante não variou significativamente, redução de 0,5%, ou R$ 13,3 milhões, passando de 

R$ 2.550,1 milhões em 2019 para R$ 2.536,8 milhões em 2020. A redução do ativo circulante ocorreu 

principalmente em razão das variações abaixo descritas: 

Passivo - R$ Milhões 2020 

% do 

Passivo 

Total 

2019 

% do 

Passivo 

Total 

Var. 2020 

X 2019 

Empréstimos e financiamentos  56,7 0,4% 173,8 1,2% (67,4%) 

Empreiteiros e fornecedores  87,8 0,6% 65,6 0,5% 33,8% 

Salários a pagar 1,8 0,0% 1,3 0,0% 38,5% 

Juros sobre Capital Próprio a Pagar 0,0 0,0% 31,2 0,2% (100,0%) 

Dividendos a Pagar 0,0 0,0% 35,3 0,2% (100,0%) 

Passivo atuarial 74,5 0,5% 121,0 0,8% (38,4%) 

Impostos e contribuições a recolher 49,2 0,3% 52,6 0,4% (6,5%) 

Parcelamentos tributários 41,6 0,3% 40,9 0,3% 1,7% 

Outros parcelamentos 66,1 0,5% 77,3 0,5% (14,5%) 

Provisões de encargos trabalhistas 223,5 1,5% 200,8 1,4% 11,3% 

Outras contas a pagar 108,7 0,7% 89,3 0,6% 21,9% 

Total do passivo circulante 710,0 4,8% 889,1 6,1% (20,1%) 

Empréstimos e financiamentos  441,3 3,0% 466,2 3,2% (5,3%) 

Parcelamentos tributários  153,1 1,0% 191,8 1,3% (20,2%) 

Outros parcelamentos  107,8 0,7% 102,2 0,7% 5,5% 

Provisão para contingências 2.829,5 19,3% 2.359,7 16,1% 19,9% 

Passivo atuarial 3.164,7 21,6% 3.148,6 21,5% 0,5% 

Adiantamentos para futuro aumento de capital 26,9 0,2% 26,9 0,2% 0,0% 

Outras contas a pagar 147,0 1,0% 186,4 1,3% (21,1%) 

Total do passivo não circulante 6.870,3 46,8% 6.481,8 44,3% 6,0% 

Capital social 3.015,8 20,6% 2.587,0 17,7% 16,6% 

Reserva de capital 14,0 0,1% 14,0 0,1% 0,0% 

Reservas de Lucros  1.230,2 8,4% 1.790,9 12,2% (31,3%) 

Ajuste de avaliação patrimonial 2.829,3 19,3% 2.885,7 19,7% (2,0%) 

Total do patrimônio líquido 7.089,3 48,3% 7.277,7 49,7% (2,6%) 

Total do passivo e patrimônio líquido  14.669,6 100,0% 14.648,5 100,0% 0,1% 
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(i) aumento de 61,4%, ou R$ 490,7 milhões, no saldo da conta Caixa e equivalentes de caixa, 

que passou de R$ 799,5 milhões em 2019, para R$ 1.290,2 milhões em 2020; 

(ii) redução de 26,9%, ou R$ 421,7 milhões, no saldo da conta  Contas a receber de clientes, 

que passou de R$ 1.568,2  milhões em 2019, para R$ 1.146,5 milhões em 2020; 

(iii) redução de 60,8%, ou R$ 101,3 milhões, no saldo da conta Impostos e contribuições a 

recuperar, que passou de R$ 166,6 milhões em 2019, para R$ 65,3 milhões em 2020. 

(iv) Aumento de 173,8% ou 14,6 milhões no saldo da conta Estoques, que passou de 8,4 

milhões em 2019, para 23,0 milhões em 2020. 

(v) Aumento de 57,3% ou 4,3 milhões no saldo da conta Outros, que passou de R$ 7,5 milhões 

em 2019, para 11,8 milhões  em 2020. 

 

O ativo circulante representa 17,3% do total do ativo em 2020 e 17,4% do total do ativo em 2019. 

 

Ativo Não Circulante 

 

O ativo não circulante não variou significativamente, aumentou 0,4%, ou R$ 34,4 milhões, passando 

de R$ 12.098,4 milhões em 2019 para R$ 12.132,8 milhões em 2020. Esse aumento na variação 

horizontal ocorreu principalmente pelas variações abaixo descritas: 

 

i. aumento de 11,0%, ou R$ 183,4 milhões, no saldo da conta Depósitos e bloqueios 

judiciais, que passou de R$ 1.660,4 milhões em 2019 para R$ 1.843,8 milhões em 2020. 

Esse aumento decorreu do crescimento do número de bloqueios judiciais; 

ii. aumento de 400,0%, ou R$ 76,0 milhões, no saldo da conta Imposta de Renda e 

Contribuição Social Diferidos, que passou de R$ 19,0 milhões em 2019 para R$ 95,0 

milhões em 2020. Esse aumento ocorreu basicamente pela provisão com Perdas Esperadas 

e provisões Contingenciais. 

iii. redução de 1,9%, ou R$ 192,9 milhões, no saldo da conta do intagível, que passou de          

R$ 9.911,4 milhões em 2019, para R$ 9.718,5 milhões em 2020. Essa redução decorreu 

do basicamente devido a apropriação das amortizações no período. 

iv. Redução de 30,0%, ou R$ 26,5 milhões, no saldo da conta Títulos e Valores Mobiliários, 

que passou de R$ 88,4 milhões em 2019, para R$ 61,9 milhões em 2020. Essa redução 

decorreu de maior resgates em suas aplicações financeiras.  

 

O ativo não circulante representa 82,7 % do total do ativo em 2020 e 82,6% em 2019. 

 

Passivo Circulante 

 

 

O passivo circulante reduziu em 20,1%, ou R$ 179,1 milhões, passando de R$ 889,1 milhões em 

2019 para R$ 710,0 milhões em 2020. Essa redução na variação horizontal decorreu principalmente 

do abaixo descrito: 
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(i) redução de 67,4%, ou R$ 117,1 milhões, no saldo da conta Empréstimos e Financiamento, 

que passou de R$ 173,8 milhões em 2019 para R$ 56,7 milhões em 2020. Essa redução 

ocorre pelas amortizações dos financiamentos e a não necessidades de novos empréstimos. 

(ii) redução de 100%, ou R$ 35,3 milhões, no saldo da conta Dividendos a pagar. Não ocorreu 

distribuição de Dividendos em 2020 devido ao prejuízo apurado.    

(iii) redução de 100%, ou R$ 31,2 milhões, no saldo da conta Juros sobre Capital Próprio a 

pagar.  

(iv) redução de 38,4%, ou R$ 46,5 milhões, no saldo da conta Passivo Atuarial, que passou de 

R$ 121,0 milhões de 2019 para R$ 74,5 milhões em 2020. Basicamente essa redução se 

deve a quitação das parcelas do Plano CV - Incentivos em 2020. 

 

O passivo circulante representava 6,1% do total do passivo exigível e patrimônio líquido em 2019 e 

4,8% em 2020. 

 

Passivo Não Circulante 

O passivo não circulante aumentou em 6,0%, ou R$ 388,5 milhões, passando de R$ 6.481,8 milhões 

em 2019 para R$ 6.870,3 milhões em 2020. Esse aumento decorreu principalmente da variação abaixo 

descrita:  

 

(i) aumento de 19,9%, ou R$ 469,8 milhões, no saldo das Provisões para Contingências, que 

passou de R$ 2.359,7 milhões em 2019, para R$ 2.829,5 milhões em 2020. Basicamente 

pelo aumento das contingências cíveis e trabalhistas. 

 

O passivo não circulante representava 44,3% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de 

dezembro de 2019 e 46,8% em 2020. 

 

Patrimônio Líquido 

O patrimônio líquido reduziu 2,6%, ou R$ 188,4 milhões, passando de R$ 7.277,7 milhões em 2019, 

para R$ 7.089,3 milhões em 2020. Esse redução  decorreu principalmente dos fatores abaixo 

elencados:  

i. aumento de 16,6%, ou R$ 428,8 milhões na conta Capital Social, que passou de R$ 2.587,0 

milhões em 2019 para R$ 3.015,8 milhões em 2020. Esse aumento decorreu do aumento de 

capital no exercício de 2020. 

ii. redução de 31,3%, ou R$ 560,7 milhões na conta Reservas de lucros, que passou de R$ 1.790,9 

milhões em 2019 para R$ 1.230,2 milhões em 2020. Devido ao aumento de capital social e 

pelo prejuízo apurado em 2020. 

iii. redução de 2,0%, ou R$ 56,4 milhões na conta Ajuste de Avaliação Patrimonial, que passou 

de R$ 2.885,7 milhões em 2019 para R$ 2.829,3 milhões em 2020. Pelas realizações das 

reservas de reavaliação e pelos ajustes atuariais de 2020. 

 

O patrimônio líquido representava 49,7% do total do passivo em 2019 e 48,3% em 2020. 
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Variações no Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018. 

A tabela abaixo apresenta os valores relativos ao balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 

2018. 

 

 

Ativo - R$ Milhões 2019 
% do Ativo 

Total 
2018 

% do Ativo 

Total 

Var. 2019 

X 2018 

Caixa e equivalentes de caixa 799,5 5,5% 533,1 3,6% 50,0% 

Contas a receber de clientes 1,568,2 10,7% 1.698,6 11,6% (7,7%) 

Estoques 8,3 0,1% 7,2 0,1% 16,7% 

Impostos e contribuições a recuperar 166,6 1,1% 236,3 1,6% (29,5%) 

Outros créditos 7,5 0,1% 27,0 0,2% (72,2%) 

Total do ativo circulante 2.550,1 17,4% 2.502,2 17,1% 2,7% 

Títulos e Valores mobiliários 88,4 0,6% 58,1 0,4% 52,2% 

Contas a Receber de clientes 1,0 0,0% 1,3 0,0% (23,1%) 

Depósitos e bloqueios judiciais 1.660,4 11,3% 1.608,9 11,0% 3,2% 

Outros créditos 357,0 2,4% 300,8 2,1% 18,7% 

Imobilizado 80,1 0,5% 80,0 0,5% 0,1% 

Intangível 9.911,5 67,7% 10.066,3 68,9% (1,5%) 

Total do ativo não circulante 12.098,4 82,6% 12.115,4 82,9% (0,1%) 

Total do ativo 14.648,5 100,0% 14.617,6 100,0% 0,2% 

Passivo - R$ Milhões 2019 

% do 

Passivo 

Total 

2018 

% do 

Passivo 

Total 

Var. 2019 

X 2018 

Empréstimos e financiamentos  173,8 1,2% 129,5 0,9% 34,2% 

Empreiteiros e fornecedores  65,6 0,4% 124,1 0,8% (47,1%) 

Salários a pagar 1,3 0,0% 40,4 0,3% (96,8%) 

Juros sobre Capital Próprio a Pagar 31,2 0,2% 0,0 0,0 100,0% 

Dividendos a Pagar 35,3 0,2% 197,7 1,4% (82,1%) 

Passivo atuarial 121,0 0,8% 354,5 2,4% (65,9%) 

Impostos e contribuições a recolher 52,6 0,4% 88,7 0,6% (40,7%) 

Parcelamentos tributários 40,9 0,3% 40,6 0,3% 0,7% 

Outros parcelamentos 77,3 0,5% 75,1 0,5% 2,9% 

Provisões de encargos trabalhistas 200,8 1,4% 202,8 1,4% (1,0%) 

Outras contas a pagar 89,3 0,6% 97,2 0,7% (8,2%) 

Total do passivo circulante 889,1 6,1% 1.350,6 9,2% (34,2%) 

Empréstimos e financiamentos  466,2 3,2% 573,6 3,9% (18,7%) 
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Ativo Circulante 

 

O ativo circulante, variou significativamente, aumentou 2,7%, ou R$ 47,9 milhões, passando de R$ 

2.502,2 milhões em 2018 para R$ 2.550,1 milhões em 2019. O aumento do ativo circulante ocorreu 

principalmente em razão das variações abaixo descritas: 

 

(i) aumento de 50,0%, ou R$ 266,4 milhões, no saldo da conta Caixa e equivalentes de caixa, 

que passou de R$ 533,1 milhões em 2018, para R$ 799,5 milhões em 2019; 

(ii) redução de 7,7%, ou R$ 130,5 milhões, no saldo da conta Contas a Receber de Clientes, 

que passou de R$1.698,6 milhões em 2018, para R$ 1.568,1 milhões em 2019; 

(iii) redução de 29,5%, ou R$ 69,8 milhões, no saldo da conta Impostos e contribuições a 

recuperar, que passou de R$ 236,3 milhões em 2018, para R$ 166,6 milhões em 2019. 

 

O ativo circulante representa 17,4% do total do ativo em 2019 e 17,1% do total do ativo em 2018. 

 

Ativo Não Circulante 

 

O ativo não circulante diminuiu  0,1%  ou  R$ 17,0 milhões, passando de R$ 12.115,4  milhões em 

2018 para R$ 12.098,4 milhões em 2019. Essa redução na variação horizontal ocorreu principalmente 

pelas variações abaixo descritas: 

 

v. aumento de 3,2%, ou R$ 51,5 milhões, no saldo da conta Depósitos e bloqueios judiciais, 

que passou de R$ 1.608,9 milhões em 2018 para R$ 1.660,4 milhões em 2019. Esse 

aumento decorreu do crescimento do número de bloqueios judiciais; 

vi. aumento de 52,2%, ou R$ 30,3 milhões, no saldo da conta Títulos e Valores Mobiliários, 

que passou de R$ 58,1 milhões em 2018 para R$ 88,4 milhões em 2019. Esse aumento 

decorreu basicamente em função de novas aplicações.  

Parcelamentos tributários  191,8 1,3% 225,2 1,5% (14,8%) 

Imposto de renda e contribuição social diferidos 0,0 0,0% 151,9 1,0% 0,0% 

Outros parcelamentos  102,2 0,7% 95,8 0,7% 6,7% 

Provisão para contingências 2.359,7 17,3% 2.369,5 16,2% (0,4%) 

Passivo atuarial 3.148,6 21,5% 1.794,4 12,3% 75,5% 

Adiantamentos para futuro aumento de capital 26,9 0,2% 11,0 0,1% 144,5% 

Outras contas a pagar 186,4 1,3% 222,6 1,5% (16,3%) 

Total do passivo não circulante 6.481,8 44,2% 5.444,0 37,2% 19,1% 

Capital social 2.587,0 17,7% 1.993,9 13,6% 29,7% 

Reserva de capital 14,0 0,1% 14,0 0,1% 0,0% 

Reservas de Lucros  1,790,9 12,2% 1.434,2 9,8% 24,9% 

Ajuste de avaliação patrimonial 2.885,7 19,7% 4.380,8 30,0% (34,1%) 

Total do patrimônio líquido 7.277,6 49,7% 7.822,9 53,5% (7,0%) 

Total do passivo e patrimônio líquido  14.648,5 100,0% 14.617,6 100,0% 0,2% 
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vii. redução de 1,5%, ou R$ 154,9 milhões, no saldo da conta do intagível, que passou de R$ 

10.066,3 milhões em 2018, para R$ 9.911,5 milhões em 2019. Essa redução decorreu do 

basicamente devido a apropriação das amortizações no período. 

viii. aumento de 12,4%, ou R$ 37,3 milhões, no saldo da conta Outros Créditos, que passou de 

R$ 300,7 milhões em 2018 para R$ 338,0 milhões em 2019. 

 

O ativo não circulante representa 82,6 % do total do ativo em 2019 e 82,9% em 2018. 

 

Passivo Circulante 

 

O passivo circulante diminuiu em 34,2 %, ou R$ 461,5 milhões, passando de R$ 1.350,6 milhões em 

2018 para R$ 889,1 milhões em 2019. Esse aumento na variação horizontal decorreu principalmente 

do abaixo descrito: 

 

(i) aumento de 34,2%, ou R$ 44,3 milhões, no saldo da conta Empréstimos e Financiamento, que 

passou de R$ 129,5 milhões em 2018 para R$ 173,8 milhões em 2019.  

(ii) (ii) redução de 40,7%, ou R$ 36,1 milhões, no saldo da conta Impostos e contribuições a recolher, 

que passou de R$ 88,7 milhões em 2018 para R$ 52,6 milhões em 2019.  

(iii) (iii) redução de 8,3%, ou R$ 8,1 milhões, no saldo da conta Outras contas a pagar, que passou de 

R$ 97,3 milhões de 2018 para R$ 89,2 milhões em 2019, basicamente afetada pela transferência 

do longo prazo de valores referentes a juros de obrigações contratuais.  

(iv) (iv) redução de 82,1%, ou R$ 162,4 milhões, no saldo da conta Dividendos a pagar, que passou 

de R$ 197,7 milhões de 2018 para R$ 35,3 milhões em 2019.  

(v) (v) redução de 65,9%, ou R$ 233,5 milhões, no saldo da conta Passivo Atuarial, que passou de R$ 

354,5 milhões de 2018 para R$ 121,0 milhões em 2019. 

 

O passivo circulante representa 6,1% do total do passivo exigível e patrimônio líquido em 2019 e 

9,2% em 2018. 

 

Passivo Não Circulante 

O passivo não circulante aumentou em 19,1%, ou R$ 1.037,8 milhões, passando de R$ 5.444,0 

milhões em 2018 para R$ 6.481,8 milhões em 2019. Essa aumrnto decorreu principalmente das 

variações abaixo descritas:  

 

(i) redução de 100,0%, ou R$ 151,9 milhões, no saldo de Imposto de Renda e Contribuição Social 

diferidos, que passou de R$ 151,9 milhões em 2018, para R$ 0,0 milhões em 2019.  

(ii) (ii) aumento de 75,5%, ou R$ 1.354,2 milhões, no saldo de Passivo Atuarial, que passou de R$ 

1.794,4 milhões em 2018, para R$ 3.148,6 milhões em 2019.  

 

O passivo não circulante representa 44,2% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de 

dezembro de 2019 e 37,2% em 2018. 

 

Patrimônio Líquido 
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O patrimônio líquido diminuiu 7,0%, ou R$ 545,3 milhões, passando de R$ 7.822,9 milhões em 2018, 

para R$ 7.277,6 milhões em 2019. Esse aumento decorreu principalmente dos fatores abaixo 

elencados:  

 

i. aumento de 29,7%, ou R$ 593,1 milhões na conta Capital Social, que passou de R$ 1.993,9 

milhões em 2018 para R$ 2.587,0 milhões em 2019. Esse aumento decorreu do aumento de 

capital no exercício de 2018.  

ii. aumento de 24,9%, ou R$ 356,7 milhões na conta Reservas de lucros, que passou de R$ 1.434,2 

milhões em 2018 para R$ 1.790,9 milhões em 2019.  

iii. redução de 34,1%, ou R$ 1.495,2 milhões na conta Ajuste de Avaliação Patrimonial, que passou 

de R$ 4.380,9 milhões em 2018 para R$ 2.885,7 milhões em 2019. 

 

O patrimônio líquido representava 49,7% do total do passivo em 2019 e 53,5% em 2018. 

 

 

FLUXO DE CAIXA  

 

A tabela a seguir demonstra os fluxos de caixa dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020, 

2019 e  2018. 

DFC - R$ Milhões 

Exercícios encerrados em 31 de 

dezembro de 

2020 2019 2018 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social (259,4) 1.127,0 1.462,2 

Ajustes para reconciliação do lucro líquido    

Depreciação e amortização 277,0 276,5 276,0 

Juros e variação monetária de financiamentos 46,2 58,4 65,4 

Juros passivos sobre parcelamentos       140,8 67,7 27,1 

Juros e atualização monetária s/outras obrigações 8,9 1,9 25,7 

Baixa de bens do imobilizado e intangível - - 0,1 

Provisões para contingências 746,8 538,1 408,4 

Passivo atuarial 249,3 209,6 239,8 

Atualização Monetária dos contas a receber (36,5) (41,0) (21,5) 

Recuperação de despesas e receitas fiscais 0,2 - (64,2) 

Provisão para devedores duvidosos 1.897,5 1.476,3 848,2 

Rendimentos de títulos e valores mobiliários (2,6) (1,6) (4,0) 

Atualizações de depósitos judiciais (31,9) (72,1) (83,1) 

Caixa gerado nas operações 3.036,3 3.640,7 3.179,9 

(Aumento) redução no ativo operacional    

Contas a receber de clientes (1.443,2) (1.306,6) (1.147,1) 

Estoques (14,6) (1,1) (1,4) 
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Tributos a recuperar 101,3 69,8 (199,7) 

Depósitos e bloqueios judiciais (151,6) 20,6 (37,1) 

Contas a receber de partes relacionadas 1,5 (40,7) (27,8) 

Outros créditos (2,2) 22,7 (10,6) 

Aumento (redução) no passivo operacional    

Empreiteiros e fornecedores 17,6 (46,3) 16,3 

Salários a pagar 0,5 (39,1) (8,8) 

Impostos e contribuições a recolher 3,5 17,7 143,9 

Parcelamento tributário (41,3) (41,3) (32,2) 

Outros parcelamentos (27,8) (42,2) (26,7) 

Provisões de encargos trabalhistas 22,7 (2,1) 19,8 

Provisão para contingências (277,0) (547,9) (502,4) 

Provisões passivo atuarial (273,8) (545,3) (474,0) 

Outras contas a pagar (20,8) (48,7) (6,5) 

Variações  nos ativos e passivos (2.105,2) (2.530,5) (2.294,3) 

Imposto de renda e contribuição social pagos (82,1) (197,9) (100,4) 

Juros pagos (46,1) (55,9) (65,0) 

Caixa líquido gerado das atividades operacionais 802,9 856,4 720,2 

 

Aquisição de ativos intangíveis (82,1) (121,8) (235,1) 

Títulos e valores mobiliários 29,0 (28,7) 0,9 

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (53,1) (150,5) (234,2) 

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 

Financiamentos CEF – CCB - 73,1 109,6 

Amortização de financiamentos (142,0) (138,6) (187,2) 

Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio (85,8) (176,4) - 

Pagamentos de Dividendos (31,3) (197,7) (66,4) 

Caixa líquido aplicado nas atividades de 

financiamentos 
(259,1) (439,6) (144,0) 

Aumento (redução) nas disponibilidades 490,7 266,4 342,0 

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 799,5 533,1 191,2 

Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 1.290,2 799,4 533,1 

  

 

Demonstrações de fluxos de caixa do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 

comparados com os fluxos de caixa do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 

 

Em 2020, o caixa líquido gerado nas atividades operacionais totalizou R$ 802,9 milhões, em 2019, 

R$ 856,4 milhões, uma diminuição de 6,2%, no valor de R$ 53,5 milhões. Esta variação foi 

decorrente, basicamente, pela redução do PIS e COFINS em virtude da alteração do regime não 

cumulativo para o cumulativo, bem como na economia do IRPJ em virtude da imunidade tributária. 
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No período de 2020, o caixa líquido nas atividades de investimentos totalizou  R$ (53,1) milhões, em 

2019 R$ (150,4) milhões, uma redução de 64,7%, no valor de R$ 97,3 milhões. Esta redução foi 

basicamente gerada pela redução de aquisições do Intangível. 

 

Em 2020, o caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos totalizou R$ (259,1) milhões, 

em 2019 R$ (439,6) milhões, uma redução de 41,1%, no valor de R$ 180,5 milhões. Esta redução foi 

basicamente gerada pelos pagamentos de Dividendos e JCP. 

 

Demonstrações de fluxos de caixa do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 

comparados com os fluxos de caixa do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 

 

Em 2018, o caixa líquido gerado nas atividades operacionais totalizou R$ 720,2 milhões, e em 2019, 

R$ 856,4 milhões, equivalente a um aumento de 18,9%, no valor de R$ 136,2 milhões. Esta variação 

foi decorrente, basicamente, pela redução do PIS e COFINS, em virtude da alteração do regime não 

cumulativo para o cumulativo, bem como na economia do IRPJ em virtude da imunidade tributária. 

 

No período de 2018, o caixa líquido nas atividades de investimentos totalizou  R$ (234,2) milhões, 

em 2019, R$ (150,5) milhões, uma redução de 35,7%, no valor de R$ 83,7 milhões. Esta redução foi 

basicamente gerado pelo resgate das cotas subordinadas do FIDC. 

 

Em 2018, o caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos totalizou R$ (144,0) milhões, 

em 2019, R$ (439,6) milhões, um aumento de 205,3%, no valor de R$ 295,6 milhões. Este aumento 

foi basicamente gerada devido ao menor volume  das amortizações de financiamentos.  

 

10.2. Resultados das operações da Companhia 

a. Resultados das operações do emissor, em especial: 

i.  Descrições de quaisquer componentes importantes da receita  

 

Nossos diretores afirmam que a nossa receita bruta é gerada pelas nossas atividades de prestação de 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

A tabela a seguir demonstra a composição da nossa receita bruta nos exercícios sociais encerrados 

em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020: 

 

Descrição 

R$ Milhões 

Exercícios encerrado em 31 de dezembro de 

2020 2019 2018 Var. 

2020/2019 

Var. 

2019/2018 R$ (%)1 R$ (%)1 R$ (%)1 

Receita bruta de 

serviços 
6.149,4 100,0% 6.361,8 100,0% 5.645,7 100,0% (3,3%) 12,7% 

Impostos sobre receita 

de serviços 
(230,3) (3,7%) (238,8) (3,8%) (212,3) (3,8%) (3,6%) 12,5% 

Receita líquida 5.919,1 96,3% 6.123,0 96,2% 5.433,4 96,2% (3,3%) 12,7% 

1 Percentual em relação ao total da receita operacional bruta. 
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ii.  fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais 

O principal fator que ocasionou a queda de 3,3% tanto da receita bruta quanto da receita líquid da 

Companhia em 2020, se comparado com o ano anterior, está relacionado com a pandemia do COVID-

19. Para maiores detalhes, vide nota explicativa 27 das Demonstrações Financeiras referente ao 

exercício de 2020 da Companhia. 

 

b. Variações das receitas atribuíveis às modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, 

alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços 

 

Nossos resultados operacionais e condição financeira são altamente dependentes de nossa capacidade 

de obter a aprovação e de estabelecer tarifas adequadas pelos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, tendo em vista que somos regulados pela Agência Reguladora de Energia e 

Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro – AGENERSA.  

 

O protocolo/convênio firmado no final do ano de 2012 junto à AGENERSA, que vigora desde agosto 

de 2015, teve por finalidade estabelecer os procedimentos que formaram as bases da regulação e 

fiscalização, dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitários prestados pela CEDAE 

aos municípios com os quais mantém convênios e contratos de programa. 

 

No passado, por vezes, nossas tarifas não acompanharam a perda do poder aquisitivo da moeda 

brasileira em períodos de inflação elevada. Em geral, nossas tarifas são reajustadas levando-se em 

consideração principalmente a inflação e o aumento de nossos custos, respeitadas as categorias de 

consumidores e eventuais descontos. O reajuste de nossas tarifas, exceto em 2013, vem sendo 

realizado em 1º de agosto de cada ano. O reajuste anual vigente de Agosto de 2018 a Julho de 2019 

é equivalente a 9,0762%, conforme decisão do Conselho-Diretor (CODIR) da AGENERSA. 

 

Durante o exercicio de 2020 não houve rajuste tarifário. 

 

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e 

da taxa de juros nos resultados operacional e financeiro do emissor 

 

Por conduzirmos nossas atividades no Brasil, nossos resultados operacionais e condição financeira 

são afetados diretamente pelas condições econômicas do país, especialmente por índices de inflação 

e taxas de juros. Ademais, a demanda por serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

é afetada pelo desempenho da economia brasileira.  

 

Nossos custos tendem a aumentar com a inflação brasileira, tendo em vista que os preços dos insumos 

são denominados em reais, o que pode afetar adversamente nossas margens. Além disso, nossos 

resultados operacionais e condição financeira são afetados pelas flutuações das taxas de juros, à 

medida em que nossa dívida está indexada a taxas de juros variáveis.  
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Nossos diretores afirmam que, historicamente, os fatores macroeconômicos não têm impactado 

sobremaneira a companhia, em razão do bom relacionamento com os clientes.  

 

A tabela a seguir mostra alguns dados macroeconômicos para os períodos indicados:  

 

Dados 

Macroeconômicos 
2020 2019 2018 

Crescimento real do 

PIB (1) 
-4,1% 1,1% 0,8% 

Inflação (IGP-M) (2) 23,14% 7,32% 7,54% 

Inflação (IPCA) (3) 4,52% 4,31% 3,75% 

CDI(4) 2,76% 6,0% 6,4% 

Taxa TJLP (5) 4,55% 5,57% 6,98% 

Taxa SELIC – fim de 

período (6) 
2% 4,40% 6,40% 

Valorização 

(desvalorização) do 

R$ versus US$ 

25,35% 6,86% 16,96% 

Taxa de câmbio 

(fechamento) – 

US$1,00(7) 

5,191 4,141 3,875 

_____________ 

Fontes Banco Central, FGV, IBGE e CETP. 

(1) De acordo com a nova metodologia do IBGE.  

(2) Inflação (IGP-M) é um Índice Geral de Preços – Mercado, medido pela FGV. 

(3) A inflação (IPCA) é um Índice de Preços ao Consumidor - Amplo medido pelo IBGE. 

(4) O CDI (certificado de depósito interbancário), uma taxa interbancária, foi calculado em uma base anualizada. 

(5) A TJLP, uma taxa de juros de longo prazo, aplicadas pelo BNDES no final de período. 

(6) Taxa média ajustada e ponderada das operações de financiamento por um dia, lastreadas em títulos públicos federais e 

cursadas no sistema SELIC ou em câmaras de compensação e liquidação de ativos, na forma de operações compromissadas 

(dados do fim dos períodos). Fonte: Banco Central. 

(7) Taxas de câmbio (para venda) do último dia de cada mês, durante o período. Fonte: Banco Central. 

 

 

 

10.3. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado 

ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras da Companhia e em seus 

resultados 

 

a. Introdução ou alienação de segmento operacional 
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Nossos diretores afirmam que não houve mudança no segmento operacional nos últimos três 

exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020. 

 

b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária 

Não aplicável. 

 

 

10.4. Os diretores devem comentar sobre (i) Mudanças significativas nas práticas contábeis; (ii) 

Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis; e (iii) Ressalvas e ênfases presentes 

no parecer do auditor 

 

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020, não houve mudança nas 

práticas contábeis adotadas pela Companhia, as quais vêm sendo aplicadas consistentemente para 

todos os períodos apresentados nas demonstrações financeiras dos exercícios referidos. A Companhia 

elabora suas demonstrações financeiras de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, as 

quais abrangem as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM em 

consonância com a Lei das Sociedades por Ações e os Pronunciamentos, as Orientações e as 

Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. Ademais, cabe salientar 

que neste exercício, a Companhia está adotando o CPC 48, que trata sobre perdas esperadas. 

 

 

10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pela 

Companhia, explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre 

questões incertas e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que 

exijam julgamentos subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, 

reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não 

circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de 

recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos financeiros 

 

As políticas contábeis críticas são aquelas consideradas importantes na determinação da posição 

financeira e dos resultados das operações e cuja determinação é mais difícil, subjetiva e complexa, 

exigindo, frequentemente, estimativas sobre questões futuras ou inerentemente incertas por parte da 

Administração. A aplicação das políticas contábeis críticas geralmente requer julgamento por parte 

da Administração com relação aos efeitos dos assuntos que sejam relacionados ao valor dos ativos e 

passivos e dos resultados de nossas operações. A liquidação das operações envolvendo essas 

estimativas poderá afetar a situação patrimonial e financeira, bem como os resultados das operações 

por resultar em valores diferentes dos estimados. 

 

No entendimento de nossos Diretores, as nossas políticas contábeis críticas foram aplicadas de modo 

consistente a todos os períodos apresentados nas demonstrações financeiras de 2020, 2019 e 2018 

com a finalidade da transição para as normas IFRS e CPC, exceto nos casos indicados de outra forma. 

 



                                                                                                                                     
 

 
37 

 

Proposta da Administração 

Apresentamos a seguir uma discussão sobre o que consideramos como nossas políticas contábeis 

críticas, incluindo algumas de suas variáveis, premissas e a sensibilidade a que essas estimativas estão 

sujeitas. 

 

Reconhecimento de Receitas 

Nossas atividades são compostas pela prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário que entendemos ser um único segmento operacional. As receitas da prestação dos sobreditos  

serviçossão reconhecidas por ocasião do consumo de água ou por ocasião da prestação dos serviços. 

As receitas, incluindo receitas não faturadas, são reconhecidas ao valor justo da contrapartida recebida 

ou a receber pela prestação desses serviços e são apresentadas líquidas de impostos incidentes sobre 

a mesma, devoluções, abatimentos e descontos. As receitas ainda não faturadas representam receitas 

incorridas, cujo serviço foi prestado, mas ainda não foi faturado até o final de cada período. São 

reconhecidas como contas a receber de clientes com base em estimativas mensais dos serviços 

completados. 

 

A receita é reconhecida quando: (i) os bens ou os serviços são entregues; (ii) o valor pode ser 

mensurado com segurança; (iii) é provável que obteremos benefícios econômicos futuros; e (iv) é 

provável que receberemos os valores. Não se considera que o valor da receita seja mensurável com 

segurança até que todas as condições relacionadas à sua prestação estejam atendidas.  

 

Se surgirem circunstâncias que possam alterar as estimativas originais de receitas, custos ou extensão 

do prazo para conclusão, as estimativas iniciais serão revisadas. Essas revisões podem resultar em 

aumentos ou reduções das receitas ou custos estimados e estão refletidas no resultado do período em 

que a administração tomou conhecimento das circunstâncias que originaram a revisão. Para maiores 

informações sobre reconhecimento de receitas vide nota 5 das demonstrações financeiras relativas ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 

 

Impairment de ativos não financeiros 

Os ativos não financeiros que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de 

impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode 

não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida como aquele  montante pelo qual o 

valor contábil do ativo excede a seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor 

justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do 

impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa 

identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa – UGC). Os ativos não financeiros, que 

tenham sofrido impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão 

do impairment. 

 

 

Intangível 

Reconhecemos como um ativo intangível o direito de cobrar dos usuários pelos serviços prestados de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
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Os ativos intangíveis são demonstrados ao custo de aquisição e/ou construção, ajustado por 

reavaliação, conforme detalhado a seguir, incluindo juros capitalizados durante o período de 

construção, quando aplicável, para os casos de ativos qualificáveis. Ativo qualificável é um ativo que, 

necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda 

pretendido. Estabelecemos que este período seria superior a 12 meses. Este período foi definido 

considerando o prazo de término das obras, que equivale a um ano fiscal. O custo histórico foi 

ajustado ao valor de mercado em 2006, com base em laudo de avaliação emitido por peritos 

independentes para todos os bens em operação à época, registrada em contrapartida ao patrimônio 

líquido, na conta Ajustes de Avaliação Patrimonial. Esse acréscimo patrimonial é realizado mediante 

amortização, alienação ou baixa dos respectivos bens a crédito da conta Resultado do Exercício. 

Nossa administração optou por manter registrada a Reserva de Reavaliação até a sua efetiva 

realização. A Reserva de Reavaliação é amortizada de acordo com a vida útil dos respectivos bens 

tangíveis, quais sejam: infraestruturas de água e esgoto 2%; equipamentos 10%; equipamentos de 

transporte 20%; móveis e utensílios 10% e outros ativos 4%. 

 

O ativo intangível tem a sua amortização iniciada quando está disponível para uso, em seu local e na 

condição necessária para que seja capaz de operar da forma que pretendemos.  

 

A amortização do ativo intangível reflete o padrão em que esperamos consumir os benefícios 

econômicos futuros do ativo.  

 

A amortização do ativo intangível é cessada quando o ativo tiver sido totalmente consumido ou 

baixado, o que ocorrer primeiro.  

 

Reparos e manutenção são apropriados ao resultado durante o período em que são incorridos. O custo 

das principais reformas é incluído no valor contábil do ativo no momento em que for provável que os 

benefícios econômicos futuros que ultrapassarem o padrão de desempenho inicialmente avaliado para 

o ativo existente fluirão para nós. As principais renovações são amortizadas ao longo da vida útil 

restante do ativo relacionado, conforme os critérios mencionados na nota 12 das demonstrações 

financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.  

 

Os projetos de obras em andamento são registrados pelo valor de custo e estão, principalmente, 

relacionados com projetos de construção contratados junto a terceiros, que são executados pela 

Secretaria de Obras - SEOBRAS com responsabilidade financeira do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

Para maiores informações sobre ativos intangíveis e sobre ativos intangíveis resultantes de contratos 

de concessão vide notas 2.7 e 4.1(b), respectivamente, das demonstrações financeiras relativas ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Ademais, para informações adicionais sobre 

a contabilização de ativos intangíveis, vide nota 12 das mesmas demonstrações financeiras. 

 

Contratos de Contaros de Porgrama e Instrumentos Congêneres 
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A infraestrutura utilizada em decorrência dos contratos de programa é considerada controlada pelo 

Poder Concedente quando: 

(i) O município controla ou regulamenta quais serviços o operador deve fornecer com a 

infraestrutura, a quem deve fornecê-los e a que preço. 

 

(ii) O município controla a infraestrutura, ou seja, mantém o direito de retomar a infraestrutura 

no final da concessão. 

 

(iii) Os nossos direitos sobre a infraestrutura operada em conformidade com os contratos são 

contabilizados como intangível – bens afetos à concessão, uma vez que temos o direito de 

cobrar pelo uso dos ativos de infraestrutura e os usuários (consumidores) têm a 

responsabilidade principal de pagar pelos nossos serviços. 

 

(iv) Ainda consideramos como intangível – bens não afetos a concessão: a captação e as 

estações de tratamento, bem como suas respectivas adutoras de água.  

 

 

O valor justo de construção e outros trabalhos na infraestrutura representa o custo do ativo intangível, 

desde que se espere que este trabalho gere benefícios econômicos futuros. 

 

A grande maioria de nossos contratos de concessão são instrumentalizados por convênios de 

cooperação e contratos de programa, nos quais temos o direito de receber, ao fim do contrato, um 

pagamento equivalente ao saldo residual dos ativos intangíveis de concessão, (que historicamente se 

opera por meio de  de renovação das concessões) e são amortizados de acordo com a vida útil dos 

respectivos bens tangíveis, quais sejam: infraestruturas de água e esgoto 2%; equipamentos 10%; 

equipamentos de transporte 20%; móveis e utensílios 10% e outros ativos 4%. No entanto, o direito 

de receber caixa, previsto nos contratos de concessão, não é incondicional, pois, em todos os 

contratos, existe a opção de prorrogação do prazo ao final da concessão por parte dos municípios. 

 

Ativos intangíveis de concessão, onde não há direito de receber o saldo residual do ativo no final do 

contrato, são amortizados pelo método linear de acordo com o período do contrato ou vida útil, o que 

ocorrer primeiro. 

 

Para maiores informações sobre ativos intangíveis e sobre ativos intangíveis resultantes de contratos 

de concessão vide notas 2.7.1 e 4.1(b), respectivamente, das demonstrações financeiras relativas ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Ademais, para informações adicionais sobre 

a contabilização de ativos intangíveis, vide nota 12 das mesmas demonstrações financeiras. 

 

Provisão para contingências 

Somos parte em vários processos administrativos e judiciais envolvendo valores significativos. Tais 

processos incluem, entre outros, demandas fiscais, trabalhistas, cíveis, ambientais e contestações de 

clientes e fornecedores.. Constituímos provisão para demandas e processos cuja probabilidade de 

perda é provável e o valor possa ser razoavelmente estimado. Logo, precisamos fazer julgamentos a 
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respeito de eventos futuros, cujos resultados podem diferir significativamente das estimativas atuais 

e exceder os valores provisionados. 

 

As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: (i) a 

Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado 

de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 

obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança.  

 

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada 

levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida 

mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na 

mesma classe de obrigações seja pequena.  

 

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar 

a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de 

mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. 

Para maiores informações sobre provisão para contingências vide notas 4.1(e) e 17 das demonstrações 

financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.  

 

Impairment de ativos financeiros 

Avaliamos na data de cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de 

ativos financeiros esteja deteriorado. Quando um ativo ou grupo de ativos financeiros está 

deteriorado, as perdas por impairment são incorridas somente se houver evidência objetiva de 

impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos 

(um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tiver um impacto nos fluxos de caixa 

futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que possa ser estimado de 

maneira confiável.  

 

Os critérios que usamos para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment 

incluem:  

(i) dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor;  

(ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;  

(iii) por razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do tomador de empréstimo, 

estendemos ao tomador uma concessão que um credor normalmente não consideraria;  

(iv) torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;  

(v) o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades 

financeiras;  

(vi) dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa 

estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles 

ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros individuais 

na carteira, incluindo:  

• Mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo na carteira; e  
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• Condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências sobre 

os ativos na carteira.  

O montante da perda por impairment é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos 

e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que 

não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor 

contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se 

um empréstimo ou investimento mantido até o vencimento tiver uma taxa de juros variável, a taxa de 

desconto para medir uma perda por impairment é a atual taxa efetiva de juros determinada de acordo 

com o contrato. Como um expediente prático, podemos mensurar o impairment com base no valor 

justo de um instrumento utilizando um preço de mercado observável.  

 

Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser 

relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como 

uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida 

anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado. 

 

Contas a receber 

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação dos serviços no 

curso normal das nossas atividades. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as 

contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não 

circulante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, 

subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado, por meio da provisão para créditos de 

liquidação duvidosa ("impairment"). Esta provisão é estabelecida quando existe uma evidência 

objetiva de que não seremos capazes de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos 

originais das contas a receber. 

 

Registramos a provisão para créditos de liquidação duvidosa (impairment) em valor considerado 

suficiente por nossa administração para cobrir perdas prováveis.  

 

A metodologia para determinar tal provisão exige estimativas significativas, considerando uma 

variedade de fatores, entre eles, a avaliação do histórico de cobranças, tendências econômicas atuais, 

estimativas de baixas previstas, vencimento da carteira de contas a receber e outros fatores. Ainda 

que acreditemos que as estimativas utilizadas sejam razoáveis, os resultados reais podem diferir de 

tais estimativas. Para maiores informações sobre contas a receber, vide nota 8  das demonstrações 

financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e sobre nossas políticas 

contábeis relativas a contas a receber, vide notas.4.1(a) das mesmas demonstrações financeiras.  

 

Planos de Previdência 

Os custos com planos de pensão (PRECE I, II, III e CV), planos de assistência médica (Cedae Saúde) 

e prêmios de aposentadoria são registrados com base em modelos atuariais, em consonância com os 

requerimentos estabelecidos nas práticas contábeis. 

 

(a) Plano de benefício definido  
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Os Planos PRECE I e II são determinados na modalidade benefício definido para nossos funcionários 

e diretores, garantindo um benefício de 70% da diferença entre a pensão do INSS e a média dos 36 

últimos salários. O Plano PRECE II foi criado para suplementar a renda do PRECE I, ultrapassando 

o seu teto. Ambos os planos estão fechados para novas adesões. 

 

O passivo relacionado aos planos de pensão e benefício definido (PRECE I, II e PRECE CV – 

optantes por renda vitalícia) utiliza modelos com atribuição que geralmente desdobra eventos 

individuais ao longo da vida estimada dos funcionários no plano.  

 

Calculamos as receitas ou despesas líquidas de aposentadoria utilizando as premissas do início de 

cada exercício, definidas ao final do exercício anterior que incluem as taxas de retorno de longo prazo 

e esperadas nos ativos do plano, taxas de desconto e aumentos de taxas salariais. Utilizamos um 

conjunto de taxas históricas reais, taxas esperadas e dados externos para determinar as premissas 

usadas nos modelos atuariais. Quando os cálculos resultam em benefícios para a Companhia, o 

reconhecimento do ativo fica limitado ao total líquido de qualquer serviço passado não reconhecido 

e ao valor presente de qualquer reembolso do plano ou reduções das contribuições futuras do plano. 

 

Reconhecemos, de forma imediata em outros resultados abrangentes, os ganhos e perdas atuariais 

decorrentes de ajustes com base na experiência e nas mutações das premissas atuariais. 

 

 Em 31 de dezembro de 2010, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC  

aprovou o equacionamento do déficit do Plano PRECE I, da seguinte forma: 

• Criação de contribuição extraordinária de 4,3 vezes a contribuição normal dos participantes 

(ativos e aposentados), de modo a proporcionar o equilíbrio do Plano; 

• Alteração dos regulamentos dos Planos PRECE I e II, ambos na modalidade de benefício 

definido, de modo a facultar o saldamento; 

• Possibilidade de migração, com incentivo de participantes ativos (que optarem pelo 

saldamento), aposentados e pensionistas para um novo plano denominado "Plano PRECE 

Contribuição Variável - CV". 

 

Como reflexo desse processo, reconhecemos, em 31 de dezembro de 2010, um ganho de R$ 559,1 

milhões no resultado de 2010 que foi apurado por meio de cálculos atuariais efetuados pelos atuários 

independentes contratados por nós, sendo oriundo exclusivamente da redução do nosso passivo 

atuarial compensado pelo aumento da contribuição dos participantes.  

 

Em 29 de maio de 2011, foi encerrado o período de migração dos planos de benefício definido para 

o novo Plano CV com o resultado de 7.312 migrantes, representando 62,9% de optantes sendo 3.136 

ativos, 2.603 aposentados e 1.573 pensionistas. 

 

Em junho de 2011, a PRECE e a CEDAE foram citados em processo judicial, pelo qual o  Sindicato 

dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e Região 

- SINTSAMA, requereu a  suspenção da cobrança da contribuição extraordinária e, desta forma, 

encontra-se suspensa a cobrança daqueles empregados remanescentes no Plano PRECE I. 
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Como resultado deste processo  judicial, estendemos o período migratório até outubro de 2011. 

 

Adicionalmente, para os participantes que optaram pela migração, pagamos a título de incentivo o 

montante equivalente ao déficit acumulado do serviço passado. O valor dos incentivos totais 

oferecidos por nós compreendeu R$ 607 milhões cujo contrato financeiro foi firmado em dezembro 

de 2011, prevendo o pagamento em 73 parcelas mensais, vencendo a primeira em janeiro de 2012. A 

correção do saldo devedor foi estabelecida em  6% ao ano, acrescido do Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor - INPC até a data do efetivo pagamento. Em 17 de julho de 2013 repactuamos o prazo 

total alongando as parcelas por mais 80 meses, cujo vencimento se deu em fevereiro de 2020. 

 

Em garantia ao pagamento mencionado, oferecemos nossos recebíveis decorrentes da prestação dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, exceto aos usuários localizados nos 

municípios do Rio de Janeiro, Belford Roxo, São Gonçalo, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. 

 

(b) Plano de contribuição definida  

Para o plano de contribuição definida (PRECE III), pagamos contribuições em bases compulsórias, 

contratuais ou voluntárias. Assim que as contribuições tiverem sido feitas, não temos obrigações 

relativas a pagamentos adicionais. As contribuições regulares compreendem os custos periódicos 

líquidos do exercício em que são devidas e, assim, são incluídas nos benefícios a empregados.  

 

O Plano PRECE III foi criado para abranger os empregados admitidos a partir de 2006, que não 

possuem os outros dois planos de benefícios, sendo estruturado na modalidade contribuição variável 

com benefício de risco para morte e invalidez. Este plano é exclusivo para os nossos funcionários. 

 

Neste tipo de plano o participante possui uma conta individual cujo saldo total servirá para apuração 

dos benefícios no momento da aposentadoria.  

 

(c) Plano de contribuição variável (Plano PRECE CV) 

O Plano PRECE CV surgiu da necessidade de equacionar o Plano PRECE I, de caráter de benefício 

definido que apresentava déficits contínuos. Nesse plano a contribuição é definida previamente e o 

benefício é calculado de acordo com a reserva acumulada até a aposentadoria do participante.  

 

No Plano PREVE CV o benefício é desvinculado do INSS. A renda de aposentadoria será resultante 

do saldo acumulado das contribuições do participante e da patrocinadora, creditadas em contas 

individuais em nome de cada participante. O participante ativo poderá realizar contribuições 

adicionais e esporádicas com o objetivo de aumentar a sua reserva individual e, consequentemente, 

sua renda futura de aposentadoria. 

 

O plano oferece, ainda, diferentes modalidades de percepção dos benefícios de aposentadoria que 

poderão ser resgatados nos modelos de renda vitalícia, por prazo determinado ou ainda por prazo 

indeterminado com ou sem pensão, à escolha do participante no momento de sua aposentadoria. 
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(d) Plano de assistência médica (Cedae Saúde) 

A Companhia oferece a seus funcionários benefícios de plano de saúde pós-aposentadoria. O direito 

a esses benefícios é concedido quando o funcionário permanece trabalhando até a idade de 

aposentadoria e cumpre um período de trabalho mínimo de 35 anos. Os custos esperados desses 

benefícios são acumulados pelo período do vínculo empregatício, usando-se uma metodologia 

contábil semelhante a dos planos de pensão de benefício definido. Essas obrigações são avaliadas 

anualmente por atuários independentes e qualificados. 

 

Para maiores informações sobre planos de previdência, vide nota 20 das demonstrações financeiras 

relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 

 

Imposto de Renda e Contribuição Social 

As despesas de imposto de renda e contribuição social compreendem a parcela corrente e diferida 

desses impostos. 

 

O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é calculado com base nas leis tributárias 

em vigor nas datas dos nossos balanços. 

 

O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando o método do passivo 

sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos 

e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. O imposto de renda e contribuição social 

diferidos são determinados, usando alíquotas de imposto (e leis fiscais) na data do balanço, e que 

devem ser aplicadas quando o respectivo imposto diferido ativo for realizado ou quando o imposto 

diferido passivo for liquidado.  

 

O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente na proporção da 

probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível, e contra o qual as diferenças 

temporárias possam ser usadas.  

 

O imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos são compensados quando há um 

direito exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais 

correntes e quando os impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos 

de renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária ou diferentes 

entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos numa base líquida. Para maiores 

informações sobre imposto de renda e contribuição social, vide as notas 4.1(f) e 18 das demonstrações 

financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 

 

 

10.6. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações 

financeiras da Companhia, indicando:  

a. Descrição dos ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não 

aparecem em nosso balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:  

i. Arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos;  
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ii. Carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e 

responsabilidades, indicando respectivos passivos;  

iii. Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços;  

iv. Contratos de construção não terminada; 

v. Contratos de recebimentos futuros de financiamentos; 

Não detemos ativos e passivos que não sejam registrados em nosso balanço patrimonial. 

 

b. Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras. 

Não detemos outros itens que não sejam registrados em nosso balanço patrimonial. 

 

10.7. Com relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras 

indicados no item 10.6, os diretores devem comentar:  

 

a. Como tais itens alteram ou poderão alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, 

as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor 

Não detemos itens que não sejam registrados em nosso balanço patrimonial. 

 

b. Natureza e o propósito da operação 

Não detemos itens que não sejam registrados em nosso balanço patrimonial. 

 

c. Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor 

em decorrência da operação. 

Não detemos itens que não sejam registrados em nosso balanço patrimonial. 

 

10.8. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios da 

Companhia, explorando especificamente os seguintes tópicos:  

 

a. Investimentos, incluindo (i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em 

andamento e dos investimentos previstos; (ii) fontes de financiamento dos investimentos; e (iii) 

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos 

 

Os principais investimentos realizados pelo nosso acionista controlador têm sido destinados, 

principalmente, à ampliação do sistema de redes de abastecimento e tratamento de água e do sistema 

de coleta e tratamento de esgoto. Nos exercícios encerrados em 2018, 2019 e 2020 os investimentos 

foram R$ 235,1 milhões, R$ 121,8 milhões e R$ 82,2 milhões,  respectivamente.  

 

Para os próximos anos temos contratado R$ 4,4 bilhões em obras em andamento e em fase de 

licitação.  

 

b. aquisições já divulgadas de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que podem 

influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia 

Segundo os nossos diretores, não foram adquiridas quaisquer plantas, equipamentos, patentes ou 

outros ativos que possam influenciar materialmente a nossa capacidade produtiva. 
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c. Novos produtos e serviços, indicando: 

i. Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; 

Não aplicável, vez que não possuímos pesquisas em andamento. 

 

ii. Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos 

produtos ou serviços; 

Não aplicável, vez que não possuímos gastos para desenvolvimento de novos produtos ou serviços. 

 

iii. Projetos em desenvolvimento já divulgados; e, 

Não aplicável. 

 

iv. Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou 

serviços. 

Não aplicável, vez que não possuímos pesquisas de novos produtos e serviços. 

 

10.9. Comentários sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho 

operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção 

Não aplicável. 
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Eleição de Membros do Conselho Fiscal 

 

Em razão da substituição de membros do Conselho Fiscal da Companhia, a Assembleia Geral 

Ordinária apreciará os indicados, sendo 4 membros efetivos e 3 membros suplentes, conforme artigos 

132, III, 161 e 162   da lei 6.404/1976 e itens 12.5 a 12.10 do Anexo 24 da Instrução Normativa da 

CVM nº 480/2009, já considerando as alterações promovidas pelo Anexo A da Instrução Normativa 

da CVM nº 552/2014.  

 

12.5. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, 

indicar, em forma de tabela: 

 

 CONSELHO FISCAL 

Nome 
Leonardo Lobo 

Pires 

Rodrigo Soares 

Aguieiras 

Almir Machado 

Vieira 

Sinval de Oliveira 

Filho 

Idade 40 38 37 81 

Data de 

Nascimento 
12/10/1979 05/09/1980 24.03.1984 04/09/1938 

Profissão Economista Auditor Fiscal Auditor Fiscal 
Engenheiro 

Mecânico 

CPF ou n° do 

passaporte 
086.714.557-93 052.812.267-38 101.285.787-50 003.941.307-15 

Cargo Eletivo 

Ocupado 

Membro efetivo do 

Conselho Fiscal 

Membro efetivo 

do Conselho Fiscal 

Membro Efetivo 

do Conselho Fiscal 

Membro efetivo 

do Conselho 

Fiscal 

Data de Eleição 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 

Data da Posse 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 30/04/2021 

Prazo do 

Mandato 
AGO de 2023 AGO de 2023 AGO de 2023 AGO de 2023 

Outros Cargos 

ou funções 

exercidos no 

emissor 

- - - - 

Indicação se foi 

eleito pelo 

controlador ou 

não 

sim sim sim não 

Se é membro 

independente e, 

caso positivo, 

qual foi o 

critério 

utilizado pelo 

emissor para 

- - - - 



                                                                                                                                     
 

 
48 

 

Proposta da Administração 

determinar a 

independência 

Número de 

mandatos 

consecutivos 

1 - 1 1 

Nome 
Daniela de Melo 

Faria 
 

Roberto Gomides 

de Barros Filho 

Emy Guimarães 

de Lemos 

Idade 37  36 72 

Data de 

Nascimento 
07/04/1982  23/10/1984 06/01/1949 

Profissão Economista  Administrador Engenheiro 

CPF ou n° do 

passaporte 
095.129.917-48  098.311.877-92 098.026147-34 

Cargo Eletivo 

Ocupado 

Membro Suplente 

do Conselho Fiscal 
 

Membro Suplente 

do Conselho Fiscal 

Membro Suplente 

do Conselho 

Fiscal 

Data de Eleição 30/04/2021  30/04/2021 30/04/2021 

Data da Posse 30/04/2021  30/04/2021 30/04/2021 

Prazo do 

Mandato 
AGO de 2023  AGO de 2023 AGO de 2023 

Outros Cargos 

ou funções 

exercidos no 

emissor 

-  - - 

Indicação se foi 

eleito pelo 

controlador ou 

não 

sim  sim não 

Se é membro 

independente e, 

caso positivo, 

qual foi o 

critério 

utilizado pelo 

emissor para 

determinar a 

independência 

-  - - 

Número de 

mandatos 

consecutivos 

-  - - 

 

 

 

Currículo, contendo as seguintes informações: 
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i. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

• nome e setor da atividade da empresa 

 

• cargo 

 

• se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii) é controlada por 

acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior 

a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor 

ii. Indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em 

outras sociedades ou organizações do terceiro setor. 

 

Conselho Fiscal 

Leonardo Lobo Pires  

Formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui pós-

graduação em Direito da Regulação pelo IDP e mestrado em Administração Pública pela 

EBAPE/FGV. Atuou como Analista de Finanças e Controle da Secretária do Tesouro Nacional entre 

2009 e 2018, atualmente é Subsecretário de Política Fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio 

de Janeiro. 

 

Daniela de Melo Faria 

Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 

mestrado em Administração Pública pela Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas 

(EBAPE/FGV). Ingressou na Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro (SEFAZ/RJ) em 

2007, onde atualmente exerce o cargo de Subsecretária de Política Fiscal.  Além disso, possui 

experiência como Assessora de Orçamento na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e Professora de 

Orçamento e Finanças Públicas no Curso Pós–Graduação Gestão Pública Municipal da Fundação 

Educacional de Macaé (FUNEMAC). 

 

Rodrigo Soares Aguieiras 

Possui Graduação em Ciências Navais pela Escola Naval e Graduando em direito pela UNIRIO. 

Auditor Fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro e lotado na Secretaria de Estado de Fazenda do 

Rio de Janeiro (SEFAZ-RJ), sendo lotado na Gerência de Inteligência Fiscal (GIF/SEFAZ-RJ). Foi 

Sub-gerente de Inteligência Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda do RJ e Coordenador 
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Administrativo e Contrainteligência da Superintendência de Inteligência Fiscal. Tomou posse no 

cargo de Superintendente de Fiscalização, no cargo de Membro do Comitê Deliberativo do Fundo de 

Administração Fazendária (FAF) e no Conselheiro do Conselho Superior de Administração 

Tributária. 

 

Almir Machado Vieira 

Graduado em Tecnologia em Petróleo e Gás pela UNIGRANRIO. É Auditor Fiscal da Receita 

Estadual desde 2012 e, atualmente, exerce o cargo de Auditor Fiscal Subchefe em Cabo Frio. 

 

Roberto Gomides de Barros Filho 

Graduado em Administração pela Escola Naval Brasileira, especialista em economia pela George 

Washington University e mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. Exerceu, entre outros, 

o cargo de superintendente de Captação de Recursos da Secretaria do Estado e Fazenda do Rio de 

Janeiro, de gerente de Controles Financeiros do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016, de subsecretário de Política Fiscal da Secretaria Municipal de Fazenda de 

Niterói, bem como o de Diretor do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda do Paraná. 

 

Sinval de Oliveira Filho 

Formado em Engenharia Mecânica pela Escola Nacional de Engenharia e pós-graduado em 

Engenharia da Segurança do Trabalho pelo CEFET. Professor universitário, atuou em diversos cargos 

importantes na Companhia Estadual de Águas e Esgotos de 1963 a 1998.  

 

Emy Guimarães de Lemos 

Egenheiro, Acionista da CEDAE, com especialização em segurança do trabalho pelo CEFET/RJ e 

pelo FESM. Possui MBA em Meio Ambiente pela FGV/RJ. Ingressou na CEDAG no ano de 1968, 

oriundo da escola técnica nacional, como auxiliar técnico. Ocupou vários cargos gerenciais na 

estrutura da CEDAE: Chefe de serviço, Coordenador, Chefe de divisão, Gerente de operações e foi 

Assistente de várias diretorias da CEDAE. Ocupou a Diretoria de operações (1993) e Diretoria 

regional oceânica (2001). Coordenou o sistema de defesa civil na CEDAE durante 10 anos, na área 

estadual e do município do rio de janeiro. Como representante do governo do estado do rio de janeiro 

participou da recriação do CEIVAP e participou da criação de vários comitês de bacias hidrográficas 

na área do estado do rio de janeiro.  Representou o governo do rio de janeiro no conselho de 

consumidores da light (pública e privada) e elemento de ligação entre os órgãos de meio ambiente do 

rio de janeiro, participando do conselho nacional do meio ambiente. 
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12.5.n. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os 

últimos 5 anos: 

i.  Qualquer condenação criminal; 

ii. Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas; 

iii. Qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, 

que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou 

comercial qualquer; 

 

 

Conselho Fiscal 

Leonardo Lobo Pires  

 O Sr. Leonardo Lobo Pires não está sujeito não está sujeito à condenação i) criminal, ii) em 

processo administrativo da CVM e iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que 

o tenha suspendido ou inabilitado para prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. 

Portanto, está apto para o exercício de atividade empresarial. 

 

Daniela de Melo Faria 

 O Sra. Daniela de Melo Faria não está sujeita à condenação i) criminal, ii) em processo 

administrativo da CVM e iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha 

suspendido ou inabilitado para prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Portanto, 

está apto para o exercício de atividade empresarial. 

 

Rodrigo Soares Aguieiras 

O Sra. Rodrigo Soares Aguieiras não está sujeita à condenação i) criminal, ii) em processo 

administrativo da CVM e iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha 

suspendido ou inabilitado para prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Portanto, 

está apto para o exercício de atividade empresarial. 

 

Almir Machado Vieira 

 O Sr. Almir Machado Vieira não está sujeito à condenação i) criminal, ii) em processo 

administrativo da CVM e iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha 
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suspendido ou inabilitado para prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Portanto, 

está apto para o exercício de atividade empresarial. 

 

Roberto Gomides de Barros Filho 

O Sr. Roberto Gomides de Barros Filho não está sujeito à condenação i) criminal, ii) em 

processo administrativo da CVM e iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que 

o tenha suspendido ou inabilitado para prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. 

Portanto, está apto para o exercício de atividade empresarial. 

 

Sinval de Oliveira Filho 

 O Sr. Sinval de Oliveira Filho não está sujeito não está sujeito à condenação i) criminal, ii) 

em processo administrativo da CVM e iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, 

que o tenha suspendido ou inabilitado para prática de uma atividade profissional ou comercial 

qualquer. Portanto, está apto para o exercício de atividade empresarial. 

 

Emy Guimarães de Lemos 

 O Sr. Emy Guimarães de Lemos não está sujeito à condenação i) criminal, ii) em processo 

administrativo da CVM e iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha 

suspendido ou inabilitado para prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Portanto, 

está apto para o exercício de atividade empresarial. 

 

 

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do conselho de 

administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar, em formato de tabela, o 

percentual de participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, 

que tenham ocorrido após a posse no cargo. 

 Não se aplica. 

 

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos membros dos comitês 

estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda 

que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários. 

 Não se aplica. 
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12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos comitês estatutários, 

bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais 

comitês ou estruturas não sejam estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de 

participação nas reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham 

ocorrido após a posse no cargo. 

 Não se aplica 

 

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau 

entre: 

a. Administradores do emissor: não existe. 

b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou 

indiretas, do emissor: não existe. 

c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) 

controladores diretos ou indiretos do emissor: não existe. 

d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras 

diretas e indiretas do emissor: não existe.  

 

12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 

3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e: 

a. Sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas 

em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social: não se 

aplica. 

b. Controlador direto ou indireto do emissor: não se aplica. 

c. Caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua 

controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas: não se aplica. 

 

Fixação da remuneração do Conselho Fiscal eleito  

 

Conselho Fiscal 

Em atenção ao art. 162, § 3º  da lei 6.404/1976 e  ao Estatuto Social da Companhia, a remuneração 

dos membros do Conselho Fiscal será fixada no valor máximo equivalente a 15% (quinze por cento) 

da média da remuneração mensal da Diretoria, não computados benefícios, verbas de representação 

e participação nos lucros, condicionado o pagamento ao comparecimento à reunião ordinária do 

respectivo mês. 
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Conforme especificado pelo artigo 12 da Instrução CVM nº 481/2009, apresentamos as informações 

indicadas no item 13 do Formulário de Referência da Instrução CVM nº 481/2009 

 

13.1 - Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da 

diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês 

de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos 

 

a. objetivos da política ou prática de remuneração.  

Nossa política de remuneração, observadas as práticas do mercado, tem como objetivo estabelecer 

um sistema de remuneração da administração que auxilie no alinhamento dos interesses dos 

administradores com os acionistas, assegurando a atração e retenção de profissionais qualificados e 

agregando valor à Companhia.  

Conforme determina o Estatuto Social, o montante global ou individual da remuneração dos membros 

dos Conselhos de Administração, do Conselho Fiscal e dos Diretores Estatutários é definido pela 

Assembleia Geral.  

Nos termos do Artigo 57 de nosso Estatuto Social, os honorários dos membros da Diretoria são 

limitados ao teto remuneratório do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. 

 b. composição da remuneração, indicando:  

i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles.  

Nossa política de remuneração é estabelecida de acordo com as diretrizes contidas em nosso Estatuto 

Social, que possuem os seguintes parâmetros:  

Conselho de Administração  

Os membros do Conselho de Administração farão jus, individualmente, a uma remuneração mensal 

fixada pela Assembleia Geral, no valor máximo equivalente a 20% (vinte por cento) da média da 

remuneração mensal da Diretoria, condicionado o pagamento ao comparecimento à reunião ordinária 

do respectivo mês. O objetivo é reconhecer e refletir o valor do cargo internamente (no âmbito da 

Companhia) e externamente (em termos de mercado de trabalho).  

Diretoria  

Os honorários dos membros da Diretoria serão fixados em Assembleia Geral, equiparados ao teto 

remuneratório do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, acrescido de uma remuneração fixa 

por participação em reunião de Diretoria, limitada a 4 (quatro) participações mensais. 

Aos Diretores e dirigentes sem relação de emprego com a Companhia e que, portanto, não têm 

assegurado direito ao 13º salário, será atribuída gratificação única, do mesmo valor deste, a ser paga 

no mês de dezembro de cada ano, proporcionalmente ao número de meses em que tiver exercido o 
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seu mandato ou ocupado a função de confiança, vedada a atribuição de qualquer outra parcela 

remuneratória, a qualquer título.  

É facultado aos Diretores e dirigentes sem relação de emprego com a Companhia gozarem, a título 

de prêmio, após um ano de mandato, licença especial de um mês, sem prejuízo de percepção de sua 

remuneração. Tal licença se equipara às férias que o Diretor teria direito caso fosse um funcionário 

contratado ou que ingressasse na Companhia por concurso público.  

Diretoria não estatutária  

Nossa estrutura não conta com diretores não estatutários.  

Conselho Fiscal  

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, 

observadas as disposições legais pertinentes, no valor máximo equivalente a 15% (quinze por cento) 

da média da remuneração mensal da Diretoria, não computados benefícios, verbas de representação 

e participação nos lucros, condicionado o pagamento ao comparecimento à reunião ordinária do 

respectivo mês. A remuneração do Conselho Fiscal observa o previsto no §3º do artigo 162 da Lei 

das Sociedades por Ações.  

Comitês  

Atualmente, nossa estrutura conta com o Comitê de Auditoria, estabelecido em 08 de novembro de 

2011 e composto por (dois) membros. A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria foi 

determinada pelo Conselho de Administração, quando da deliberação por sua criação, tendo sido 

estipulada com base nos padrões de mercado para Comitês com funções semelhantes de companhias 

de nosso porte.  

A remuneração dos Membros do Comitê de Auditoria será fixada pela Assembleia Geral em montante 

não inferior à remuneração dos Conselheiros Fiscais. 

O Comitê de Elegibilidade atualmente é composto por 03 (três) Membros Efetivos e 03 (três) 

Membros Suplentes. Poderá ser constituído por Membros de outros órgãos estatutários, 

preferencialmente do Comitê de Auditoria, por empregados ou Conselheiros de Administração, 

observado o disposto nos Arts. 156 e 165 da Lei n° 6.404, de 1976, sem remuneração adicional. 

Demais funções  

Os honorários dos titulares de funções dos demais escalões serão estabelecidos pelo Conselho de 

Administração.  

Os administradores requisitados a outros órgãos, bem como os empregados eleitos Diretores que 

optarem pela remuneração de origem, poderão receber uma gratificação correspondente a 100% da 

parcela referente ao símbolo atribuído ao respectivo cargo, sendo a representação recebida 

integralmente.  

Os administradores não farão jus ao PIS/PASEP, devendo a Companhia recolher o FGTS.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art156
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art165
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ii. em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na 

remuneração total 

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 a remuneração foi 100% (cem por cento) fixa. 

Não dispomos de remuneração variável para quaisquer órgãos da administração da Companhia.  

iii. metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração  

Cabe à assembleia geral fixar o montante global ou individual da remuneração dos Administradores. 

A revisão dos valores de remuneração pagos aos nossos administradores e empregados é realizada 

com base em comparações com o mercado, por meio de nossa área de Recursos Humanos, de forma 

que se possa aferir a sua competitividade e eventualmente avaliar a necessidade de se realizar reajuste 

em algum dos componentes da remuneração.  

A revisão de remuneração é deliberada em assembleia geral de acionistas, que fixa a nova 

remuneração. A remuneração atual dos Administradores e Conselheiros baseia-se na crescente 

responsabilidade atribuída aos respectivos cargos e na correspondente profissionalização exigida para 

o desempenho dessas funções, com utilização cada vez maior de paradigmas de gestão privada e de 

governança corporativa, o que vem proporcionando significativos avanços e melhoria dos resultados 

obtidos e, por outro lado, as restrições financeiras próprias da administração pública. Ademais, há 

limitações legais decorrentes do teto fixado para o Poder Executivo Estadual nos termos do parágrafo 

9º, do artigo 37, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda 19/1998.  

iv. razões que justificam a composição da remuneração  

A remuneração dos Administradores, proposta pelo acionista majoritário, justifica-se pela valorização 

e incentivo do bom desempenho pessoal e profissional dos diretores ou conselheiros, bem como com 

o alinhamento com as normas de políticas motivacionais adotadas pela Companhia e com as políticas 

públicas.  

v.  a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato 

Não aplicável 

c. principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de 

cada elemento da remuneração.  

Embora não utilizemos indicadores específicos, a determinação dos elementos de remuneração dos 

administradores leva em consideração sua responsabilidade, reputação profissional e o valor dos seus 

serviços no mercado.  

d. como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho  

Como não há a utilização de indicadores específicos, conforme alínea acima, a remuneração é 

estruturada de forma a estimular e incentivar a eficiente gestão, voltada tanto ao atendimento das 

políticas publicas quanto à obtenção de lucro.  
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e. como a política de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo 

prazo  

Nossa política de remuneração se alinha aos nossos interesses, na medida em que propicia o 

recrutamento e a manutenção de profissionais externos ao respectivo quadro de pessoal, dotados de 

competência, experiência, motivação, necessários ao exercício da função diretiva, com reflexos em 

nosso desempenho empresarial.  

f. existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos 

ou indiretos.  

A remuneração dos administradores é suportada pela Companhia. Não há remuneração de 

Administradores suportada por controladores diretos ou indiretos da Companhia.  

g. existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado 

evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor.  

Não possuímos qualquer previsão ou determinação de remuneração ou benefício vinculado à 

ocorrência de determinado evento societário. 

 

13.2 - Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à 

prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária 

e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 

 

Remuneração estimada para o Exercício Social  de 31/12/2021 

Descrição 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº de membros 11 8 4 23 

Remuneração fixa anual         

Salário ou pró-labore 916.604,23 1.305.389,42 165.324,48 2.387.318,13 

Benefícios direto e indireto 7.651,30 1.853.508,72 1.381,96 1.862.541,97 

Participações em comitês         

Outros         

Descrição de outras 

remunerações fixas 
        

Remuneração variável         

Bônus         

Participação de resultados   49.498,86   49.498,86 

Participação em reuniões         

Comissões         

Outros / Encargos sociais 183.320,85 1.100.109,75 33.064,69 1.316.495,29 

Descrição de outras 

remunerações variáveis 
        

Pós-emprego         

Cessação do cargo         
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Baseada em ações         

Observação         

Total da remuneração 1.107.576,37 4.308.506,76 199.771,13 5.615.854,25 

 

 

Remuneração  do Exercício Social corrente 31/12/2020  

Descrição 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº de membros 9,94 9,27 3,34 23 

Remuneração fixa anual     

Salário ou pró-labore 779.802,00 1.424.093.90 129.966,80 2.333.862,70 

Benefícios direto e indireto 6.509,35 2.022.055,96 1.086,40 1.454.231,73 

Participações em comitês     

Outros     

Descrição de outras 

remunerações fixas 

    

Remuneração variável     

Bônus     

Participação de resultados  54.000,00  54.000,00 

Participação em reuniões     

Comissões     

Outros / Encargos sociais 155.960,40 1.200.147.30 25.993,20 1.382.100,90 

Descrição de outras 

remunerações variáveis 

    

Pós-emprego     

Cessação do cargo     

Baseada em ações     

Observação     

Total da remuneração 942.271,75 4.700.297,16 157.046,40 5.799.615,31 

 

 

Remuneração do Exercício Social corrente 31/12/2019 - Valores Anuais 

Descrição 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº de membros 9,58 7,17 3,50  

Remuneração fixa anual     

Salário ou pró-labore 773.303,65 1.150.806,95 136.465,14 2.060.575,74 

Benefícios direto e indireto 12.935,58 1.566.769,80 2.996,64 1.582.702,02 

Participações em comitês     

Outros     

Descrição de outras remunerações 

fixas 
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Remuneração variável     

Bônus     

Participação de resultados  13.000,00  13.000,00 

Participação em reuniões     

Comissões     

Outros / Encargos sociais 156.381,05 951.407,32 27.292,96 1.135.081,33 

Descrição de outras remunerações 

variáveis 
    

Pós-emprego     

Cessação do cargo     

Baseada em ações     

Observação     

Total da remuneração 942.620,28 3.681.984,07 166.754,74 4.791.359,09 

 

Remuneração do Exercício Social corrente 31/12/2018 - Valores Anuais 

Descrição 
Conselho de 

Administração 

Diretoria 

Estatutária 

Conselho 

Fiscal 
Total 

Nº de membros 7,25   9  4  20 

Remuneração fixa anual         

Salário ou pró-labore 565.356,45 4.646.340,86 155.960,16 5.367.657,47 

Benefícios direto e indireto 85.458,36 1.009.882,86 23.574,72 1.118.915,94 

Participações em comitês         

Outros         

Descrição de outras remunerações 

fixas 
        

Remuneração variável         

Bônus         

Participação de resultados   44.583,32   44.583,32 

Participação em reuniões         

Comissões         

Outros / Encargos sociais 113.071,29 1.828.477,22 31.192,03 1.972.740,54 

Descrição de outras remunerações 

variáveis 
        

Pós-emprego         

Cessação do cargo         

Baseada em ações         

Observação         

Total da remuneração 763.886,10 7.529.284,26 210.726,91 8.503.897,27 
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13.3 – Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o 

exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho 

fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo 

 

a. órgão. 

b. número de membros. 

c. número de membros remunerados 

d. em relação ao bônus: 

i. valor mínimo previsto no plano de remuneração. 

ii. valor máximo previsto no plano de remuneração. 

iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem 

atingidas 

iv. valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais 

e . em relação à participação no resultado: 

i. valor mínimo previsto no plano de remuneração. 

ii. valor máximo previsto no plano de remuneração. 

iii. valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem 

atingidas. 

iv. valor efetivamente reconhecido no resultado dos 3 últimos exercícios sociais 

 

Item não aplicável, pois não dispomos de remuneração variável para quaisquer órgãos da 

administração e conselho fiscal da Companhia e, portanto, não há qualquer pessoa vinculada 

recebendo remuneração variável. 

 

13.4 - Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e 

da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social 

corrente, descrever: 

 

a. termos e condições gerais. 

b. principais objetivos do plano. 

c. forma como o plano contribui para esses objetivos 

d. como o plano se insere na política de remuneração do emissor. 

e. como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e 

longo prazo. 

f. número máximo de ações abrangidas. 

g. número máximo de opções a serem outorgadas. 

h. condições de aquisição de ações. 

i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício. 

j. critérios para fixação do prazo de exercício. 

k. forma de liquidação. 

l. restrições à transferência das ações. 

m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou 

extinção do plano. 
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n. efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos 

no plano de remuneração baseado em ações. 

 

Item não aplicável, pois não há plano de remuneração baseado em ações. 

 

13.5 - Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos 

exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e 

da diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 

 

a. órgão. 

b. número de membros. 

c. número de membros remunerados 

d. em relação a cada outorga de opções de compra de ações: 

i. data de outorga. 

ii. quantidade de opções outorgadas. 

iii. prazo para que as opções se tornem exercíveis. 

iv. prazo máximo para exercício das opções. 

v. prazo de restrição à transferência das ações. 

vi. preço médio ponderado de exercício de cada um dos seguintes grupos de 

opções: 

− em aberto no início do exercício social. 

− perdidas durante o exercício social. 

− exercidas durante o exercício social. 

− expiradas durante o exercício social. 

e. valor justo das opções na data de outorga. 

f. diluição potencial em caso de exercício de todas as opções outorgadas 

 

Não houve remuneração baseada em ações nos três últimos exercícios para os administradores da 

Companhia. Não há plano de remuneração baseado em ações para quaisquer membros dos órgãos da 

administração e conselho fiscal da Companhia no exercício social atual. 

 

13.6 - Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária 

ao final do último exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 

 

a. órgão. 

b. número de membros. 

c. número de membros remunerados 

d. em relação às opções ainda não exercíveis. 

i. quantidade. 

ii. data em que se tornarão exercíveis. 

iii. prazo máximo para exercício das opções. 

iv. prazo de restrição à transferência das ações. 

v. preço médio ponderado de exercício. 
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vi. valor justo das opções no último dia do exercício social. 

e. em relação às opções exercíveis. 

i. quantidade. 

ii. prazo máximo para exercício das opções. 

iii. prazo de restrição à transferência das ações. 

iv. preço médio ponderado de exercício. 

v. valor justo das opções no último dia do exercício social. 

vi. valor justo do total das opções no último dia do exercício social 

 

Não havia opções do conselho de administração e da diretoria estatutária em aberto ao final do dos 3 

últimos exercícios sociais. 

 

13.7 - Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em 

ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais, 

elaborar tabela com o seguinte conteúdo: 

 

a. órgão. 

b. número de membros. 

c. número de membros remunerados 

d. em relação às opções exercidas informar: 

i. número de ações. 

ii. preço médio ponderado de exercício. 

iii. valor total da diferença entre o valor de exercício e o valor de mercado 

das ações relativas às opções exercidas. 

e. em relação às ações entregues informar: 

i. número de ações. 

ii. preço médio ponderado de aquisição. 

iii. valor total da diferença entre o valor de aquisição e o valor de mercado 

das ações adquiridas. 

 

Item não aplicável. Não houve exercício de opções do conselho de administração e da diretoria 

estatutária em aberto ao final do dos 3 últimos exercícios sociais. 

 

13.8 – Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados 

divulgados nos itens 13.5 a 13.7, tal como a explicação do método de precificação do valor das 

ações e das opções, indicando, no mínimo: 

 

a. modelo de precificação. 

b. dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio 

ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da 

opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco. 

c. método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados 

de exercício antecipado. 
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d. forma de determinação da volatilidade esperada. 

e. se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu 

valor justo. 

 

Item não aplicável, eis que não divulgamos quaisquer dados nos itens 13.5 a 13.7. 

 

13.9 – Quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, 

e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pela companhia, seus 

controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por 

membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, 

agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício social. 

 

 

Órgão Ações Ordinárias (em 31/12/2020) 

Conselho de Administração 43 

Conselho Fiscal 6 

Diretoria Executiva 5 

 

 

13.10 – Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de 

administração e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes informações em forma de 

tabela: 

 

Não dispomos de um plano de previdência específico para Membros do Conselho de Administração 

e Diretores Estatutários. No entanto, é facultada a tais pessoas vinculadas a adesão ao plano oferecido 

à coletividade dos funcionários da Companhia.  

 

Segue abaixo tabela descrevendo as principais características do plano de previdência oferecido aos 

funcionários da Companhia: 

 

a. Órgão: Diretoria 

 

Itens Diretoria 

Número de membros Quatro diretores 

Número de membros remunerados Quatro diretores 

Nome do plano Plano PRECE CV e PRECE III 

Quantidade de administradores que reúnem as 

condições para se aposentar 

O diretor administrativo se encontra aposentado no 

Plano PRECE CV e os outros administradores não 

reúnem as condições para se aposentar, conforme 

Artigos 36 e 38 do Regulamento do Plano PRECE 

CV e artigo 13 do Regulamento do Plano PRECE 

III. 

Condições para se aposentar antecipadamente Preencher as seguintes condições:  
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 1) Ter idade igual ou superior a 50 anos; 

2) Ter sido desligado definitivamente do quadro 

pessoal da Patrocinadora; 

3) Ter no mínimo 10 anos de vinculação ao Plano, 

considerando o tempo de vinculação a outro 

plano administrado pela PRECE do qual o 

participante ativo tenha migrado. Conforme art. 

38 do Regulamento do Plano PRECE CV e art. 

13 do Regulamento do Plano PRECE III. 

Valor atualizado das contribuições acumuladas 

no plano de previdência até o encerramento do 

último exercício social, descontada a parcela 

relativa a contribuições feitas diretamente pelos 

administradores. 

 R$ 1.338.789,94 

Valor total acumulado das contribuições 

realizadas durante o último exercício social, 

descontada a parcela relativa a contribuições 

feitas diretamente pelos administradores. 

 

R$ 83.433,02 

Se há a possibilidade de resgate antecipado e 

quais as condições. 

 

Não existe o instituto de Resgate antecipado. 

Para que o participante possa realizar o Resgate há 

necessidade de cessação do vínculo empregatício com 

o patrocinador e não pode estar em gozo de benefício.  

O pagamento do resgate será realizado em cota única 

ou, por opção exclusiva do participante, em até 12 

parcelas mensais consecutivas. 

O valor do resgate corresponderá ao saldo registrado 

na Conta Pessoal e da Conta Individual de Recursos 

Portados de Outras Entidades, acrescido do valor 

resultante da aplicação do percentual de 0,25% por 

mês de vinculação ao plano sobre a Conta Patronal 

Individualizada, no caso do Plano PRECE CV. No 

plano PRECE III o saldo da Conta Pessoal será 

acrescido do  valor resultante da aplicação do 

percentual de 0,85% ao mês de vinculação ao plano  

sobre a Conta Patronal Individualizada, desde que o 

tempo de vinculação ao plano seja superior a 24 

meses. 

Conforme art. 55 do Regulamento do Plano 

PRECE CV e art. 58 do Regulamento do Plano 

PRECE III. 

 



                                                                                                                                     
 

 
65 

 

Proposta da Administração 

*Os valores apresentados são referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. 

 

13.11 - Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da 

diretoria estatutária e do conselho fiscal 

 

 

DESCRIÇÃO 
Diretoria Estatutária 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

Nº de membros 9,27 7,17 9 

Valor da maior 
867.697,20 641.059,16 1.278.740,68 

remuneração (Reais) 

Valor da menor 
44.980,13 1.014,15 386.350,33 

remuneração (Reais) 

Valor médio da 
507.043,92 513.765,22 836.587,14 

remuneração (Reais) 

    

DESCRIÇÃO 
Conselho de Administração 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

Nº de membros 9,94 9,58 7 

Valor da maior 
94.228,08 95.156,04 105.363,60 

remuneração (Reais) 

Valor da menor 
15.704,68 16.632,64 26.390,40 

remuneração (Reais) 

Valor médio da 
94.795,95 98.360,38 95.485,96 

remuneração (Reais) 

 

 
   

DESCRIÇÃO 
Conselho Fiscal 

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

Nº de membros 3,34 3,50 4 

Valor da maior 
47.113,92 24.020,96 52.681,73 

remuneração (Reais) 

Valor da menor 
19.630,80 3.926,16 52.681,73 

remuneração (Reais) 

Valor médio da 
47.019,88 47.644,21 52.681,73 

remuneração (Reais) 

 

 

13.12 - Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que 

estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de 

destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras para o 

emissor 
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Item não aplicável, eis que após a cessação do exercício dos cargos em questão, não resta aos 

membros qualquer tipo de benefício. 

 

13.13 – Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total 

de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de 

administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos 

controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse 

assunto. 

 

 

ORGÃO 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

Conselho de Administração n/a n/a n/a 

Diretoria Estatutária n/a n/a n/a 

Conselho Fiscal 75,00% 66,67% 75,00% 

 

 

13.14 - Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado 

do emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria 

estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função 

que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados 

Item não aplicável, visto que não houve qualquer remuneração de membros do conselho de 

administração, diretoria estatutária ou do conselho fiscal por qualquer razão que não a função que 

ocupam. 

 

13.15 - Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado 

de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do 

emissor, como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária 

ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão, especificando a que título tais valores 

foram atribuídos a tais indivíduos 

Item não aplicável, na medida em que não existe, no resultado de controladores, remuneração de 

membros do conselho de administração, diretoria estatutária ou do conselho fiscal pelo exercício de 

tais funções. 

 

13.16 - Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes 

Não há outras informações julgadas relevantes, uma vez que todas as informações relevantes relativas 

a este item foram divulgadas nos itens anteriores. 

 


