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Previmil Previdência Complementar S. A., de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades supervisionadas 
pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. Política de reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos: Do lucro líquido apurado são vertidos 5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal; 

Negócios sociais: 
Principais fatos relevantes: 

Perspectivas futuras: 

Capacidade Financeira: 
Previmil Previdência Complementar S.A. Republicacão: Essas demonstrações 

dns
o

A Administração

ATIVO 31/12/2014 31/12/2013
CIRCULANTE  15.542.054  22.249.905 
Disponível  249.648  404.908 

Aplicações  4.433.075  16.266.869 
Créditos das operações com previdência 
complementar  526.714  517.458 

Valores a receber
Títulos e créditos a receber  10.324.493  5.049.010 

Despesas antecipadas  8.124  11.660 
ATIVO NÃO CIRCULANTE  37.861.053  28.636.827 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  33.160.245  23.791.142 
Aplicações  10.865.226  - 
Títulos e créditos a receber  22.295.019  23.791.142 

Investimentos  206.887  206.887 

Imobilizado  4.493.921  4.638.798 

Bens móveis 
TOTAL DO ATIVO  53.403.107  50.886.732 

P A S S I V O 31/12/2014 31/12/2013
CIRCULANTE 24.236.903  13.699.109 

Contas a pagar 14.858.159  3.886.970 

Encargos trabalhistas

Débitos de operações com previdência 
complementar  36.179  35.322 

Depósitos de terceiros  454.002  578.205 
Provisões técnicas – previdência 
complementar  8.888.563  9.198.612 
Planos bloqueados
Planos não bloqueados

PASSIVO NÃO CIRCULANTE  1.604.286  12.520.258 
Contas a pagar  -  10.197.067 

 - 
Provisões técnicas – previdência 
complementar  244.152  249.436 
Planos bloqueados
Planos não bloqueados

Outros débitos  1.360.134  2.073.755 
Provisões judiciais

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 27.561.918  24.667.365 

TOTAL DO PASSIVO 53.403.107  50.886.732 

 31/12/2014 31/12/2013

Receitas de contribuições e prêmios de VGBL  24.636  53.610 

Prêmios ganhos  6.152.164  5.931.959 
Sinistros ocorridos
Despesas administrativas 
Despesas com tributos 

Resultado operacional  4.858.081 3.986.727

Resultado antes dos impostos e participações  4.843.978  3.975.949 

LUCRO LÍQUIDO  3.796.135  1.977.441 
Quantidade de ações

LUCRO LIQUÍDO POR AÇÃO  0,18  0,10 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DISCRIMINAÇÃO
CAPITAL 
SOCIAL

AUMENTO DE 
CAPITAL EM 
APROVAÇÃO

RESERVAS 
DE LUCROS

LUCROS OU 
PREJUÍZOS 

ACUMULADOS TOTAL
SALDOS ANTERIORES EM 01 DE JANEIRO DE 2013  18.000.003  -  1.905.163  -  19.905.166 

 -  -  -  3.254.400 
 -  -  -  1.748.922 

 Aumento de capital)  -  -  -  (1.748.922)
 -  -  -  1.977.441 

 -  -  - 
Dividendos  -  -  -  (469.642)

 -  -  - 
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013  23.003.325  -  1.664.040  -  24.667.365 
SALDOS ANTERIORES EM 01 DE JANEIRO DE 2014  23.003.325  -  1.664.040  -  24.667.365 

 -  -  -  3.796.135 

 -  -  - 
Dividendos  -  -  -  (901.582)

 -  -  - 
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014  23.003.325  -  4.558.593  -  27.561.918 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

31/12/2014 31/12/2013
 Atividades operacionais 

 Ajustes para: 

 Variação nas contas patrimoniais 

 Despesas antecipadas 
 - 

 complementar 
 Depósitos de terceiros 

 (315.333)
 Provisões judiciais 

 Caixa gerado (consumido) pelas operações  783.587 (3.238.078)
 Caixa líquido gerado (consumido) nas  
 atividades operacionais  783.587 (3.238.078)
 Atividades de investimento 
 Pagamento pela compra: 

 Caixa líquido gerado (consumido) nas 
 atividades de investimento  (37.265)  (46.845)

 Aumento de capital  - 
 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio 

 Caixa líquido gerado (consumido) nas 
 (901.582)  2.784.758 

 Aumento (redução) líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa  (155.260)  (500.165)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

31/12/2014 31/12/2013
Resultado líquido do exercício  3.796.135  1.977.441 

 -  - 
 -  - 

(Quando reconhecidas pela equivalência patrimonial)   
Resultado abrangente do exercício  3.796.135  1.977.441 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

 1 Contexto Operacional: 

 2 Resumo das Principais Práticas Contábeis: As 

cios apresentados nas demonstrações contábeis. a) Base de preparação: Em 

aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP, incluindo os pronunciamentos, as orientações e as inter-

b) Base para avaliação e moeda funcional: 

resultado; c) Uso de estimativas e julgamento: A preparação das demons-

Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior com-

tivas para as demonstrações contábeis estão divulgadas nas notas explicativas, 

judiciais. d) Aplicações: 

 
ceiros mensurados a valor justo por meio do resultado: 

tais investimentos e toma decisões de compra e venda com base em seus va-

pelo valor justo e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no 
resultado do exercício. 

vel. • Determinação do valor justo: 

 • Redução ao valor recupe-
rável (impairment): 
meio do resultado tem seu valor recuperável avaliado sempre que apresente 
indícios de perda. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se há evidência 
que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, com 

cuperação e dos valores de perda incorridos. As perdas são reconhecidas no 
 e) Créditos 

das operações com previdência complementar - valores a receber: 
nhecidos na rubrica: (i)

(ii)

a participantes: 
turos são registrados em conjunto com o valor principal das operações e de-

g) Imobilizado: 

acumulada e perdas de redução de valor recuperável acumulada quando apli-

pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil 

que prolongam a vida útil dos bens são incorporados ao custo do ativo imobili-

todo linear e de acordo com as seguintes taxas anuais para os exercícios cor-

h) Impairment de 

tributários, são revistos no mínimo semestralmente para determinar se há algu-

tado do exercício se o valor contábil de um ativo exceder seu valor recuperável. 
i) Provisões técnicas: I - Previdência complementar aberta: Provisão de 

culada com base nos avisos recebidos em decorrência de eventos já ocorridos, 

pendentes de resgates, provisão de planos resgatáveis cancelados sem solici-
tação de resgates e contribuições descontadas indevidamente. As provisões 

plementar. II - Teste de adequação de passivo (TAP): 

cia de Seguros Privados - SUSEP, para cada indexador de sua obrigação. Após 

 III - 
Análise de sensibilidade: 

ocorrida no resultado.
Taxa de juros 

(+1,5%)
Taxa de juros 

(-1,5%)
Sinistralidade 

(+2,0%)
Contribuições Registradas

- - -

Contribuições Futuras
- - -

j) Passivos contingentes: São constituídos levando em conta: a opinião dos 

como de perda possível e remota não são reconhecidos contabilmente, sendo 
apenas divulgados em notas explicativas. k) Imposto de renda e contribuição 
social: 

lucro tributável do exercício, calculado com base nas alíquotas vigentes na data 
de balanço). l) Provisões trabalhistas: 
calculada e reconhecida mensalmente com base nos vencimentos vigentes à 

empregados, acrescido dos respectivos encargos sociais; m) Resultado: 

contrapartida do resultado do exercício.  3 Gerenciamento de riscos: a) Intro-
dução: 

sobre: a exposição ao risco e como ele surge, os objetivos, políticas, processos 
Estrutura de 

gerenciamento de riscos: 

mensuração e mitigação dos riscos. b) Risco de subscrição: 

contratos de planos previdenciários permite o acompanhamento e a adequação 

processo engloba a análise do risco de subscrição em três etapas: aceitação 

condições da proposta) e monitoramento (acompanhamento das decisões para 

passivos e de sensibilidade para cenários projetados permite analisar o impacto 

uma possível mudança no cenário que possa agravar os riscos assumidos. c) 
Risco de crédito: 

continuamente a análise das operações, seguindo as políticas determinadas 

dos dados do tomador, com aplicação de mecanismos clássicos de avaliação de 

títulos, de honrar seus compromissos com os investidores. Essa situação pode 

d) 
Risco de liquidez: 

passivos, considerando principalmente os vencimentos e a estrutura de classes 
dos passivos, em comparação com os ativos. A carteira de investimentos segue 

permite apontar com antecedência possíveis necessidades de alterações nas 

melhor expectativa quanto à data de liquidação dessas obrigações, levando 
em consideração o histórico de liquidação de sinistros passados e o período de 
expiração do risco dos contratos de previdência.

Descrição
0 a 3 Meses e 

Sem Vencimento 3 a 6 Meses 6 a 12 Meses
12 a 24 
Meses

Acima de 24 
Meses Total

Caixa e equivalentes de caixa 249.648 - - - - 249.648
Disponível - - - -

3.053.700 - - 10.865.226 - 13.918.926
- - - -

- - - -
- - 1.379.375 - - 1.379.375
- - - -

Créditos das operações com previdência 526.714 - - - - 526.714
- - - -

Títulos e créditos a receber 3.454.198 2.286.845 4.535.032 7.189.198 14.825.561 32.290.834

7.284.260 2.286.845 5.914.407 18.054.424 14.825.561 48.365.497

14.858.159
- - - - 36.179

Depósitos de terceiros - - - - 454.002
- - - - 1.360.134

9.132.715
7.961.135 241.550 11.284.978 888.277 5.465.249 25.841.189

e) Risco de mercado: 

f) Risco 
operacional: 
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eventos de perdas decorrentes do risco operacional, assegurando o correto tratamento mediante as origens/causas, para a avaliação, monitoramento e controle 
do processo, possibilitando a redução dos impactos, ao menor custo; e estabelece reuniões  com os gestores, visando ações corretivas e preventivas do risco 
operacional. 

CATEGORIA 
No período

Valores de mercado 
em 31 de dezembro de 2014
Faixas de vencimento - dias

Taxa de juros 
Contratada

Percentual por  
categoria 

Valores 
de custo 

Resultado não
Realizado perda/
ganho no período Parâmetro utilizado Indeterminado

De 181 a 
365

Acima de 
365

Títulos a valor justo por meio do 
resultado 3.053.700 - 10.865.226  90,98% 13.190.664 -  

- - - - Valor da quota
- - Selic -

Mantidos até o vencimento - 1.379.375 - 9,02% 1.348.765
- - Selic -

Montante 3.053.700 1.379.375 10.865.226  100,00% 14.539.429 -  

CATEGORIA 
No período

Valores de mercado 
em 31 de dezembro de 2013
Faixas de vencimento - dias

Taxa de juros 
contratada

Percentual por 
Categoria 

Valores de 
custo

Resultado não
realizado perda/

ganho no período Parâmetro utilizado Indeterminado
De 181 a 

365
Acima de 

365
Títulos a valor justo por meio do 
resultado 3.401.296 4.574.426 -  49,03% 7.602.053 -  

- - - - Valor da quota
- - -

Mantidos até o vencimento - 8.291.147 -  50,97% 7.941.942 -  
- - -

Montante 3.401.296 12.865.573 -  100,00% 15.543.995 -  

Discriminação
Saldo em

Aplicações Resgates Rendimentos/atualizações
Saldo em

31/12/2013 31/12/2014
Valor justo por meio do resultado 7.975.722 17.146.408 (12.318.409) 1.115.205 13.918.926

- -

- -
-
- -

Mantidos Até o vencimento 8.291.147 1.348.765 (8.700.000) 439.463 1.379.375
- -

- -
Total 16.266.869 18.495.173 (21.018.409) 1.554.668 15.298.301

Discriminação
Saldo em

Aplicações Resgates Rendimentos/atualizações
Saldo em

31/12/2012 31/12/2013
Valor justo por meio do resultado 6.560.346 32.943.861 (32.467.264) 938.779 7.975.722

- -
- -

Mantidos Até o vencimento 7.718.902 7.941.942 (8.000.000) 630.303 8.291.147

Total 14.279.248 40.885.803 (40.467.264) 1.569.082 16.266.869

Não Circulante
Provisões não relacionadas a benefícios – cíveis 31/12/2014 31/12/2013
No início do exercício 180.589 174.418
- Provisões adicionais

130.971 180.589
Não relacionadas a benefícios

Probabilidade

31/12/2014 31/12/2013

Quanti-
dade

Valor
Quan-
tidade

Valor
Reclama-

do Provisão Reclamado
Provi-
são

Perda provável
Perda possível - 15 -
Perda remota - -

Total 351 6.491.138 130.971 329 5.608.286 180.589
b) Provisões Fiscais: 

Não Circulante
31/12/2014 31/12/2013

No início do exercício 1.623.808 1.453.958
- Provisões adicionais

-
-

975.955 1.623.808

Probabilidade

31/12/2014 31/12/2013

Quanti-
dade

Valor
Quanti-

dade

Valor
Recla-
mado Provisão

Reclama-
do Provisão

Perda possível 5
Perda remota - - - 1

Total 5 838.731 975.955 5 1.423.350 1.623.808
c) Provisões Trabalhistas: 

pendente de recursos processuais.
Não Circulante
Provisões trabalhistas 31/12/2014 31/12/2013
No início do exercício 269.358 -
- Provisões adicionais

-
253.208 269.358

Provisões trabalhistas

Probabilidade

31/12/2014 31/12/2013

Quan-
tidade

Valor
Quan-
tidade

Valor
Recla-
mado

Provi-
são

Recla-
mado

Provi-
são

Perda provável
Total 2 50.000 253.208 2 50.000 269.358

15 Capital social: 

16 - Resultado apurado: 

17 - Dividendos: 

(sessenta) dias a contar da data de sua declaração, ressalvada a hipótese de 

Cálculo Sobre Resultado Apurado no Exercício 31/12/2014 31/12/2013
Lucro Líquido Apurado no Exercício 3.796.135 1.977.441

Base de Calculo dos Dividendos 3.606.328 1.878.569
Dividendos Propostos 901.582 469.642
18 Patrimônio líquido ajustado - PLA e capital mínimo requerido - CMR: 

legais e regulamentares vigentes nas respectivas datas de levantamento das 
demonstrações contábeis.

Descrição 31/12/2014 31/12/2013
Resolução CNSP N° 283 e 302/2013 282 e 283/2013
Patrimônio líquido 27.561.918 24.667.365
Despesas antecipadas não relacionadas a 
resseguro

(1) (1)
Patrimônio líquido ajustado - PLA 27.553.793 24.655.704
Capital base 15.000.000 7.200.000
Capital de risco total 4.154.991 3.616.749

Parcela de risco de subscrição
Parcela de risco operacional
Capital mínimo requerido - CMR 15.000.000 7.200.000

12.553.793 17.455.704
Liquidez em relação ao CMR 3.000.000 -
19 Detalhamento das contas do resultado: 
seus saldos, detalhamos as rubricas de resultado a seguir:
Descrição 31/12/2014 31/12/2013
Benefícios retidos (2.013.473) (2.389.201)
Administrativos

Sinistros ocorridos (339.044) (163.733)
Administrativos

Custos de aquisição (473.038) (497.660)
-

Despesas administrativas (7.101.695) (7.597.581)
Pessoal próprio
Serviços de terceiros

Publicidade e propaganda
Publicações
Donativos e contribuições

Despesas com tributos (939.527) (1.111.912)

12.848.923 13.437.315

(5.292.670) (5.027.787)

(4.639.833) (4.460.246)
- Encargos sobre tributos

- Despesas com impostos e contribuições sobre 
-

- Financeiras eventuais
Outras receitas e despesas operacionais 373.638 (516.267)
Outras receitas operacionais 711.216 13.227
- Receitas com reversões de provisões contingenciais
Outras despesas operacionais (337.578) (529.494)
- Despesas com redução ao valor recuperável 
para recebíveis
- Despesas com provisões contingenciais
- Outras despesas operacionais -

Antonio Carlos Martin - Diretor 
Carlos José Monteiro Chaves  - Diretor
Lourival Amâncio de Souza  - Diretor
Oriovaldo Pereira Lima Filho - Diretor

 Cristiane Frazão Lobo - 
Humberto Velloso Martins Junior - 

 5 - Créditos das operações com previdência complementar: a) Represen-
tada pelas rubricas e valores, a saber:

Descrição 31/12/2014 31/12/2013

Total 526.714 517.458
b) Movimentação no exercício:
Movimentação dos créditos das operações 
com previdência complementar 31/12/2014 31/12/2013
Saldo no início do exercício 517.458 70.823
Prêmios emitidos

526.714 517.458

c) Composição - redução ao 
valor recuperável

Faixas dos créditos vencidos
Totais

31/12/2014 31/12/2013

Total 640.415 456.831
 6 Outros Créditos: 

Descrição 31/12/2014 31/12/2013
Outros créditos - ativo circulante 31.118 43.928

- Adiantamentos administrativos
- Saldos bancários bloqueados por decisão judicial
Outros créditos operacionais - ativo não circulante 7.271 7.235
- Saldos bancários bloqueados por decisão judicial

Total 38.389 51.163

judiciais e/ou recursais, apresentando a seguinte posição:
Descrição 31/12/2014 31/12/2013

272.239 370.380
- Ações trabalhistas 31.511

   recursais)
 8 Imobilizado: 

Discriminação

31/12/2014 
Custo/

aquisição

Deprecia-
ção acu-
mulada

31/12/2013
Custo/

aquisição

Deprecia-
ção acumu-

lada
Imóveis 4.870.834 (513.704) 4.870.834 (384.457)

Bens Móveis 559.001 (422.210) 642.021 (489.600)
- Equipamentos

sílios
Total 5.429.835 (935.914) 5.512.855 (874.057)

 9 Obrigações a pagar: 
Descrição 31/12/2014 31/12/2013

Obrigações a pagar – circulante 14.096.283 3.245.441

- Alugueis a pagar
- Dividendos propostos
- Outras obrigações a pagar 13.132.193 2.698.752
 - Seguros a pagar

 - Parcela Devida a cada Associado Ativo - PDAA -

Obrigações a pagar - não circulante - 10.197.067
-

10 
Inexigibilidade da contribuição social previdenciária: 
ativo em ações que discutem a inexigibilidade da contribuição social previdenciária: 

da contribuição, assim como declarar o direito de compensar valores indevidamente 

e 13º salário, para suspender a exigibilidade da contribuição e declarar o direito de 
compensar valores indevidamente recolhidos sobre as verbas: i - valores pagos a 

declarar o direito de compensar valores indevidamente recolhidos sobre os valores 
pagos a titulo de adicionais de: i - horas-extras, adicionais noturno, de periculosida-

pendente de recursos processuais, e com base nos argumentos esposados aliados 
ao posicionamento jurisprudencial, os assessores jurídicos externos indicam que a 
possibilidade de êxito pode ser enquadrada como provável. Diante do provável êxito 

11 Imposto de renda e contribuição social
Cálculo sobre resultado apurado no exercício 31/12/2014 31/12/2013
Lucro líquido apurado no exercício 4.843.978 3.975.949
(+) Adições
(-) Exclusões

Contribuição social 283.723 535.370
Imposto de renda 764.120 1.463.138

12 Depósitos de terceiros: Saldo constituído, a saber:
Faixas de Cobrança antecipada de prêmios Outros depósitos Totais

Recebimento 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Total 82.544 246.578 371.458 331.627 454.002 578.205
13 Provisões técnicas: a) Cálculo: 

Descrição PMBAC PMBC PSL PPNG PVR PDR PCC IBNR OPT TOTAL
Saldo em 31/12/2013 249.436 6.271.318 1.082.502 471.929 352.549 168.094 282.050 570.170 - 9.448.048

- - - - - - -
Aviso de sinistros - - - - - - -

- - - - - - - -
Ajuste de estimativa de sinistros - - - - - - - -

- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - -

-
Saldo em 31/12/2014 244.151 5.535.764 1.386.818 467.816 306.225 136.069 223.396 832.476 - 9.132.715

Descrição PMBAC PMBC PSL PPNG PVR PDR PCC IBNR OPT TOTAL
Saldos em 31/12/2012 282.169 7.239.080 868.989 459.350 292.748 158.842 - 563.646 280.734 10.145.558

- - - - - - -
Aviso de sinistros - - - - - - -

- - - - - - - -
Ajuste de estimativa de sinistros - - - - - - - -

- - - -
- - - - - - - -
- - -

-
Saldo em 31/12/2013 249.436 6.271.318 1.082.502 471.929 352.549 168.094 282.050 570.170 - 9.448.048
b) Cobertura:

Descrição 31/12/2014 31/12/2013
Total a garantir - cobertura provisões técnicas 9.132.715 9.448.048
Ativos garantidores vinculados à SUSEP 

Total 14.663.581 11.452.361

das provisões técnicas 5.530.866 2.004.313
Ativos garantidores - liquidez em relação ao CMR 3.000.000 -

em relação ao CMR 2.530.866 2.004.313
14 Outros débitos: a) Provisões cíveis: 

I)
e II)

panhia, na jurisprudência e na existência de sumula de tribunais superiores sobre 

Circulante
Provisões relacionadas a benefícios - cíveis 31/12/2014 31/12/2013
No início do exercício 32.271 14.797
- Provisões adicionais

39.506 32.271
Relacionadas a benefícios

Probabilidade

31/12/2014 31/12/2013

Quanti-
dade

Valor
Quan-
tidade

Valor
Reclama-

do
Provi-
são

Reclama-
do

Provi-
são

Perda provável
Perda possível - 3 -
Perda remota 31 - -

Total 43 1.311.848 39.506 39 1.157.988 32.271
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Aos Administradores da Previmil Previdência Complementar S. A. 

e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 

assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis: A Ad-

dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros 
Privados - SUSEP e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 

Responsabilidade dos auditores 
independentes: 

normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento 

distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados 
para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas 

do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 

o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apre-

apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que 

nião. Opinião: 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades 
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Ênfase: 

dns - Auditoria e Consultoria - 
Roberto Rossi - 

dos dados recebidos e do comportamento dos planos da Entidade, o recálculo e 

compatíveis aos existentes e registrados pela Entidade, no balanço patrimonial, em 

Melo & Soares Actualis Consultoria Atuarial 

Marcílio Nascimento Soares, 

Previmil - Previdência Complementar S.A.
C arlos José Monteiro Chaves

Economia&Finanças

ENEL GREEN POWER TACAICÓ EÓLICA S.A.
CNPJ: 14.411.251/0001-73

Balanços patrimoniais Em 31 de dezembro de 2014 e 2013 (Em milhares de reais)
Nota 2014 2013

Ativo  
Circulante  

Caixa e equivalentes de caixa 5  113  42 
Contas a receber de clientes 6  5.663  -
Créditos com partes relacionadas 11  453 -
Impostos a recuperar 7  2.275  167 
Outros créditos   586 -

Total ativo circulante   9.090  209 
Não circulante  

Imobilizado 8  99.825  79.533 
Intangível 9  1.017 -

Total do não circulante  100.842  79.533 
Total do ativo  109.932  79.742 
Passivo  
Circulante  

Fornecedores 10  2.240  22.958 
Impostos, taxas e contribuições a recolher 12  399  257 
Débitos com partes relacionadas 11  8.813  5.190 
Outras contas a pagar 13  10.274  -

Total do passivo circulante   21.726  28.405 
Patrimônio líquido 14  

Capital social  
 Subscrito   125.000  80.000 
 A integralizar   (11.501)  (28.228)
 Integralizado   113.499  51.772 
Prejuízo acumulado   (25.293)  (435)

Total do patrimônio líquido  88.206  51.337 
Total do passivo e patrimônio líquido  109.932  79.742 

Nota 2014 2013
Receita operacional líquida 15  11.078 -
Custo de operação 16  (35.681)  -
Prejuízo operacional bruto  (24.603)  - 
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas   (233)  (361)
Outras despesas  (17) - 

 (250)  (361)

 (24.853)  (361)

 27 54
 (32)  (146)
 (5)  (92)

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social  (24.858)  (453)
Imposto de renda e contribuição social 17  -  (13)
Prejuízo líquido do exercício  (24.858)  (466)

Demonstrações do resultado abrangente  

2014 2013
Prejuízo liquido do exercício (24.858) (466)
Resultado abrangente no patrimônio líquido - -
Total do resultado abrangente (24.858) (466)

Capital social Reservas de lucros
Subscrito A integralizar Reserva legal Retenção de lucros Prejuízo acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2012 8.972 (2.626) 2 29 - 6.377
Subscrição de capital 71.028 (71.028) - - - -
Integralização de capital - 45.426 - - - 45.426
Prejuízo do exercício - - - - (466) (466)
Absorção do prejuízo do exercício pela reserva de retenção de lucros - - - (29) 29 -
Absorção do prejuízo do exercício pela reserva legal - - (2) - 2 -

Saldos em 31 de dezembro de 2013 80.000 (28.228) - - (435) 51.337
 Subscrição de Capital 43.983 (43.983) - - - -
 Aumento de capital por ativos 1.017 - - - - 1.017
 Integralização de Capital - 60.710 - - - 60.710
 Prejuízo do Exercício - - - - (24.858) (24.858)

Saldos em 31 de dezembro de 2014 125.000 (11.501) - - (25.293) (88.206)

2014 2013
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social  (24.858)  (453)
(Aumento) redução de ativos

Créditos com partes relacionadas  (453)  (162)
Contas a receber de clientes  (5.663)  - 
Impostos a recuperar  (2.108)  - 
Outros créditos  (586)  - 

Aumento (redução) de passivos
Fornecedores  (20.718)  22.958 
Transações com partes relacionadas  3.623  4.687 
Impostos, taxas e contribuições a recolher  142  173 

Outras contas a pagar  10.274  (3)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais  (40.347)  27.200 
Fluxos de caixa das atividades de investimento

Compra de ativo imobilizado  (20.292) (75.676)
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimento  (20.292) (75.676)

Integralização de capital  60.710  45.426 
 60.710  45.426 

Aumento (redução) líquido (a) no caixa e equivalentes de caixa  71  (3.050)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  42  3.092 

 113  42 
Aumento (redução) líquido (a) no caixa e equivalentes de caixa  71  (3.050)CFO: André Bruno Santos Brandão Gordon Afonso.  

Contador: Fernanda Bastos de Azevedo – CRC RJ 103933/o-9.

ENERGIA

A Agência Nacional
de Energia Elétrica
(Aneel) aprovou

sexta-feira, o desconto de 18%
na bandeira tarifária vermelha.
Com isso, o valor cobrado a
mais nas contas de luz para ca-
da 100 kilowatt-hora (kWh) con-
sumidos durante a vigência des-
sa bandeira cairá de R$ 5,50 pa-
ra R$ 4,50 a partir de setembro.

Considerando o consumo
médio residencial brasileiro, o
impacto médio nas contas de
luz das famílias será de 2%. Isso
equivale a uma redução de R$
1,7 bilhão na arrecadação das
empresas de distribuição até o
fim do ano.

A proposta de alteração foi
motivada pelo desligamento de
21 térmicas no início de agosto,
responsáveis pela geração de
2.000 megawatts (MW). Por se
tratarem das térmicas mais ca-
ras em operação, a economia de
custos estimada até o fim do
ano é de R$ 5,5 bilhões.

"Estamos fazendo uma revi-
são do orçamento porque hou-
ve uma mudança no cenário.
Antes pensávamos que todas as
térmicas ficariam ligadas até o
fim de 2015. Mas, com o desliga-
mento de alguma delas, pude-
mos realizar a alteração", disse
o diretor-geral da Aneel, Romeu
Rufino. 

"Mas vamos continuar com a
bandeira vermelha. Mudar para
bandeira amarela não é um ce-
nário provável para os próxi-
mos meses. A situação não me-
lhorou a ponto de o consumidor
poder relaxar na sua prática de

economia de energia", acrescen-
tou.

A "Conta de Bandeiras" - acu-
mulada pelas empresas de dis-
tribuição para quitarem o preço
mas alto da energia - hoje ainda
é deficitária em mais de R$ 1 bi-
lhão, um passivo considerado
normal pelo órgão regulador,
que espera um equilíbrio até o
fim do ano. 

Por isso, Rufino avaliou que é
adequado dar o desconto na
bandeira vermelha neste mo-
mento, ainda que isso mante-

nha o déficit nessa conta de al-
guma empresas por um prazo
mais longo.

Para a bandeira amarela não
há alteração, continuando a co-
brança em R$ 2,50 por 100 kWh
consumidos. Na bandeira ver-
de, não há cobrança adicional.
Mesmo com a queda para R$
4,50, a "taxa extra" vermelha do
setor elétrico continua mais ca-
ra que a cobrança prevista origi-
nalmente, que era de R$ 3 até fe-
vereiro deste ano, quando os
valores foram reajustados.

Na reunião de ontem, os dire-
tores da Aneel chegaram a de-
bater a criação de patamares di-
ferentes de preço para cada
bandeira, que representariam
valores fixos intermediários
dentro de cada cor, correspon-
dendo à quantidade de térmi-
cas em uso no País a cada mo-
mento. Mas, como essa propos-
ta - formulada pelo diretor Tiago
Correia - precisaria passar por
consulta pública, a diretoria do
órgão preferiu reavaliar o tema
posteriormente.

Brasil e Uruguai 
fecham novo acordo 
automotivo provisório

VEÍCULOS

LORENNA RODRIGUES/AE

Brasil e Uruguai fecharam
um novo acordo automotivo
provisório para permitir um
maior comércio de veículos
e autopeças entre os dois
países. 

O entendimento valerá até
o fim do ano, quando os dois
países esperam firmar um
acordo permanente.

Até agora, o acordado era
que o Brasil só poderia ven-
der ao Uruguai, sem pagar
imposto de importação, uma
cota de 8.500 veículos e US$
99,6 milhões em autopeças
em um ano, que valeria entre
junho de 2015 e julho de
2016.

Com o novo acordo, a cota
mais que dobra: valerá para
este semestre (julho a de-
zembro de 2015) e passará a
ser de 10.056 veículos e US$
99,6 milhões em autopeças.

O secretário de Comércio
Exterior do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior,  Daniel
Godinho, comemorou o
acordo provisório e disse,
que as perspectivas para o
entendimento definitivo são
excelentes. "Vamos buscar
um acordo permanente para
a ampliação do acesso de
produtos brasileiros ao mer-
cado uruguaio e do comercio
bilateral entre os países",
completou.

Cronograma
Foi estabelecido ainda um

cronograma de negociações

com quatro reuniões até o
fim do ano para chegar a um
acordo permanente. De acor-
do com fontes ouvidas,  o
Brasil quer que a cota anual
seja superior a 20 mil veícu-
los, o que representaria qua-
se metade do mercado uru-
guaio.

Pelo lado do Uruguai, que
quer alavancar as exporta-
ções ao Brasil de autopeças,
a principal reivindicação é
flexibilizar a cota de nacio-
nalização dos produtos ven-
didos. 

A exigência hoje é de que
o bem exportado pelos uru-
guaios tenha pelo menos
50% de conteúdo local, mas
eles tentam reduzir esse por-
centual.

Atualmente, os veículos
brasileiros ocupam 21% do
mercado uruguaio, que tem
ainda a China com 28%, Índia
com 14% e México e Coreia
do Sul com 11% cada. 

Em 2006, a participação
dos carros brasileiros era de
60%.

Nas próximas semanas, o
Brasil deverá anunciar ainda
um acordo automotivo para
a Colômbia, como antecipou
o Broadcast. 

O anúncio estava previsto
para a semana passada, mas
foi adiado por questões de
agenda entre os ministros
dos dois países. Deverá ser
criada uma cota para a ex-
portação de 12 mil a 13 mil
veículos por ano sem o paga-
mento de imposto de impor-
tação.

O presidente da Empresa
de Pesquisa Energética (EPE),
Maurício Tolmasquim, de-
monstrou otimismo sexta-fei-
ra, em relação ao avanço da
geração distribuída (GD) no
Brasil. Após comemorar o re-
sultado do 7º Leilão de Energia
de Reserva (LER), onde foi
contratada energia a ser gera-
da em grandes projetos sola-
res, Tolmasquim destacou que
a geração de energia em bai-
xas e médias unidades de con-
sumo também deu passos im-
portantes nos últimos meses.

"Com a redução do ICMS e o
aumento de tarifa de energia,
passa a ser atrativo instalar
painéis fotovoltaicos nos te-

lhados em maior parte do
País", destacou Tolmasquim,
em referência a um esperado
processo de autoprodução em
pequenas unidades de consu-
mo, caso das residências.

No caso de unidade de mé-
dia tensão, como supermerca-
dos, shoppings, universida-
des, a novidade esperada virá
da criação de um valor de re-
ferência para a geração distri-
buída (VR-GD), o qual deve es-
timular a geração por empre-
sas que não atuam no seg-
mento elétrico. Por fim, para
os projetos de alta tensão, a
expectativa está em torno da
realização de leilões, assim
como o promovido nesta sex-

ta-feira.
O leilão de sexta-feira cha-

mou atenção pela presença
de grandes players globais,
que possuem capacidade de
financiamento e expertise pa-
ra instalar parques solares em
diferentes países, mas conti-
nuam a apostar no Brasil. É o
caso de empresas como a Su-
nEdison, a Solatio e a Cana-
dian Solar.

O diretor de Programa da
Assessoria Econômica do Mi-
nistério de Minas e Energia
(MME), Igor Walter, destacou
que a questão da atratividade
dos investimentos no Brasil
está em discussão também no
Congresso Nacional.

EPE demonstra otimismo com geração em
baixas e médias unidades de consumo

Bandeira vermelha menor
reduz conta de luz em 2% 
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