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Disclaimer

As opiniões e conclusões externadas nesta
apresentação são de minha inteira
responsabilidade, não refletindo,
necessariamente, o entendimento da Comissão
de Valores Mobiliários - CVM



➢DISCLOSURE DOS EFEITOS DECORRENTES DA 

PANDEMIA DO COVID 19

➢TEMAS RELEVANTES PARA O ENCERRAMENTO DO 

EXERCÍCIO DE 2020

• RECONHECIMENTO DE RECEITAS 

NAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA



DISCLOSURE DOS EFEITOS DECORRENTES 

DA PANDEMIA DO COVID 19

✓ A CVM E SEU MANDATO:

➢ Regulador informacional e de conduta

➢ Mandato: Zelar para que toda e qualquer informação

relevante seja prestada com fidedignidade,

tempestivamente e equitativamente, a fim de garantir

uma justa formação de preços dos ativos financeiros

transacionados no mercado.



✓ ADERÊNCIA PLENA - CPC 00

➢ 1.2 O objetivo do relatório financeiro para fins gerais é

fornecer informações financeiras sobre a entidade que reporta

que sejam úteis para investidores, credores por empréstimos e

outros credores, existentes e potenciais, na tomada de decisões

referente à oferta de recursos à entidade. Essas decisões

envolvem decisões sobre: (a) comprar, vender ou manter

instrumento de patrimônio e de dívida; (b) conceder ou liquidar

empréstimos ou outras formas de crédito; ou (c) exercer direitos

de votar ou de outro modo influenciar os atos da

administração que afetam o uso dos recursos econômicos da

entidade.
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➢ Incertezas no processo de elaboração das

Demonstrações Financeiras

▪ O Ambiente econômico é um ambiente de incerteza

▪ A contabilidade se propõe a representar de forma fidedigna

os eventos econômicos relevantes provenientes desse

ambiente de incerteza

▪ Inferências, estimativas e julgamentos não são opções

▪ Pandemia Covid 19 provocou elevação significativa

do ambiente de incerteza nas diversas jurisdições (mundo)

▪ Não elaborar/postergar/reproduzir informações passadas

nas DFs não são soluções, mas sim o agravamento do

problema
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•Estrutura conceitual

•1.11 Em grande medida, relatórios financeiros baseiam-se

em estimativas, julgamentos e modelos e, não, em

representações exatas. [...]

•2.19 [...] O uso de estimativas razoáveis é parte essencial da

elaboração de informações financeiras e não prejudica a

utilidade das informações se as estimativas são descritas e

explicadas de forma clara e precisa. Mesmo um elevado nível

de incerteza na mensuração não impede necessariamente

essa estimativa de fornecer informações úteis (ver item 2.22).
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•Estrutura conceitual

•3.2 O objetivo das demonstrações contábeis é fornecer

informações financeiras [...] que sejam úteis aos usuários das

demonstrações contábeis na avaliação das perspectivas

para futuros fluxos de entrada de caixa [...] e na avaliação

da gestão de recursos da administração sobre os recursos

econômicos da entidade (ver item 1.3)
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•Conclusão:

Não exercer julgamentos no ambiente de incerteza não é

aderente à atividade técnica/profissional

Sempre existe um caminho a ser percorrido

Negar significa falta de orientação na condução dos

negócios

Permite inferência sobre risco significativo de não

continuidade (risco going concern)
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➢ OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/n.º 02 de 10/03/20;

➢ OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/nº 03 de 16/04/2020;

➢ DELIBERAÇÃO CVM Nº 849, de 31/03/2020;

➢ DELIBERAÇÃO CVM Nº 862, de 23/07/2020;

➢ DECRETO Nº 10.350, de 18/05/2020;

➢ RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 885, de 23/06/2020.
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VERIFICAÇÃO DE ALGUNS IMPACTOS

➢ Total de empresas do setor com registro na CVM = 89 

➢ Empresas selecionadas = 20 (DFs Consolidadas e Individuais, 

representando 54 Companhias Abertas)

- Variação dos números relativos aos 9 meses de 2020, comparados 

com os números de igual período de 2019, para os seguintes itens:

✓ Receita Líquida

✓ Lucro Bruto

✓ Resultado Líquido

✓ Nível de disclosure sobre os efeitos
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VERIFICAÇÃO DE ALGUNS IMPACTOS 

NÚMEROS AGREGADOS DE 54 EMPRESAS

ITR2020 / ITR2019

DISCLOSURE DOS EFEITOS DECORRENTES 

DA PANDEMIA DO COVID 19

1º ITR 2º  ITR 3º ITR

ACUMULADO

9 MESES

RECEITA LÍQUIDA 4,88% 6,09% 0,81% 3,83%

RESULTADO BRUTO 8,67% 22,21% 9,87% 13,69%

RESULTADO LÍQUIDO -13,24% -3,61% 3,69% -3,89%



DISCLOSURE SOBRE OS EFEITOS

Muitas Companhias já haviam entregue as DFs de 2019 quando da

data de elevação da doença ao status de pandemia e da emissão do

OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/n.º 02/20.

Para as ITRs, foi observado que as Companhias incluíram NE

específica sobre o assunto e, quando necessário, houve menção em

outras NE.

Não foram observados casos que mereçam destaque, positivo ou

negativo.
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ADOÇÃO DAS IFRS n. 9 e n. 15

TRANSMISSORAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Base para Estudo :

✓ Estudo técnico-contábil ABRACONEE (DF-2017)

✓ Memorando Técnico Contábil ABRACONEE (DF-Dezembro 2018)

✓ Lei n. 12.783/2013 (prorrogação de concessões e base indenização)

✓ Portaria MME n. 120/2016 (realização e remuneração ativos 31.05.2000)

✓ Resolução ANEEL n. 386/2009 (revisão tarifária e metodologia RAP)

✓ Resolução ANEEL n. 589/2013 (critérios p/ cálculo do VNR ativos - 31.05.2000)

✓ Resolução ANEEL n. 729/2016 (métricas para controle de qualidade - PV)

✓ Reuniões e Confirmações externas – SFEF ANEEL

✓ Reuniões e discussões técnicas com empresas do setor

✓ Papers e Slides Apresentações Ibracon

✓ Tolmasquim, M. Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro. Synergia Editora: DF, 

2015. 2 ed.



Panorama - Regulação do Setor de Transmissão:

Contratos de Concessão – Setor de Transmissão de Energia Elétrica:



Panorama - Regulação do Setor de Transmissão:

Paper Ibracon - View B:

Direito incondicional de
receber caixa é determinado
somente após cumprimento
da OP2, quando autorizado o
faturamento da RAP.

Base Conclusão: IFRS15.108
e IFRS15.BC323



Comercialização da Transmissão:

Panorama - Regulação do Setor de Transmissão:



Panorama - Regulação do Setor de Transmissão:
• Receita que as Concessionárias de Transmissão recebem anualmente por disponibilizar suas instalações de transmissão ao

ONS e prestar o serviço público de transmissão (cada instalação tem uma RAP própria);
• Instalações decorrentes de licitação (leilão) a RAP corresponde ao valor arrematado no leilão e é paga somente a partir da

entrada em operação comercial em valores mensais, correspondente e 1/12 do valor estabelecido em contrato;
• Revisão da RAP ocorre a cada 5 anos e o reajuste anual é procedido com base no IGP-M (contratos celebrados até 2006) e

IPCA (contratos assinados a partir de 2006);
• A receita efetivamente recebida pelo concessionário de transmissão poderá ser superior ou inferior à RAP prevista, devido ao

ingresso ou saída de usuários do serviço de transmissão, bem como ao aumento ou redução de montantes contratados - PA.



Panorama - Regulação do Setor de Transmissão:

RBSE: parcela da RAP correspondente às instalações componentes da Rede Básica, definidas 

no Anexo da Resolução nº 166, de 31 de maio de 2000 

RBNI: parcela da RAP correspondente às novas instalações componentes da Rede Básica 

autorizadas e com receitas estabelecidas por resolução específica após a publicação da 

Resolução nº 166/2000 

RPC: parcela da RAP correspondente às instalações classificadas como Demais Instalações 

de Transmissão – DIT, definidas no Anexo da Resolução nº 166/2000 

RCDM: parcela da RAP correspondente às novas DIT autorizadas e com receitas 

estabelecidas por Resolução específica após a publicação da Resolução nº 166/2000, ou 

aquelas contratadas nos termos das Resoluções nos 489, de 29 de agosto de 2002, e 158, de 

23 de maio de 2005 

PV - Parcela variável: penalidade pecuniária aplicada por indisponibilidade do sistema ou por
restrições operativas e prêmio pecuniário concedido como incentivo à melhoria na disponibilidade.

PA - Parcela de ajuste: parcela decorrente de aplicação de mecanismo contratual, que é adicionada
ou subtraída da RAP, nos reajustes anuais periódicos, de modo a compensar déficit ou excesso de
arrecadação no período anterior.



Motivações para emissão do OC SNC/SEP - Transmissoras:

- Tratamento contábil díspar para ativos de concessão submetidos a um

mesmo regramento (Lei n. 12.783/2013)

▪ Infraestruturas antigas (RBSE) x Infraestruturas novas

▪ Ativo RBSE: custo amortizado x “fair value”

- “Incentivos” na apuração de resultados por parte das transmissoras?

▪ Alocação da Receita por obrigações de Performance: discricionária em

desacordo com o CPC 47 (incentivo tributário?)

▪ Taxa de remuneração dos Ativos: 4 taxas e 5 modelos (enquadramento de

“covenants”?)

▪ “Geografia” da receita financeira: Dentro RB com aumento do EBITDA

(enquadramento de “covenants”?)

- Baixo nível de evidenciação em nota explicativa: Margens por obrigação

de performance, TIR efetiva dos projetos.



Fonte: ABRACONEE

Ativo RBSE:

Diversidade de

tratamento contábil

para um mesmo ativo?



Ativo RBSE – Lei n. 12.783/2013:

A lei n. 12.783/2013, regulamentada pelo Decreto n. 7.891/2013, estabeleceu opção para renovação por mais 30
anos das concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, cujos prazos de vencimento dos
contratos ocorressem a partir de 2015. Além disso, por meio da Lei n. 12.783/2013, foi alterado regime de preço
para tarifa calculada com base em custos de operação e manutenção, acrescida de remuneração, para as
Transmissoras. Por meio da Resolução ANEEL n. 589/2013, foram definidos critérios para indenização das
instalações de transmissão, para as concessionárias que aderiram à opção de renovação, através de cálculo do Valor
Novo de Reposição - VNR, baseado em laudo elaborado por empresa credenciada na ANEEL.

Confirmação SFEF ANEEL: ativo RBSE está sujeito à PV na RAP.

Art. 6º, inciso II, da Lei 12.783/2013 prevê que a prorrogação dos contratos de concessão sujeitará as Transmissoras
aos padrões de qualidade do serviço fixados pela Aneel (PV na RAP!)

Ativo Financeiro – IFRS n. 9 ou Ativo de Contrato – IFRS n. 15?

Renegociação Ativo Financeiro? IFRS n. 9, §§ 5.4.3., 5.5.12



Se Ativo Financeiro – IFRS n. 9, qual a mensuração apropriada? Custo amortizado ou FVTPL?

Parcela da Indenização – RBSE, Ativo Contingente?

Parcela da Remuneração desses ativos relativa ao custo de capital não estava sendo repassada pela ANEEL à RAP,
por força de liminar obtida na justiça por ABRACE, ABIVIDRO e ABRAFE. Liminar foi cassada, mas a discussão segue
em juízo.

Portaria do MME n. 120/2016 determinou que os valores homologados pela ANEEL a título de indenização - Ativos
RBSE, passassem a compor a Base de Remuneração Regulatória - BRR, juntamente com o custo de capital incorrido
(remuneração do ativo, depreciação do ativo e tributos). Referido valor está sujeito à atualização pelo IPCA.
Ademais o custo de capital não incorporado desde as prorrogações ao processo tarifário deverá ser atualizado e
remunerado pelo custo de capital próprio real.

Ativo RBSE – Lei n. 12.783/2013:



“Discricionariedade” de Alocação de Receita?

C&U O&M C&U O&M

Cia. 1 0,00% 19,41% Cia. 1 0,00% 8,78%

Cia. 2 8,98% 0,00% Cia. 2 6,46% 0,00%

Cia. 3 0,00% ? Cia. 3 0,00% ?

Cia. 4 0,00% 26,16% Cia. 4 0,00% 11,49%

Cia. 5 ? ? Cia. 5 ? ?

Cia. 6 ? ? Cia. 6 ? ?

Cia. 7 0,00% ? Cia. 7 0,00% ?

Cia. 8 -290,03% 71,37% Cia. 8 0,00% 63,97%

Cia. 9 9,25% 65,85% Cia. 9 9,25% ?

Cia. 10 ? ? Cia. 10 ? ?

Cia. 11 ? ? Cia. 11 ? ?

Cia. 12 ? ? Cia. 12 ? ?

Cia. 13 35,54% N/Ap Cia. 13 9,25% N/Ap

Cia. 14 12,54% N/AP Cia. 14 9,25% N/AP

Cia. 15 0,00% 30,45% Cia. 15 0,00% -171,94%

Cia. 16 0,00% 36,86% Cia. 16 0,00% 33,94%

Cia. 17 20,44% ? Cia. 17 ? ?

Cia. 18 -14,92% 89,98% Cia. 18 -414,31% 90,33%

Margens 2018 Margens 2017 Média -16,78% 42,51% Média -31,68% 5,22%

Mediana 0,00% 33,66% Mediana 0,00% 11,49%

Moda 0,00% #N/D Moda 0,00% #N/D

Desvio 83,01% 30,28% Desvio 120,57% 84,64%

CV -494,54% 71,22% CV -380,65% 1620,15%

N/AP concessões na fase de construção de infraestrutura e sem operação (pré-operacional)

? informações não divulgadas em nota explicativa anexa às demonstrações contábeis

Incentivo Tributário?

Margem de presunção IRPJ e CSLL

C&U: 32% da receita bruta

Margem de presunção IRPJ

O&M: 8% da receita bruta

Margem de presunção CSLL

O&M: 12% da receita bruta

Fonte: IN RFB n. 1.700/2017



(1) TIR identificada originalmente no business plan do leilão de concessão da rede

de transmissão, ajustada por meio de uma programação não linear a cada evento

de reajuste tarifário periódico – RTP (através da ferramenta “solver” ou “atingir

meta” da planilha excel);

(2) taxa implícita identificada originalmente para o ativo de contrato (CAPEX e

receitas de construção consideradas para cômputo da taxa), por meio de uma

programação não linear (através da ferramenta “solver” ou “atingir meta” da

planilha excel) e mantida até o fim do contrato;

(3) WACC original, definido pela ANEEL no leilão de concessão da rede de

transmissão, mantido até o fim do contrato;

(4) WACC atualizado a cada reajuste tarifário periódico – RTP pela ANEEL; e

(5) remuneração identificada para uma NTN-B (juros da curva negociada do papel

mais IPCA) com prazo similar ao do contrato, recomendada por auditores

independentes, segundo informação obtida pelas áreas técnicas.

“Incentivos” de outros resultados? Taxa de

remuneração do Ativo: 4 taxas e 5 modelos



Ofício Circular SNC/SEP Transmissoras de 

Energia Elétrica 


