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Sobre o Relatório 

Preparado pelos administradores da GasBrasiliano, este Relatório Integrado da 

Administração reúne o Relatório da Administração com as Demonstrações Financeiras 

da Companhia, o relatório dos Auditores Independentes e o parecer do Conselho Fiscal, 

referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. Este relatório visa, ainda, o 

atendimento aos incisos VIII e IX do artigo 8º da Lei Federal nº 13.303/2016, que 

preveem, respectivamente, ampla divulgação ao público em geral de carta anual de 

governança corporativa e a divulgação anual de relatório integrado ou de 

sustentabilidade.  

 

Mensagem da Administração 

O ano de 2021 foi um ano de resultados extraordinários para a GasBrasiliano. 

Registramos o maior volume de vendas de gás dos últimos cinco anos, entregamos o 

maior lucro líquido e operacional da história da Companhia e executamos os maiores 

níveis de investimento e construção de rede anuais dos últimos 10 anos. Isso tudo num 

cenário extremamente desafiador. 

 

O ano de 2021 se apresentou como uma grande incógnita devido ao cenário de 

pandemia do coronavírus. Apesar do avanço da vacinação no mundo, o que acendia a 

esperança de retorno à normalidade, não foi bem assim que tudo transcorreu. Surgiram 

novas ondas, novas variantes, incertezas quanto a efetividade da vacinação e uma série 

de impactos no ambiente de negócios, de difícil previsão e mensuração, decorrentes 

desse cenário. Convivemos com a necessidade de um olhar muito atento para o curto 

prazo e para preservação da saúde de todos. 

 

Nossos colaboradores responderam muito bem ao regime emergencial de trabalho 

remoto, que perdurou até o mês de setembro de 2021, mantendo a produtividade e o 

foco nos resultados, o que engrandece nossos valores de comprometimento com a 

empresa e de cuidado com as pessoas.  

 

No relatório integrado de 2020, registramos nosso compromisso de empenhar todos os 

esforços na realização do plano de expansão traçado para o ano de 2021, cumprindo 

dessa forma o Plano de Negócios aprovado junto a Agência Reguladora e assim foi feito 

 

Mesmo compreendendo o quão arriscadas as atividades de investimentos tornaram-se 

para as empresas perante os efeitos persistentes da crise econômica e social causada 

pela pandemia, continuamos firmemente cumprindo com nosso propósito de conectar o 



 
 

 

noroeste paulista, e, assim, contribuir com a retomada da economia e aumento da 

qualidade de vida nas comunidades onde atuamos.  

 

Concluímos também no ano de 2021 a formalização do Plano Estratégico 

GasBrasiliano 2030, estabelecendo formalmente as aspirações de nossa Companhia, 

com as definições de propósito, visão e valores, além dos objetivos estratégicos que 

direcionarão nossas ações ao longo dos próximos anos. 

 

Assim, o biometano passou a figurar como peça-chave do Plano Estratégico da 

GasBrasiliano, que irá, além de continuar sua expansão para novas regiões e adensar 

regiões já atendidas, alocar esforços e recursos relevantes para a inserção do gás 

renovável na matriz energética do Estado de São Paulo, em grande escala. Nossa visão 

é de que a infraestrutura de redes da GasBrasiliano será a plataforma na qual esse 

novo mercado se desenvolverá. 

 

Nesse contexto, insere-se a execução do projeto Cidades Sustentáveis, cujas obras de 

implantação da rede foram iniciadas em 2021, e que levará o biometano produzido pela 

Usina Cocal em Narandiba aos municípios de Pirapozinho e Presidente Prudente. Esse 

projeto, estratégico para a GasBrasiliano, terá sua operação comercial iniciada em 

2022, e representa o primeiro passo concreto da Companhia no desenvolvimento do 

seu objetivo estratégico relacionado ao biometano, ao mesmo tempo em que nos coloca 

em posição de vanguarda na transição energética para uma economia de baixo 

carbono. 

 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 



 
 

 

Destaques de 2021 

Projeto Cidades Sustentáveis – Com obras iniciadas em agosto de 2021 e com 

48,9 km de rede distribuição construídos até 31/12/21, o que corresponde a 75% 

do total, o projeto colocará os municípios de Narandiba, Pirapozinho e Presidente 

Prudente em destaque nacional como as primeiras cidades atendidas 

exclusivamente com biometano. A conclusão das obras está prevista para 

ocorrer no primeiro trimestre e o início da operação está previsto para julho de 

2022.   

 

Figura 1: Foto aérea da Usina Cocal 

Ligação da Bracell – Foi realizado em 26 de julho de 2021 o início do 

fornecimento de gás canalizado para a planta de papel e celulose da Bracell, 

maior investimento privado do Estado de São Paulo nos últimos 20 anos, 

passando a ser o maior cliente da GasBrasiliano. No ano de 2021 foram 

consumidos pela Bracell, apenas no período de agosto a dezembro, a média 

diária de cerca de 166 mil m³/dia.  

 

Figura 2: Conjunto de Regulagem e Medição da Bracell 
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Recordes de faturamento e volume distribuído – No ano de 2021 a Companhia 

registrou o faturamento recorde de R$ 988 milhões. O desempenho no volume 

distribuído, que contribuiu para o faturamento recorde, também registrou outros dois 

recordes, o de volume mensal, no mês de outubro de 2021, com 33.967.504 m³ de gás 

distribuído e o de volume diário, no dia 09/12/2021, como 1.287.345 m³/dia. 

 

Expansão da rede de distribuição em 76,3 km – Com um investimento de R$ 35,2 

milhões, foram construídos 76,3 km de rede de distribuição no ano de 2021, maior 

extensão anual dos últimos 10 anos. 

  

Figura 3: Obras do Projeto Cidades Sustentáveis 

 

Ações de prevenção contra o coronavírus – Ao longo de 2021 a Companhia manteve 

esforços visando a continuidade de suas operações e a preservação de sua força de 

trabalho. Foram realizadas ações de conscientização e prevenção com relação aos 

riscos de transmissão e contágio pelo Sars-Cov-2, envolvendo a manutenção do regime 

de teletrabalho durante os meses de janeiro a setembro.  

Dentre a força de trabalho, não foram registrados casos graves ou internações 

decorrentes da COVID-19, sendo que em dezembro de 2021 100% dos nossos 

profissionais já se encontravam com o esquema vacinal completo (2 doses). 

 

Implantação do Laboratório de Análise da Qualidade do Gás – Com início de 

operação em julho, o laboratório conta com equipamentos para determinação das 

concentrações de compostos sulfurados no gás, integrantes do indicador COG – 

Concentração de Odorante no Gás, e para determinação das Características Físico-

Químicas do gás (CFQ). O projeto contou com investimento bruto da ordem de R$ 1,3 

milhão, envolvendo obras e equipamentos. 
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GaBih - GasBrasiliano Inovation Hub (GaBih) – Em linha com as tendências 

mercadológicas e com os objetivos estratégicos da Companhia, foi inaugurado em 2021 

o GaBih, um hub de inovação aberta com foco no mercado de gás em parceria com o 

Supera Parque. 

Os hubs de inovação são espaços que conectam diferentes necessidades e 

oportunidades e impulsionam a produção de novas soluções ou negócios. Nesse 

contexto, o GaBih é um espaço de fomento às ideias inovadoras que buscam o aumento 

da eficiência, a ampliação do portfólio de produtos e serviços e o aprimoramento da 

experiência do usuário de gás canalizado na região noroeste do estado de São Paulo. 

O SUPERA Parque é um ambiente de inovação responsável por atrair e reter empresas 

tecnológicas, com destaque para o setor de Bioenergia (entre outros) que surgiu do 

convênio entre a USP (Universidade de São Paulo), Prefeitura Municipal de Ribeirão 

Preto e Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do 

Estado de São Paulo. 

 

 

35 mil clientes atendidos – A GasBrasiliano iniciou o segundo semestre de 2021 

ultrapassando a marca de 35 mil clientes ligados à sua rede de distribuição.  

Os municípios de São Carlos, Ribeirão Preto, Bauru, Araraquara, Araçatuba e Marília 

tiveram destaque no mercado urbano, segmento de representatividade em número de 

clientes. Foram 3.448 novos clientes residenciais, um total de 40 novos edifícios e 57 

novos estabelecimentos comerciais. 

 

Realização da Primeira Pesquisa de Clima Organizacional – A pesquisa objetivou 

conhecer a percepção dos colaboradores com relação aos aspectos de carreira e 

desenvolvimento, engajamento, supervisão e liderança, remuneração e benefícios, 

dentre outros. Seus resultados foram divulgados aos colaboradores e irão subsidiar a 

elaboração de estudos e avaliações sobre possíveis aperfeiçoamentos nas práticas e 
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políticas de gestão de pessoas da Companhia, visando aumentar o grau de satisfação 

e a qualidade de vida no trabalho. 

A pesquisa obteve índice de respostas positivas de 86%, evidenciando um alto nível de 

satisfação, assim como os bons resultados dos trabalhos desenvolvidos ao longo dos 

anos. 

 

Satisfação de Clientes – Mais uma vez a GasBrasiliano recebeu avaliação positiva 

de seu atendimento, com índice de satisfação de 97% dos entrevistados. 

De acordo com a pesquisa, dentre os itens de atendimento avaliados, foram destaque 

a educação e cortesia dos atendentes com os consumidores, o tempo de espera para 

atendimento, a preocupação da empresa com os clientes e a confiabilidade que os 

consumidores têm na Companhia. Todos estes itens foram avaliados como satisfatório 

ou muito satisfatório. 

 

Plano Estratégico GasBrasiliano 2030 – Objetivando criar valor sustentável para seus 

acionistas, clientes, fornecedores, funcionários e sociedade, a GasBrasiliano concluiu 

no ano de 2021 seu primeiro ciclo de Planejamento Estratégico.  

Com isso, a Companhia passa a ter formalizados seu Propósito, seus Valores e sua 

Visão, além, das estratégias formuladas para atingir seus objetivos de curto, médio e 

longo prazo. 

 

Realização da Segunda Chamada Pública para Aquisição de Gás Natural – Frente 

a necessidade de aquisição de volume adicionais para atender a demanda por gás canalizado 

do mercado cativo, a GasBrasiliano promoveu a CP22, em coordenação com as distribuidoras 

de gás do Centro-Sul do país. No processo, a Companhia recebeu 19 propostas de 7 potenciais 

supridores interessados em ofertar gás natural a partir de 01/01/2022. A Petróleo Brasileiro S.A. 

– PETROBRAS sagrou-se vencedora do processo com a celebração do contrato com vigência 

até o final de 2025 em volumes que variam entre 263 mil e 405 mil m³/dia. 
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Carta Anual de Governança 

A GasBrasiliano 

A Gas Brasiliano Distribuidora S.A. foi constituída em 1999 e detém a Concessão para 

Exploração do Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado, conforme Contrato de 

Concessão firmado com o Estado de São Paulo em 10/12/1999 com duração de 30 anos.   

As atividades da Companhia são reguladas e fiscalizadas pela Agência Reguladora de Serviços 

Públicos do Estado de São Paulo (ARSESP). 

O controle acionário da GasBrasiliano é 100% da Petrobras Gás S.A. – GASPETRO que, por 

sua vez, tem como acionistas a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS (51% das ações 

ordinárias) e a Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. (49% das ações ordinárias). 

A área de concessão da GasBrasiliano se localiza na região Noroeste do Estado de São Paulo 

(figura 3), abrangendo 375 munícipios e uma população de 9,3 milhões de habitantes1.  

 
             Figura 5 – Mapa da Área de Concessão 

 

Nosso Propósito, Nossos Valores e Nossa Visão 

Propósito 

Implementar infraestrutura de gás canalizado para desenvolver e conectar o Noroeste 

Paulista. 

 

 
1 Fonte: IBGE – Estimativa de população – 2021. 
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Valores 

Ouvimos você. Sempre.  

Temos o foco do cliente. 

 

Somos gente cuidando de Gente.  

A gente cuida. 

Nós Fazemos a coisa certa. 

Conformidade e respeito aos recursos. 

 

Nos dedicamos. Não paramos nunca. 

Somos inquietos. Somos comprometidos 

Visão 

Ser efetivamente uma plataforma de negócios inovadores para o gás natural e biometano, 

conectando produtores, comercializadores e consumidores. Nossa infraestrutura será essa 

plataforma onde esses negócios acontecem. 

 

Estrutura de Gestão 
(em 31/12/2021) 
 

Diretoria Executiva 

Alex Sandro Gasparetto 
Diretor Presidente 

 
Giane Moreira Ferreira 
Diretora Técnico-Comercial 

Vitor Hill de Oliveira Alves Pessoa 
Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor de 
Assuntos Regulatórios. 
 
 

   

Conselho de Administração 

Ricardo José Lourenço de Mello  
(Presidente) 
 

Anderson Gil Ramos Bastos 
(Vice-Presidente) 

Carla Maria de Oliveira Castro Gonçalves 

Pedro Aurélio Cardoso Sampaio 
Rogério Soares Leite 
William Trajano de Andrade Costa

Conselho Fiscal
Titulares Suplentes 
Bruno Galete Caetano de Paula  
(Presidente) 

Carlos Eduardo Barros dos Santos  
Luiz Eduardo Queiroz Castello 

Marcia Ribeiro Abreu 
Juliana Medeiros de Castro Passos 
Márcio Musso de Góes

Remuneração dos Administradores e dos Conselheiros Fiscais 

A remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais da GasBrasiliano foi estabelecida 

em deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 22/04/2021. 
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Governança Corporativa 

Governança, Conformidade e Riscos 

As boas práticas de governança corporativa e compliance constituem um pilar de sustentação 

para o negócio. A prioridade é atuar sempre orientados pela ética, pela integridade e pela 

transparência. 

A Companhia atua sempre em consonância com a Lei 13.303/16 – Lei das Estatais e sua norma 

regulamentadora, o Decreto 8.945/16 e as Resoluções da Comissão Interministerial de 

Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União — CGPAR.  

O compromisso da Companhia com a Ética está formalmente estabelecido no Código de 

Conduta Ética do Sistema Petrobras e no Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção. 

Tais documentos apresentam os princípios éticos e os compromissos de conduta que devem 

ser seguidos pelos integrantes do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria 

Estatutário, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, bem como pelos empregados e demais 

prestadores de serviços. 

A GasBrasiliano também possui Canal de Denúncia especializado e independente, garantindo 

o sigilo e integridade das informações, rastreabilidade dos processos e tratamento da totalidade 

das manifestações. Independentes do Canal de Denúncia, a GasBrasiliano possui ouvidoria e 

serviço de atendimento a clientes. 

 

Auditoria Interna 

A GasBrasiliano conta com uma atividade Auditoria Interna, vinculada ao Conselho de 

Administração, que realiza regularmente a avaliação dos principais processos de controle 

interno da Companhia, objetivando seu aprimoramento, bem como da gestão de riscos 

corporativos, com a verificação do desempenho e da conformidade das atividades corporativas, 

comparando-as com os objetivos e metas da Companhia e com os preceitos legais e 

regulamentares vigentes. 

Desta forma a Auditoria Interna atua com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações 

e resultados da organização adotando uma abordagem sistêmica e disciplinada para a 

avaliação e melhora da eficácia dos mecanismos de controle e processos de gerenciamento de 

riscos. Auxilia a alta administração no desenvolvimento adequado de suas atribuições, 

proporcionando-lhes análises, recomendações e comentários objetivos, acerca das atividades 

examinadas. 

A Auditoria Interna atua com abordagem preventiva no exame dos processos, quanto aos 

aspectos qualitativos da consecução dos objetivos da Companhia, observando a eficiência, a 
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eficácia e a efetividade da gestão. Acompanha e avalia o atendimento às recomendações e 

determinações dos órgãos de controle, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do 

Comitê de Auditoria Estatutário e dos auditores independentes. 

No ano de 2021, a Auditoria Interna da GasBrasiliano executou os trabalhos contemplados no 

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2021, conforme aprovado pelo  

Conselho de Administração, cujo Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINT 

2021 encontra-se disponível no site da Companhia. 
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Desempenho da GasBrasiliano 

Desempenho Comercial 

Com o arrefecimento da pandemia de 

COVID-19 e a gradativa retomada da 

atividade econômica, o volume de gás 

natural distribuído pela Companhia foi 

positivamente impactado. Tal retomada, 

aliado à ligação de novos clientes, foi 

responsável por um aumento de 34,9% no 

volume distribuído, fechando o ano de 2021 

com um volume médio de 852,0 mil m³/dia 

(gráfico 1).

 

Com participação de 96,1% no volume total 

(gráfico 2), o volume distribuído ao Mercado 

Industrial foi de 818,8 mil m³/dia no ano de 

2021, o que representa um aumento de 

35,6% em relação à 2020. 

 

 

Assim como no ano anterior, em 2021 os 

setores de Bebidas (suco de laranja), com 

23% de participação, de Alimentos com 

21%, de Vidros, com 16% e Cerâmico com 

15%, continuaram a representar substancial 

importância nos volumes vendidos. Como 

novidade em 2021, temos a adição do setor 

de Celulose que, em função da ligação de 

um importante cliente, já representa 9% do 

volume distribuído ao Mercado Industrial. 

Tais setores, somados, correspondem a 

84% do Mercado Industrial no ano de 2021 

(gráfico 3). 

 

 

 

ALIMENTOS
21%

BEBIDAS
23%

CELULOSE
9%

CERÂMICA
15%

MINERAÇÃO
1%

OUTRAS 
INDÚSTRIAS

5%

QUÍMICA
9%

TÊXTIL
1%

VIDRO
16%

Gráfico 3 - Participação do volume do 
Mercado Industrial

724,4 695,0 712,6
631,8
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Gráfico 1 - Evolução do Volume Distribuído
(mil m³/dia)
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O segmento de GNV (gás natural veicular), com volume médio diário de 18,9 mil m³, registrou 

no ano de 2021 um aumento de 26,4% em relação ao ano de 2020 (14,9 mil m³/dia), 

representando cerca de 2,2% do volume distribuído pela Companhia. Esse crescimento 

corresponde a recomposição das perdas registradas em 2020 e reestabelece o patamar de 

vendas aos níveis pré pandemia. 

Em comparação ao ano de 2020, o volume 

distribuído ao mercado Comercial encerrou 

2021 com um aumento de 11,5% atingindo 

uma média diária de 6,3 mil m³. Apesar do 

aumento do volume, o segmento comercial 

ainda se ressente do impacto das restrições 

impostas em face da pandemia da COVID-

19, bem como da dificuldade de 

recuperação da atividade econômica. O 

número de usuários atendidos nesse 

segmento diminuiu de 789 para 748, 

demonstrando uma queda de 5,5% (gráfico 

4). 

 

 

A quantidade de consumidores atendidos 

pela GasBrasiliano no segmento 

Residencial saltou de 32.704 em 2020, para 

35.939 em 2021 (Gráfico 5). Com relação 

aos volumes, esse mercado alcançou uma 

média diária 8,0 mil m³ em 2021, 

apresentando um crescimento de 7,6% em 

comparação ao ano anterior. 

 

O Mercado Urbano, composto pelos mercados Residencial e Comercial, totalizou o volume 

distribuído de 14,3 mil m³/dia, o que representa 1,7% do volume total distribuído pela empresa. 

18.905
21.921

26.107

30.267
32.704

35.939

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gráfico 5 - nº de clientes do Mercado 
Residencial

757

780

791

801

789

748

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gráfico 4 - nº de clientes do Mercado 
Comercial
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O total de clientes atendidos pela 

GasBrasiliano cresceu 9,5%, passando de 

33.688 em 2020 para 36.888 em 2021 

(gráfico 6),  

A Companhia finalizou 2021 atendendo os 

seguintes consumidores: 183 clientes no 

Mercado Industrial, 1 revendedor no 

Mercado de GNC, 17 revendedores no 

Mercado Automotivo, 748 clientes no 

Mercado Comercial e 35.939 clientes no 

Mercado Residencial.

 

Desempenho Econômico e Financeiro 

A tabela a seguir apresenta as principais magnitudes da GasBrasiliano no ano de 2021 e as 

respectivas variações em relação ao ano de 2020. 

INDICADORES (R$ mil) 2 2021 2020 Variação % 

Receita Bruta 989.603 553.354 78,8% 

Custo do Gás 559.585 297.454 88,3% 

Margem de Contribuição 199.900 128.622 54,4% 

Despesas Operacionais 98.701 68.906 43,2% 

Lucro Líquido 81.331 72.703 11,9% 

EBITDA 123.077 113.872 8,1% 

Conta Gráfica (saldo) 16.551 22.343 -25,9% 

               Tabela 1 – Principais Indicadores
                  

Principalmente em função da performance comercial observada pelos volumes distribuídos, a 

margem de contribuição da GasBrasiliano apresentou aumento significativo no decorrer do ano 

de 2021, crescendo 54,4% em comparação a 2020, o que em valores absolutos representa um 

crescimento na ordem dos R$ 71,2 milhões (gráfico 7).  

Ainda como implicação do desempenho comercial, a Companhia percebeu em 2021 um salto 

de 78,8% de sua receita operacional bruta, quando comparada aos R$ 553,3 milhões do ano 

 
2 Todos os valores monetários citados neste relatório são nominais 

22.882

27.092

31.260
33.688

36.888

2017 2018 2019 2020 2021

Gráfico 6 - Número total de clientes



 
 

 

18 

de 2020. Todavia, cumpre destacar que a regulação trata o preço do gás adquirido do supridor 

como uma variável dita pass through, implicando que grande parte do recorde de R$ 989,6 

milhões de receita está vinculado diretamente a variação do custo do gás pago, o qual atingiu 

R$ 559,5 milhões de reais em 2021, ou 88,3% acima do observado em 2020. Uma análise sobre 

as explicações da variação da receita bruta demonstra que dos R$ 436,2 milhões do seu 

aumento em relação ao ano de 2020, R$ 190,8 milhões está  relacionado ao aumento do volume 

distribuído pela Companhia, cerca de R$ 174,1 milhões é proveniente do efeito do aumento do 

custo do gás, enquanto  R$ 71,2 milhões se referem ao aumento da margem de contribuição.

À GasBrasiliano tem sido aplicadas as regras impostas pela Deliberação ARSESP nº 

1.056/2020, cujo conteúdo disciplina uma redução nos montantes possíveis de recuperação de 

determinados encargos presentes nos contratos com o supridor de gás. Dessa forma, 

considerando a aplicação da citada deliberação, o saldo da conta compensatória regulatória 

atingiu R$ 16,6 milhões no ano de 2021, o que representa uma diminuição de 25,9% em relação 

ao ano anterior (gráfico 8).

Nada obstante, a Companhia continuou distribuindo rentabilidade aos seus acionistas em 2021 

e alcançou, por mais um ano consecutivo, o maior lucro de sua história, registrando um 

resultado líquido de R$ 81,3 milhões, 11,9% maior quando comparado ao ano de 2020, cujo 

resultado foi de R$ 72,7 milhões (gráfico 9). As bases firmadas para a manutenção do resultado 

podem ser entendidas como reflexo da gestão frente às oportunidades comerciais, 

vislumbradas nos patamares do volume distribuído e ao diligente tratamento na condução das 

despesas operacionais e dos riscos financeiros de curto prazo. 
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No que se refere as despesas operacionais, estas apresentaram um salto de aproximadamente 

43% na comparação de 2021 com 2020, crescendo cerca de R$ 29,7 milhões. Cabe salientar 

que tal aumento é majoritariamente explicado pelas provisões de R$ 14,5 milhões e de R$ 5,5 

milhões, vinculadas à deliberação 1.056/2020 e nota técnica ARSESP NT.F-0065-2021, 

respectivamente. Finalmente, o indicador de aproximação da geração do fluxo de caixa 

operacional, medido pelo EBITDA, atingiu R$ 123,1 milhões em 2021, representando um 

aumento de 8,1% frente aos 113,9 milhões de 2020 (Gráfico 11). 

 

Demonstração de Valor Adicionado (DVA) 

A Demonstração de Valor Adicionado (DVA) apresenta informações de caráter econômico 

durante um determinado período de tempo, demonstrando a formação da riqueza gerada e sua 

respectiva distribuição. Em 2021, as operações da Companhia garantiram R$ 213,9 milhões de 

49,1

41,0

53,4

72,7

81,3

2017 2018 2019 2020 2021

Gráfico 9 - Evolução do Lucro Líquido
(R$ milhões)

62,5
52,9

81,6

113,9
123,1

2017 2018 2019 2020 2021

Gráfico 11 - Evolução do EBITDA
(R$ milhões)

64,5 62,8
68,3 68,9

98,7

2017 2018 2019 2020 2021

Gráfico 10 - Evolução das Despesas 
Operacionais
(R$ milhões)



 
 

 

20 

valor adicionado (tabelas 2 e 3), valor 19,8% acima do registrado em 2020. Os Gráficos 12 e 13 

a seguir demonstram a distribuição relativa entre os stakeholders. 

Demonstração de Valor 
Adicionado (R$ mil) 

2021 2020 

Receitas Operacionais 1.002.009 605.836 

Insumos de Terceiros (778.070) (414.833) 

Retenções (Depreciação) (29.801) (28.862) 

Receitas Financeiras 19.771 16.322 

Valor adicionado total 213.909 178.463 

 

 

Distribuição do Valor 
Adicionado (R$ mil) 

2021 2020 

Pessoal  22.223 21.104 

Governo 108.316 82.418 

Terceiros 2.038 2.238 

Acionista 81.332 72.703 

Valor adicionado distribuído 213.909 178.463 

 

 

 

Investimentos 

Em 2021 a GasBrasiliano executou os maiores níveis de investimento e construção de rede 

anuais dos últimos 10 anos, investindo R$ 35,2 milhões, principalmente destinados a expansão 

de 76,3 km de gasodutos de distribuição. Ao final do ano a rede de distribuição da Companhia 

totalizou 1.239,9 km (gráfico 10), composta por 617,9 km em aço e 621,9 km em PEAD.  

Com pouco mais da metade dos valores investidos e responsável por cerca de 65% do 

montante de gasodutos construídos em 2021, o início e andamento das obras do Projeto 

Cidades Sustentáveis foram os principais focos de esforços dispendidos pela Companhia na 

gestão do portifólio, em um projeto inovador, cuja ambição é se tornar o primeiro sistema de 

distribuição de gás canalizado completamente abastecido por biometano. 

Tabela 2 – Demonstração do Valor Adicionado Tabela 3 – Distribuição do Valor Adicionado 
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Outros projetos que merecem destaques por suas consecuções durante o ano de 2021 são a 

interligação do cliente Bracell em Lençóis Paulista e a implementação do laboratório próprio de 

análises das características físico-químicas do gás. A interligação da Bracell foi responsável por 

cerca de R$ 2,9 milhões de investimentos e propiciou à GasBrasiliano atender uma das 

maiores plantas produtoras de celulose solúvel e celulose especial do mundo, tornando-a um 

de seus principais usuários. Com relação ao laboratório próprio implementado, este certamente 

tem colaborado para o enquadramento dos indicadores de Concentração de Odorante do Gás 

(COG) e Composição Físico-Químico (CFQ), cuja manutenção dentro de determinados limites 

constitui obrigação regulatória, além de reforçar a continuidade dos padrões de segurança 

construídos pela Companhia ao longo de sua história. 

A expansão da rede de distribuição para desenvolvimento dos mercados residencial, comercial 

e automotivo ocorreu mais acentuadamente nos municípios de Araraquara, Bauru e Ribeirão 

Preto, com a construção de 15,1 km de rede e próximo de R$ 3,6 milhões investidos. Outras 

expansões do mercado urbano também ocorreram nos municípios de Araçatuba, Marília, Matão 

e São Carlos. 

Destaca-se também os investimentos de R$ 4,1 milhões destinados à execução de projetos 

executivos, licenciamentos e liberações de áreas, possibilitando o amadurecimento de futuros 

projetos de expansão da rede de distribuição. 
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Gestão Operacional e Administrativa  

Operação 

Integridade do Sistema de Distribuição 

No ano de 2021, dentro do programa de manutenção, foram realizadas mais de 2.872 ordens 

de serviço, garantindo dessa forma a segurança do serviço disponibilizado aos clientes. A 

ARSESP, por sua vez, realizou duas fiscalizações na GasBrasiliano voltadas à verificação da 

segurança e qualidade da prestação de serviço de distribuição de gás canalizado, onde concluiu 

que os serviços estão sendo realizados dentro dos padrões requeridos. 

Com o intuito de assegurar a integridade da rede de distribuição, foram realizados simulados 

de emergências, palestras e treinamentos para entidades e empresas nos municípios da área 

de concessão, os quais geraram demandas de 1.394 acompanhamentos de obras de terceiros 

próximas à rede de distribuição.  

Centro de Controle Operacional (CCO) 

Localizado em Araraquara, o centro de controle operacional permite total monitoramento da 

rede de distribuição da GasBrasiliano. O Centro de Controle monitora 15 Estações de Controle 

de Pressão (ECP), 7 Estações de Odorização e os conjuntos de regulagem e medição de 25 

grandes clientes industriais. Também é possível identificar rapidamente qualquer ocorrência 

anormal como, por exemplo, ações de vandalismo. 

Sistemas de odorização 

Em 2021, todas as odorizadoras nas Estações de Transferência de Custódia operaram em 

modo automático, possibilitando ganhos na qualidade e estabilidade do processo de odorização 

do gás nos respectivos subsistemas, contribuindo com a melhora nos resultados de 

performance do enquadramento do COG, que no ano de 2021 atingiram o índice médio de 

99,3%, frente a 99,1% em 2020. 

Tecnologia da Informação 

Infraestrutura de TI 

Em 2021 acorreu a substituição total dos equipamentos periféricos, adotando-se o uso de 

notebook para toda a força de trabalho e a migração para a plataforma de colaboração em 

nuvem Microsoft 365, que possibilita a melhoria do ambiente de segurança da informação, 
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maior capacidade de armazenamento e a disponibilização de aplicações de produtividade e 

automação.  

Suprimento de gás 

Chamada pública coordenada para aquisição de suprimento de gás (CP22) 

Em coordenação com as distribuidoras de gás canalizado do Centro Sul (Sulgás, SCGAS, 

Compagás e MSGAS), a GasBrasiliano promoveu a 2ª edição da Chamada Pública para 

Aquisição de Suprimentos de Gás (CP22), para suprimento a partir 1º de janeiro de 2022.  

O processo teve início ainda em março de 2021 com a publicação do Edital e do Termo de 

Referência, onde a Companhia previa contratação de volumes de até 470 mil m³/dia, como 

complemento ao compromisso vigente celebrado com a Petrobras. Solicitava-se ainda 

propostas de produtos firmes e flexíveis, de forma a compatibilizar o portfólio de suprimentos 

com a sazonalidade característica dos clientes da GasBrasiliano. 

Ao final de abril, prazo determinado no cronograma para apresentação das propostas, a 

Companhia recebeu um total de 19 propostas de 7 diferentes potenciais supridores. As fontes 

de suprimentos variaram entre gás nacional, gás importado (Bolívia) e gás natural liquefeito 

indexadas tanto ao Brent, já amplamente praticado pelo mercado, como por outros indexadores 

como Henry Hub e JKM. 

Em junho, após análise qualitativa e quantitativa das propostas apresentadas, foram 

selecionados 6 potenciais supridores para a fase de negociações. 

As negociações se estenderam pelos meses seguintes, inclusive com a possibilidade de 

antecipação do início de fornecimento para setembro de 2021, após o expressivo aumento da 

demanda decorrente dos efeitos da crise hídrica atravessada pelo país. 

Contudo, o acesso as infraestruturas essenciais, desafio semelhantes ao observado na primeira 

Chamada Pública promovida pela GasBrasiliano em 2019, retrata a baixa evolução da abertura 

do mercado de gás nesse intervalo de tempo, e novamente colocou a Petrobras como a única 

supridora em condições de ofertar gás para o mercado do noroeste paulista. 

Desse modo, em 28 de dezembro de 2021, foi celebrado junto a Petrobras o Contrato NGM 22-

25 firme e inflexível, com o objetivo de complementar o portfólio de suprimentos da 

GasBrasiliano e garantir o atendimento aos usuários do mercado cativo. 



 
 

 

24 

 

Regulação 

Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD) 

Foi aprovado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo – Arsesp, 

por meio da Deliberação nº 1.171/21, de 25 de junho de 2021, o modelo do Contrato de Uso do 

Sistema de Distribuição, aplicável aos usuários que desejarem migrar para o mercado livre de 

gás canalizado. Após a revisão da regulação de mercado livre em 2020, ficou estabelecido que 

as concessionárias de São Paulo deveriam, em conjunto, propor um modelo de contrato padrão 

para o Estado. Tal documento, permite que qualquer usuário, exceto nos mercados residencial 

e comercial, possam contratar a molécula de gás diretamente com o produtor ou 

comercializador e adquirir a capacidade no sistema de distribuição para a entrega do gás no 

ponto de consumo. 

Relacionamento com Clientes e Mercado 

Pesquisa de satisfação  

A GasBrasiliano repetiu o bom desempenho na pesquisa de anos anteriores e obteve NPS 

Geral em nível de excelência (78) culminando no índice de satisfação geral dos usuários de gás 

natural canalizado de 97,4%. 

Relacionamento com os clientes  

A Central de Atendimento ao Cliente é o canal de comunicação mais utilizado pelos clientes da 

GasBrasiliano. Funcionando 24 horas por dia, todos os dias do ano, a Central de Atendimento 

foi avaliada positivamente em pesquisa realizada no ano de 2021. O atendimento em geral foi 

bem avaliado por 92,1% dos entrevistados. Dentre os itens avaliados, destaca-se que 92,7% 

dos entrevistados avaliaram ter sua solicitação atendida, e 90,0% avaliaram a educação e 

cortesia dos atendentes como satisfatório ou muito satisfatório. 

O website da Companhia é o segundo canal de atendimento mais utilizado pelos clientes. No 

ano de 2021 foram registrados 141.314 acessos ao website da GasBrasiliano, com destaque 

para os acessos na “Área do Cliente”. A Companhia procura monitorar as necessidades dos 

clientes e nos antecipar para entregar uma experiência diferenciada e cada vez melhor aos 

nossos consumidores, como consequência, no ano de 2021 os serviços através da internet 
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foram avaliados positivamente por 97,4% dos entrevistados em nossa Pesquisa Anual de 

Satisfação. 

Pesquisa e desenvolvimento 

A GasBrasiliano atua em eficiência energética e inovação de forma contínua, com processos 

robustos que têm gerado resultados. Através do programa de eficiência energética, foram 

elaborados estudos em 6 empresas no ciclo 2020-2021 em diversos munícipios. Na vertente de 

Pesquisa e Desenvolvimento, 2021 foi um ano desafiador, no desenvolvimento de cinco 

projetos em parceria com a ARSESP, sendo o maior número desde o início do Programa de 

P&D. Os projetos em curso são (i) Tecnologia de faturamento automático; (ii) Defesa técnica, 

financeira e ambiental sobre a aplicação do gás natural como combustível de transição 

energética no transporte público urbano utilizando o município de Ribeirão Preto; (iii) Utilização 

de GNV em embarcações na hidrovia tietê-paraná; (iv) Desenvolvimento de estudo para 

implementação de sistema de medição remota (Telemetria) de consumo de Gás Natural para 

medidores dos consumidores do segmento residencial e comercial e Projeto Conjunto (Comgas, 

Naturgy, GasBrasiliano) - Corredores azuis e a integração dos estados do sudeste. 

GasBrasiliano Innovation Hub 

Em 2021 foi inaugurado o Gabih (GasBrasiliano Innovation Hub), um hub de inovação aberta 

da GasBrasiliano modelado e gerenciado em parceria com o Supera Parque de Ribeirão Preto. 

O Gabih é uma plataforma completa e integrada de inovação aberta que busca encontrar 

soluções para os desafios que a Companhia enfrenta durante toda jornada de prestação do 

serviço de distribuição de gás. Além disso, ainda em 2021, foi realizado o primeiro Desafios 

Gabih (cinco desafios) – evento de captação de start ups para solução de desafios de inovação 

– e neste processo foram selecionados quatro ganhadores em relação a quatro desafios e deles 

foram selecionados três projetos para comporem o Programa Anual de P&D e C&R da ARSESP 

Ciclo 2021-2022. 

Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde   

Sistema de Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

A Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) é baseada nos requisitos previstos nas 

15 Diretrizes de SMS da PETROBRAS.  
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Em 2021 foi registrado um acidente de trabalho, junto à prestador de serviços, sendo de baixa 

gravidade. Do ponto de vista do sistema de gestão de SMS, não foram registradas anomalias 

ou situações graves que poderiam trazer a possibilidade de ocorrências mais severas.  

No que se refere aos prestadores de serviços, foram realizadas 6 auditorias de SMS em 

empresas terceirizadas, resultando em um índice de conformidade de 97,8%. Em 2021 foram 

realizadas 74 inspeções da Qualidade e de Saúde e Segurança no Trabalho, abrangendo obras, 

ativos da Companhia e prestadores de serviços. 

Em 2021 foi conduzido um programa de auditorias comportamentais, abrangendo 12 auditorias 

realizadas em diversas áreas e atividades da Companhia. Parte destes trabalhos contaram com 

a participação do Diretor Presidente da GasBrasiliano, demonstrando o comprometimento da 

alta administração e reforçando a importância na adoção de comportamentos seguros junto a 

força de trabalho. 

NBR ISO 9001:2015 

A GasBrasiliano definiu, implementou e mantém um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 

de acordo com a norma NBR ISO 9001:2015 “Requisitos para o Sistemas de Gestão da 

Qualidade”. Em dezembro de 2021 a Companhia obteve a recomendação para manutenção da 

certificação de seu Sistema de Gestão da Qualidade pelo Organismo Certificador. Nenhuma 

Não Conformidade foi apontada, fato que demonstra a maturidade dos processos do Sistema 

de Gestão de Qualidade da GasBrasiliano na busca pelas melhores práticas e melhoria 

contínua da satisfação de seus clientes e stakeholders, além do apontamento dos seguintes 

destaques: 

• O efetivo engajamento da alta direção, incluindo sua análise crítica do SGQ; 

• Comprometimento e envolvimento do time da qualidade; 

• O envolvimento dos colaboradores e equipes para com o SGQ e sua política da 

qualidade; 

• Sistemática FMEA utilizada nos processos certificados da organização, para análise de 

riscos e análise SWOT; 

• Utilização da ferramenta SIPOC; 

• O uso de soluções integradas do sistema “SAP” (como os módulos QM – Quality 

Management e DMS – Document Management System) em nível operacional e 

administrativo; 

• O controle de informações documentadas, tais como: fluxogramas, procedimentos, 

instruções de trabalho e seus registros. 
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Adicionalmente, com relação à Gestão da Qualidade, a Companhia realizou auditorias internas 

e externas para verificar a eficácia dos seus processos. O Programa de Auditoria da Qualidade 

de 2021 foi cumprido, tendo sido realizadas um total de 31 auditorias da qualidade, sendo, 25 

auditorias internas e 6 auditorias realizadas em prestadores de serviços, com índice de 

conformidade de 99,8% e 83,6%, respectivamente, em relação aos requisitos das normas de 

referência.  

eSocial – SST 

Em outubro de 2021 teve início a operação da fase 4 do eSocial para empresas do grupo 1, o 

qual abrange a GasBrasiliano, com o início do envio dos eventos S-2210, referente a 

comunicação de acidentes de trabalho, S-2220, referente ao monitoramento da saúde do 

trabalhador e S-2240, referente as condições ambientais do trabalho. 

Pessoas 

Medidas de prevenção contra o COVID 19  

A Companhia deu continuidade em 2021 às medidas de enfrentamento e prevenção à COVID-

19, incluindo a manutenção da quase totalidade da força de trabalho atuando em regime de 

teletrabalho, exceção feita apenas aos profissionais que atuavam nas áreas de construção, 

operação e almoxarifado, cujas atividades são notoriamente presenciais. O uso de máscaras e 

álcool gel, higienização de ambientes e veículos de frota, vacinação antigripal, monitoramento 

de temperatura, campanhas internas, orientações de segurança e distanciamento social, 

restrições de reuniões, treinamentos online, compreendem, dentre outras, medidas que foram 

adotadas com sucesso para prevenir os riscos de contágio de todos os profissionais da 

Companhia. Com os avanços das campanhas de vacinação, combinadas com a redução dos 

níveis de contágio e internações hospitalares, a partir de setembro de 2021, iniciou-se um 

processo de retorno ao trabalho presencial, o qual foi realizado em etapas e mantendo 

protocolos sanitários rígidos.  

Programas de gestão de desempenho e carreira  

O ano de 2021 foi marcado pelo 9º ciclo do Programa de Gestão de Desempenho – GD e do 

Programa Avanço de Nível e Promoção – ANPR, os quais consistem em um conjunto de 

práticas que visam estabelecer metas e competências a serem atingidas pelos empregados, 

bem como reconhecer e recompensar aqueles que apresentam desempenhos diferenciados. A 

apuração do desempenho individual combinou as avaliações obtidas na aplicação do GD-

Metas, GD-Competências, Perfil e Experiência Profissional e Critério da Unidade, não se 
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aplicando o critério “Percepção de Equipe” por impossibilidade operacional. Ao todo foram 

avaliados 88 profissionais, tendo sido concedidos 42 avanços de nível por desempenho, 

variando entre 0,5 e 2,5 níveis salariais. 

Programa treinamento e desenvolvimento 

Em função da pandemia, o Programa de Treinamento e Desenvolvimento de 2021 foi elaborado 

e realizado com foco predominante virtual, reservando as soluções presenciais apenas a casos 

em que a prática fosse a essência do treinamento. O programa foi aprovado prevendo a 

realização de 6.231 horas de treinamento, divididas entre abordagens como: Capacitação 

Técnica (2.419 horas), Planejamento Estratégico (1.435 horas), Desenvolvimento Gerencial 

(666 horas), SMS (984 horas), atualização profissional (492 horas) e compliance (235 horas). 

Não obstante as dificuldades e limitações ainda impostas pela pandemia, os resultados do 

programa de treinamento de 2021 apontam a realização de 5.188 horas de treinamento, 

representando uma média de 54 horas de treinamento por empregado-ano e investimentos da 

ordem de R$ 264 mil. 

Programa de participação nos resultados  

Utilizando como metodologia o grau de atingimento de metas relacionadas ao Lucro Líquido, 

Margem de Contribuição, Realização de Investimentos, Volume de Vendas, Aumento da Base 

de Clientes, Custeio Gerenciável e Treinamento em Segurança, o Programa de Participação 

nos Resultados - PPR tem-se demonstrado como uma importante ferramenta para o eficaz 

alinhamento dos empregados aos objetivos da Companhia. Muito embora os efeitos da COVID- 

19 ainda tenham impactado a atividade econômica durante o ano de 2021, os resultados 

alcançados indicam o pagamento equivalente a 1,5 salários, valor máximo possibilitado pelas 

regras do programa e que nunca havia sido atingido desde sua implementação.  

Acordo coletivo de trabalho 

O último Acordo Coletivo de Trabalho-ACT foi firmado com vigência para o biênio 2020-2022, 

incluindo tanto as cláusulas sociais como também as cláusulas econômicas. As negociações 

sindicais foram desenvolvidas com base nas orientações da controladora, tendo sido 

estabelecido para 1º de setembro de 2021 um reajuste de salários e benefícios baseado no 

INPC do período, cuja variação ficou em 10,42%.  

 

Perspectivas para 2022 

A GasBrasiliano acredita que 2022 será um grande marco para o negócio com a entrada em 

operação do Projeto Cidades Sustentáveis, previsto para o mês de julho, materializando parte 
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da estratégia da Companhia de alavancar a inserção do biometano na matriz energética do 

Estado de São Paulo. De forma a valorizar a vocação da área de concessão, que tem grande 

potencial para a produção de biometano, em virtude da alta concentração de usinas do setor 

sucroenergético, a GasBrasiliano desenvolve portifólio de projetos com o objetivo de viabilizar 

a expansão desse mercado.  

Além disso, mesmo diante do cenário desafiador do ponto de vista de volatilidade no preço do 

gás natural e incertezas no ambiente econômico do País, a GasBrasiliano prevê para 2022 a 

realização de investimentos na ordem de R$ 48 milhões, o que superaria a marca de 2021, os 

quais serão destinados principalmente à construção de 61 km de rede de distribuição. Dentro 

destes investimentos, a Companhia também prevê realizar, ao longo do ano de 2022, diversas 

ações de aprimoramento no âmbito da Tecnologia da Informação, com destaque para a 

implantação de um Plano de Continuidade do Negócio (BCP), cujo objetivo é garantir a 

manutenção das atividades do negócio em caso de uma interrupção não planejada. 

Como desdobramento do Plano Estratégico, para o ano de 2022 a GasBrasiliano tem como 

iniciativas priorizadas a implementação de escritório de projetos (PMO), o desenvolvimento do 

processo de inteligência de mercado e o desenvolvimento de modelo de negócio para o 

biometano, buscando assim dar continuidade a materialização da visão de longo prazo da 

Companhia. 

As informações contábeis aqui apresentadas no Relatório da Administração e nas Notas 

Explicativas às demonstrações financeiras estão de acordo com os critérios da legislação 

societária brasileira, a partir de informações financeiras auditadas. As informações não 

financeiras, assim como outras informações operacionais, não foram objeto de auditoria por 

parte dos auditores independentes. 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 

demonstrações financeiras 

Aos Conselheiros e Diretores da 

Gas Brasiliano Distribuidora S.A. 

Araraquara ‐ SP

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras da Gas Brasiliano Distribuidora S.A. (Companhia), que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras 
informações elucidativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Gas Brasiliano Distribuidora S.A. em 31 de dezembro 
de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as 
demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Ênfase 

Chamamos a atenção para o fato que parte substancial das operações da Companhia é realizada com parte 
relacionada, conforme descrito nas notas explicativas números 17 e 22 às demonstrações financeiras. Portanto, 
as demonstrações financeiras acima referidas devem ser lidas neste contexto. Nossa opinião não está ressalvada 
em relação a esse assunto.  
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Outros assuntos – Demonstração do valor adicionado 

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada 
sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação não é requerida às companhias 
fechadas, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das 
demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração 
está reconciliada as demais demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma 
e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 ‐ Demonstração do 
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em 
todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e está consistente em 
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores

A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. 

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê‐lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. 

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. 

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
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envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. 

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia. 

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. 

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional. 

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações 
e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo‐nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.  

São Paulo, 25 de março de 2022  

KPMG Auditores Independentes Ltda. 
CRC 2SP014428/O‐6 

Rafael Henrique Klug 
Contador CRC 1SP246035/O‐7 



Gas Brasiliano Distribuidora S.A.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Em milhares de Reais

Ativo Nota 2021 2020 Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 7 2.151 501 Fornecedores 17 80.891 31.918
Contas a receber de clientes e outros recebíveis 8 220.036 172.631 Impostos e contribuições a recolher 18 19.975 9.439
Estoques 3.334 2.208 Imposto de renda e contribuição social recolher 12.d ‐  3.846
Tributos a recuperar 9 3.304 3.034 Passivo regulatório 11.b 24.302 6.116
Ativo fiscal 10 2.320 2.945 Obrigações trabalhista e encargos sociais a pagar 5.522 4.662
Despesas antecipadas 940 713 Arrendamento a pagar 15 596 1.379
Ativo Regulatório 11.a 50.447 28.459 Outras contas a pagar 807 1.481

Total ativo circulante 282.532 210.491 Total do passivo circulante 132.093 58.841

Não circulante
Não circulante Provisões 19 27.768 ‐ 

Realizável a longo prazo Provisão para contingências 20.a 29.344 14.811
Tributos a recuperar 9 41.986 11.064 Arrendamento a pagar 15 586 1.012
Bens a serem indenizáveis 13 82.403 70.280  
Imposto de renda e contribuição social diferidos 12.a 60.613 52.658 Total do passivo não circulante 57.698 15.823
Depósitos judiciais 20.a 1.676 1.618
Despesas antecipadas 143 203 Total do passivo 189.791 74.664

Total do realizável ao longo prazo               186.821               135.823 

Imobilizado 14 466 985 Patrimônio líquido 21
Direito de uso 15 993 2.074 Capital social 462.481 462.481
Intangível 16 258.781 254.855 Reservas de lucros 77.321 67.083

Total do ativo não circulante 447.061 393.737 Total do patrimônio líquido 539.802 529.564

Total do ativo 729.593 604.228 Total do passivo e patrimônio líquido 729.593 604.228

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Gas Brasiliano Distribuidora S.A.

Demonstração do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Em milhares de Reais

Nota
2020

Receita líquida
Receita pela venda de gás 759.486 426.077
Receita de construção de infraestrutura 35.196 17.188

23 794.682 443.265

Custo das vendas de gás 24a.                (605.898) (340.055)
Custo de construção de infraestrutura 24a. (35.196) (17.188)

               (641.094) (357.243)

Lucro bruto 153.588 86.022

Despesas operacionais
Despesas comerciais 24a. (12.757) (10.116)
Despesas administrativas 24a. (26.439) (25.938)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 24b. (21.114) 35.041 

(60.310)                (1.013) 

Lucro antes do resultado financeiro 93.278 85.009

Resultado financeiro 
Despesas financeiras 24 (846) (1.079)
Receitas financeiras 24 19.771 16.322
Variações monetárias e cambiais, líquidas 24 (317) (719)

18.608 14.524

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 111.886 99.534

Imposto de renda e contribuição social 12c. (30.554) (26.831)

Lucro líquido do exercício 81.332 72.703

Lucro básico e diluído por ação - em reais 0,18 0,16

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2021
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Gas Brasiliano Distribuidora S.A.

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Em milhares de Reais

2021 2020

Lucro líquido do exercício              81.332              72.703 

Resultado abrangente total 81.332 72.703

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Gas Brasiliano Distribuidora S.A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Em milhares de Reais

Em 31 de dezembro de 2019 462.481 14.380 23.737 - 500.598 

Distribuição de dividendos exercício anterior - - (23.737) - (23.737)

Lucro líquido do exercício - - - 72.703 72.703 

Reserva legal - 3.635 - (3.635) - 

Juros sobre capital próprio (Nota 21.c) - - - (20.000) (20.000)

Dividendos adicionais propostos - - 49.068 (49.068) - 

Em 31 de dezembro de 2020 462.481 18.015 49.068 - 529.564 

Distribuição de dividendos exercício anterior - - (49.068) - (49.068)

Lucro líquido do exercício - - - 81.332 81.332 

Reserva legal - 4.067 - (4.067) - 

Juros sobre capital próprio (Nota 21.c) - - - (22.026) (22.026)

Dividendos adicionais propostos - - 55.239 (55.239) - 

Em 31 de dezembro de 2021 462.481 22.082 55.239 - 539.802 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reservas de lucros

Capital social Reserva legal
Dividendos adicionais 

propostos TotalLucro no período

 36



Gas Brasiliano Distribuidora S.A.

Demonstração dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Em milhares de Reais

Nota 2021 2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais

Lucro líquido do exercício 81.332                72.703                

Ajustes para conciliar o resultado com recursos gerados nas atividades operacionais

Depreciação e amortização 13 e 16 28.249                26.951                
Amortização do direito de uso 15 1.552 1.911 
Remuneração sobre os bens da concessão indenizáveis 13 (8.661)                (7.735)                
Constituição/reversão de outras provisões 19 27.768                ‐ 
(Reversão) constituição da provisão para contingências 20 14.533                (1.524)                
Reversão da provisão para perdas estimadas com créditos 8(d) (178) (741) 
Perdas de créditos 1.977 584 
Valor residual do ativo intangível baixado 79 107 
 Atualização monetária passiva 25 382 106 
Remensuração líquida do direito de uso 15 (8) 28 
Realização do ajuste a valor presente dos arrendamentos a pagar 15 270 220 
Resultado nos recebíveis de ativos financeiros 8 (b) (5.681)                (3.519)                
Imposto de renda e contribuição social correntes 12 (c) 38.508                23.372                
Imposto de renda e contribuição social diferidos 12 (c) (7.954)                3.459 
Ativo e passivo Regulatório (2.630)                (18.090)              
Atualização do Ativo Regulatório 11 (a) (1.172)                (4.253)                

168.366 93.579
(Aumento) redução nos ativos

Contas a receber (49.898)              680 
Estoques (1.126)                106 
Impostos a recuperar (31.716)              3.554 
Outros créditos (167) (215) 
Depósitos judiciais (58) 494 

Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores 45.026                (4.360)                
Salários e encargos sociais 861 174 
Impostos e contribuições a recolher 9.096 1.223 
Outras contas a pagar (455) 673 

Caixa gerado pelas atividades operacionais 139.929 95.908

Juros pagos - Atualização de dividendos (383) (612) 
Imposto de renda e contribuição social pagos (39.679)              (18.706) 

Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais 99.867 76.590

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do intangível 29 (31.249)              (16.165)              
Aplicação em recebíveis de ativos financeiros 8 (b) (595.615)            (379.633)            
Resgate em recebíveis de ativos financeiros 8 (b) 601.989              362.796              

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento (24.875)              (33.002)              

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos (71.181)              (43.247)              
Pagamento de arrendamento 15 (1.941)                (2.166)                
Pagamento de financiamentos (220) (257) 

(73.342)              (45.670)              

1.650 (2.082)                

7 501 2.583 
7 2.151 501 

1.650 (2.082)                

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento

Aumento (redução) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período

Aumento (redução) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Gas Brasiliano Distribuidora S.A.

Demonstração do valor adicionado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Em milhares de Reais

2021 2020

Receitas
Receita de venda de gás 989.603              553.354              
Receita de construção 35.196 17.188 
Reversão da provisão para perdas estimadas com créditos (1.799) 156 

Reconhecimento de saldo de conta gráfica – ativo regulatório – saldo de exercícios anteriores 32.574 

Outras receitas (20.991)              2.564 

1.002.009 605.836

Custos e despesas
Custo do gás (717.077)            (372.136)            
Custo de construção (35.196)              (17.188)              
Materiais, serviços de terceiros e outras despesas (25.797)              (25.509)              

(778.070)            (414.833)            

Valor adicionado bruto 223.939              191.003              

Depreciação e amortização (29.801)              (28.862)              

Valor adicionado líquido produzido 194.138              162.141              

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras 19.771 16.322 

Valor adicionado total a distribuir 213.909              178.463              

Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos

Salários e participações 18.764 17.715 
Benefícios 2.514 2.436 
FGTS 945 953 

Impostos, taxas e contribuições
Federais 45.577 42.950 
Estaduais 62.739 39.468 

Remuneração de capitais de terceiros
Despesas financeiras 846 1.079 
Aluguéis 1.192 1.159 

Remuneração de capitais próprios
Juros sobre capital próprio 22.026 20.000 
Lucros retidos 59.306 52.703 

213.909              178.463              

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 38
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Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

1 Contexto operacional 
A Gas Brasiliano Distribuidora S.A. (a seguir designada como "Companhia") é uma sociedade 
anônima de capital fechado domiciliada no Brasil, com sede social em Araraquara, Estado de 
São Paulo.  

A Companhia tem por objetivo preponderante a exploração, mediante concessão, dos serviços 
de distribuição de gás canalizado na área noroeste do Estado de São Paulo, abrangendo 375 
municípios, para atendimento aos segmentos industrial, residencial, comercial, gás natural 
veicular, termogeração e cogeração, compreendendo também a realização de negócios 
relacionados ao seu objeto social.  

O  Contrato de Concessão outorga e regula a exploração dos serviços de distribuição de gás 
canalizado na área noroeste do Estado de São Paulo e foi assinado em 10 de dezembro de 1999 
entre o Poder Concedente (representado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do 
Estado de São Paulo - ARSESP) e a Companhia, com prazo de vigência de 30 anos, contados a 
partir da data de sua assinatura, com vencimento previsto para 9 de dezembro de 2029, podendo 
ser prorrogado por uma única vez por mais 20 anos, mediante requerimento da Companhia. 

A ARSESP fiscaliza e regula os serviços de distribuição de gás canalizado no Estado de São 
Paulo. 

O respectivo contrato de concessão também determina que as tarifas praticadas pela Companhia 
devam ser reajustadas uma vez ao ano, no mês de dezembro, com o objetivo de realinhar o seu 
preço ao custo do gás e ajustar a margem de distribuição pela inflação. 

Extraordinariamente, a ARSESP permite reajustar a tarifa com base no custo de gás em período 
inferior a um ano, desde que determinados critérios sejam atingidos, em função da diferença 
entre o custo de gás contido na tarifa e aquele pago pela Companhia ao seu fornecedor 
(Deliberação ARSESP nº 1.010/2020). Ademais, quinquenalmente, através do processo de 
Revisão Tarifária, as margens tarifárias são realianhadas ao requerimento de ingressos, 
autorizados pelo Regulador, em função de projeções de custos e volumes para o quinquênio 
próximo. 

Ao final do prazo da concessão, operar-se-á a reversão ao poder concedente dos bens e 
instalações vinculados ao serviço, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e determinação 
do montante da indenização devida, observados os valores contábeis e as datas de sua 
incorporação ao patrimônio do Estado. 

1.1 Impactos da pandemia do COVID - 19 
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto de Coronavírus 
(COVID-19) como uma pandemia. 
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a. Medidas adotadas pela Companhia 
Com a publicação dos decretos federais, estaduais e municipais, de isolamento social a 
Companhia procurou atender a todas as orientações adotadas para o seguimento, tanto as vindas 
do Ministério da Saúde (MS) como as do Ministério do Trabalho.  
 
A Companhia adotou o teletrabalho para 100% da força de trabalho administrativa até o dia 24 
de setembro de 2021. Com a melhora no cenário de pandemia, o trabalho presencial foi 
retomado, com a adoção de medidas de distanciamento social, higienização de ambientes e o 
uso obrigatório de máscaras.  
 

b. Riscos de liquidez e de Mercado 
A atividade de distribuição de gás natural é uma atividade essencial, assim, a Companhia 
continua fornecendo aos seus usuários de forma ininterrupta o gás natural. 
 
No exercício de 2021, houve aumento do volume de gás natural distribuído, em torno de 34,46 
% quando comparado ao exercício anterior. A inadimplência apresentada no contas a receber de 
clientes está sendo monitorada e não apresenta variações relevantes quando comparada ao 
exercício anterior, a Companhia também mantém um monitoramento do risco de liquidez 
através da gestão de seus recursos de caixa e aplicações financeiras e não prevê necessidade de 
recursos. 
 
A  Companhia entende que ainda não há motivos que possam impactar com a continuidade dos 
negócios durante o período de pandemia.  
 
A Companhia não possui empréstimos relevantes.  
 

c. Acompanhamento das estimativas contábeis subsequentemente a data da emissão 
desse relatório 
A Companhia considerou em suas revisões de estimativas potenciais aumentos de perdas com 
recebíveis e não identificou a necessidade de reforço de provisões além daquelas já 
reconhecidas em 31 de dezembro de 2021. 
  

d. Risco de perdas de redução ao valor recuperável de ativos 
A Companhia não identificou indícios ou mudanças significativas nos cenários econômicos que 
pudessem indicar a deterioração, obsolescência ou perda de seu valor recuperável. 
 

e. Recuperabilidade do imposto de renda e contribuição social diferidos 
Em relação à realização de créditos de impostos diferidos, a Companhia não espera nenhum 
impacto, considerando suas expectativas de geração de lucros tributáveis futuros e revisadas em 
decorrência da pandemia. 
 

2 Base de preparação 
 

2.1 Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC) 
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil (BR GAAP) e complementadas pelo Plano de Contas do Serviço Público de 
Distribuição de Gás Canalizado, instituído pela portaria CSPE nº 22 de 19 de novembro de 1999 
e alterado pelas portarias CSPE nº 273 de 23 de dezembro de 2003 e CSPE nº 323 de 01 de 
setembro de 2004. 
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A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria Executiva em 16 de 
março de 2022. 
 
Detalhes sobre as políticas contábeis da Companhia estão apresentadas na Nota explicativa 5. 
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão 
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 
 

3 Moeda funcional e moeda de apresentação 
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da 
Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. 
 

4 Uso de estimativas e julgamentos 
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil requer que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que 
afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e 
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
 
Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. As revisões das estimativas são 
reconhecidas prospectivamente. 
 

a. Incertezas sobre premissas e estimativas 
As informações sobre incertezas, premissas e estimativas que possuam um risco significativo de 
resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas 
seguintes notas explicativas: 
 

 Nota explicativa nº 12 - Imposto de renda e contribuição social diferidos: disponibilidade de 
lucro tributável futuro contra o qual prejuízos fiscais possam ser utilizados;  

 Nota explicativa nº 13 - Mensuração do ajuste a valor presente (AVP) dos bens da concessão 
indenizáveis;  

 Notas explicativas nº 14 e 16 - Análise da vida útil econômica para fins de determinação da 
depreciação do ativo imobilizado e amortização do ativo intangível; e  

 Nota explicativa nº 20 - Reconhecimento e mensuração da provisão para contingências: 
principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. 

Mensuração a valor justo 
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração dos valores 
justos, para os ativos e passivos financeiros e não financeiros. 
 
A Companhia regularmente revisa todas as mensurações significativas de valor justo através de 
dados não observáveis significativos e ajustes de avaliação. Se a informação de terceiros, tais 
como cotações de corretoras ou serviços de preços, é utilizada para mensurar os valores justos, 
então são analisadas as evidências obtidas de terceiros para suportar a conclusão de que tais 
avaliações atendem os requisitos do CPC, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que 
tais avaliações devem ser classificadas. 
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Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de 
mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma 
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte 
forma: 
 

 Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. 

 Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo 
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). 

 Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de 
mercado (inputs não observáveis). 

A Companhia reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do 
exercício das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. 

 
5 Principais políticas contábeis 

As principais políticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de maneira 
consistente nos exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. 
 

5.1 Alterações em políticas contábeis adotadas pela Companhia 
As políticas contábeis aplicadas sobre as demonstrações financeiras anuais da Companhia são as 
mesmas aplicadas nas últimas demonstrações financeiras.  
 

5.2 Instrumentos financeiros 
 

a. Reconhecimento e mensuração inicial 
Contas a receber de clientes e outros recebíveis são reconhecidos inicialmente na data em que 
foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente 
quando a Companhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. 
 
Um ativo financeiro (a menos que seja contas a receber de clientes sem um componente de 
financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, 
acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), os custos de 
transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Contas a receber de 
clientes sem um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço 
da operação.  
 

b. Classificação e mensuração subsequente 
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo 
amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) - instrumento de 
dívida; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) - instrumento 
patrimonial; ou ao valor justo por meio do resultado (VJR). 
 
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não 
ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste 
caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de 
apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. 



Gas Brasiliano Distribuidora S.A. 
Demonstrações financeiras em 

31 de dezembro de 2021 

43 

Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e 
não for designado como mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR): 

 É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para 
receber fluxos de caixa contratuais; e 

 Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente 
ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. 

Um instrumento de dívida é mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
(VJORA) se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao valor 
justo por meio do resultado (VJR):  

 É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de 
fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e 

 Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas 
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. 

Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA), conforme descrito acima, são 
classificados como ao valor justo por meio do resultado (VJR). No reconhecimento inicial, a 
Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda 
aos requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) como ao valor justo por meio do resultado (VJR) se isso 
eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. 

c. Instrumentos financeiros - Avaliação do modelo de negócio 
A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo 
financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é 
gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: 
 

 As políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. 
Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de 
receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a 
correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou 
saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; 

 Como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Companhia; 

 Os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido 
naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; 

 Como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no 
valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e 

 A frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, 
os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. 
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As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para 
o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o 
reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. 
 
Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com 
base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. 
 

d. Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente 
pagamentos de principal e de juros 
Para fins dessa avaliação, o “principal” é definido como o valor justo do ativo financeiro no 
reconhecimento inicial. Os “juros” são definidos como uma contraprestação pelo valor do 
dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um 
determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por 
exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro.  
 
A Companhia considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa 
contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o 
ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos 
fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa 
avaliação, a Companhia considera: 
 

 Eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; 

 Termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; 

 O pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e 

 Os termos que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por 
exemplo, baseados na performance de um ativo). 

Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas 
 
Ativos financeiros a valor justo 
por meio do resultado (VJR) 

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado 
líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.  

  

Ativos financeiros a custo 
amortizado 

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por 
impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são 
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é 
reconhecido no resultado. 

  

Instrumentos de dívida a valor 
justo por meio de outros 
resultados abrangentes 
(VJORA) 

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juros 
calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e 
impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são 
reconhecidos em outros resultados abrangentes (ORA). No desreconhecimento, 
o resultado acumulado em outros resultados abrangentes (ORA) é reclassificado 
para o resultado. 

  

Instrumentos patrimoniais a 
valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes 
(VJORA) 

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos 
são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente 
claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros 
resultados líquidos são reconhecidos em outros resultados abrangentes (ORA) e 
nunca são reclassificados para o resultado. 
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e. Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente dos ganhos e perdas 
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao valor 
justo por meio do resultado (VJR). Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao 
valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for um 
derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado (VJR) são mensurados ao valor justo e o 
resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são 
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A 
despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou 
perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. 
 

f. Desreconhecimento 
 
Ativos financeiros 
A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de 
caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de recebimento 
aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual 
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos 
ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e 
benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo 
financeiro. 
 
A Companhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, 
mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. 
Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. 
 
Passivos financeiros 
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, 
cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os 
termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente 
diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é 
reconhecido a valor justo. 
 
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a 
contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos 
assumidos) é reconhecida no resultado. 
 

5.3 Caixa e equivalentes de caixa 
A Companhia considera como caixa e equivalentes de caixa os saldos com vencimentos não 
superior a 90 dias, de alta liquidez e prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa, 
sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor e que visa atender compromissos de 
curto prazo (não investimento). 
 

5.4 Capital social 
Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. A Companhia não possui ações 
preferenciais. 
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5.5 Contas a receber de clientes 
As contas a receber de clientes são registradas pelo valor do faturamento efetuado com base no 
montante de gás natural consumido pelos clientes, ajustadas ao valor presente quando aplicável, 
incluindo os respectivos impostos indiretos de responsabilidade tributária da Companhia. 
 
As contas a receber são avaliadas pelo montante original da venda de gás natural, o que 
corresponde ao montante efetivamente consumido, deduzidas da provisão para perdas de crédito 
esperadas. A provisão para perdas de crédito esperadas é calculada e fundamentada na análise 
procedida pela administração, que leva em consideração a conjuntura econômica, os riscos 
específicos da carteira, a experiência passada, assim como as negociações em andamento, sejam 
por vias administrativas ou judiciais. O valor da provisão é a diferença entre o valor original do 
contas a receber e o valor recuperável. 
 

5.6 Estoques 
Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição, acrescidos de gastos 
relativos a transportes e impostos não recuperáveis. O custo é determinado usando-se o método 
da média ponderada. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal 
dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de venda. 
 

5.7 Imobilizado 
 

(i) Reconhecimento e mensuração 
Itens do ativo imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que 
inclui os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer 
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). 
 
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são 
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado. 
 
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no 
resultado. 
 

(ii) Custos subsequentes 
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos 
futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia e aumento da vida útil. 
 

(iii) Depreciação 
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus 
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. 
A depreciação é reconhecida no resultado. Terrenos não são depreciados. 
 
As vidas úteis médias estimadas do ativo imobilizado são as seguintes: 
 
  Anos 
    
Urbanizações e benfeitorias em propriedade de terceiros 20 
Equipamentos de informática 5 
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5.8 Ativos intangíveis 
 

(i) Concessões governamentais 
Demonstrado ao custo pago na aquisição, deduzido de amortização acumulada e perdas de 
redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. 
 
A Companhia, quando firmou o Contrato de Concessão tinha como um dos principais objetivos 
atender ao Programa Prioritário de Termoeletricidade (“PPT”) do Governo Federal de 1999 com 
o fornecimento de gás natural para cinco termoelétricas. O contrato foi concedido pelo montante 
de R$ 274.900. 
 
Em virtude da não implantação das termoelétricas na área de concessão, a Companhia efetuou 
revisões das projeções futuras de rentabilidade. Essas projeções utilizaram como parâmetro o 
método de avaliação econômica de geração de fluxos de caixa futuros descontados e revelaram 
que os investimentos efetuados até aquelas datas não seriam, na sua totalidade, recuperados 
pelos resultados futuros. Consequentemente, reduções extraordinárias do valor recuperável dos 
ativos foram reconhecidas no resultado dos exercícios de 2002 e de 2003, remanescendo o saldo 
de R$ 8.345 para o contrato de concessão. 
 
Conforme ICPC 01 (R1), a construção e as melhorias na infraestrutura são registradas como 
ativo intangível e amortizadas pela expectativa de vida útil do ativo, limitado ao prazo 
remanescente da concessão. 
 

(ii) Programas de computador (softwares) 
Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de softwares são reconhecidos como 
despesas na medida em que são incorridos. Os gastos diretamente associados a softwares 
identificáveis e únicos, controlados pela Companhia e que, provavelmente, gerarão benefícios 
econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos como ativo intangível. 
 
Os gastos com o aperfeiçoamento ou a expansão do desempenho dos softwares para além das 
especificações originais são acrescentados ao custo original do software. 
 

(iii) Amortização 
A amortização é reconhecida no resultado de forma linear com base nas vidas úteis estimadas de 
ativos intangíveis (limitado ao prazo remanescente da concessão), a partir da data em que estes 
estão disponíveis para uso, conforme demonstrado a seguir. 
 
  Anos 
   
Softwares 5 
Redes e estações 30 
Fibra ótica 22 
Conjunto de regulação e medição 20 
Contrato de concessão 30 
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5.9 Redução ao valor recuperável (Impairment) 
 

(i) Ativos financeiros não derivativos  
 
Instrumentos financeiros e ativos contratuais 
A Companhia reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre: 
 

 Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado; 

 Investimentos de dívida mensurados ao VJORA; e 

 Ativos de contrato. 

A Companhia mensura a provisão para perda em um montante igual a perda de crédito esperada 
para a vida inteira, exceto para os itens descritos abaixo, que são mensurados como perda de 
crédito esperada para 12 meses: 
 

 Títulos de dívida com baixo risco de crédito na data do balanço; e 

 Outros títulos de dívida e saldos bancários para os quais o risco de crédito (ou seja, o risco de 
inadimplência ao longo da vida esperada do instrumento financeiro) não tenha aumentado 
significativamente desde o reconhecimento inicial. 

As provisões para perdas com contas a receber de clientes e ativos de contrato são mensuradas a 
um valor igual à perda de crédito esperada para a vida inteira do instrumento. 
 
Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o 
reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera 
informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou 
esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na 
experiência histórica da Companhia, na avaliação de crédito e considerando informações 
prospectivas (forward-looking). 
 
A Companhia presume que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou 
significativamente se este estiver com mais de 30 dias de atraso. 
 
A Companhia considera um ativo financeiro como inadimplente quando: 
 

 É pouco provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito sem recorrer a 
ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou 

 O ativo financeiro estiver vencido há mais de 15 dias. 

O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o período 
contratual máximo durante o qual a companhia está exposto ao risco de crédito. 
 
Mensuração das perdas de crédito esperadas 
As perdas de crédito esperadas são estimativas pela probabilidade de perdas de crédito pela 
categoria do cliente, período de vencimento e valor da fatura.  
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Ativos financeiros com problemas de recuperação 
Em cada data de balanço, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo 
amortizado estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui ”problemas de 
recuperação” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa 
futuros estimados do ativo financeiro. 
 
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os 
seguintes dados observáveis: dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mutuário; 
a probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de reorganização 
financeira.  
 
Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial 
A provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do 
valor contábil bruto dos ativos.  
 
Baixa 
O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando a Companhia não tem 
expectativa razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em parte. Com relação 
a clientes individuais (residencias e comerciais), a Companhia adota a política de baixar o valor 
contábil bruto quando o ativo financeiro está vencido há 180 dias com base na experiência 
histórica de recuperação de ativos similares. Com relação a clientes corporativos, a Companhia 
faz uma avaliação individual sobre a época e o valor da baixa com base na existência ou não de 
expectativa razoável de recuperação. A Companhia não espera nenhuma recuperação 
significativa do valor baixado. No entanto, os ativos financeiros baixados podem ainda estar 
sujeitos à execução de crédito para o cumprimento dos procedimentos da Companhia para a 
recuperação dos valores devidos. 
 

(ii) Ativos não financeiros 
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que são os estoques e ativos 
fiscais diferidos, são revistos a cada data de balanço para apurar se há indicação de perda no 
valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado. 
No caso de ágio, o valor recuperável é testado anualmente. 
 
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de 
Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu 
uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de 
outros ativos ou UGCs. O ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou grupos de 
UGCs que se espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação. 
 
O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo 
menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, 
descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as 
avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou 
da UGC.  
 
Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC 
exceder o seu valor recuperável. 
 
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas 
referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a esta 
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UGC (ou grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou 
grupo de UGCs) de forma pro rata. 
 
Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos 
demais ativos, as perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão 
em que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, 
líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. 
 

5.10 Arrendamentos financeiros 
A Companhia adota um único modelo de contabilização de arrendamentos no balanço 
patrimonial. Como arrendatário, a Companhia reconhece um ativo de direito de uso que 
representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. 
As isenções opcionais estão relacionadas para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo 
valor. 
 

5.11 Fornecedores 
São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos 
negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período 
de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.  
 

5.12 Provisões 
As provisões são reconhecidas quando existir uma obrigação presente como resultado de um 
evento passado e seja provável que uma saída de recursos incluindo benefícios econômicos será 
necessária para liquidar a obrigação, cujo valor possa ser estimado de maneira confiável. 
 

5.13 Benefícios de curto prazo a empregados 
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de 
pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo 
montante do pagamento esperado caso a Companhia tenha uma obrigação presente legal ou 
construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a 
obrigação possa ser estimada de maneira confiável.  
 

5.14 Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio 
Aos acionistas é assegurado o dividendo mínimo de 25% sobre o lucro líquido do exercício, 
após deduzidos os prejuízos acumulados e a constituição da reserva legal, podendo, para efeito 
do pagamento da remuneração devida, ser computado o valor pago ou creditado a título de juros 
sobre capital próprio. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na 
data em que são aprovados de acordo com o estatuto social. 
 
Nas demonstrações financeiras a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio para 
os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo ao final do exercício e/ou no 
momento em que são apurados. 
 
O beneficio fiscal dos juros sobre capital próprio é deduzido da base de cálculo do resultado 
fiscal. 
 

5.15 Reconhecimento da receita 
A Companhia reconhece a receita quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
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provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios 
específicos tiverem sido atendidos. 
 
A receita pela venda de gás natural é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos 
abatimentos e dos descontos. É reconhecida quando os riscos significativos e os benefícios de 
propriedade do gás são transferidos para o consumidor. Logo, a Companhia adota como política 
de reconhecimento de receita a data em que o produto é entregue ao consumidor. Assim sendo, 
a Companhia reconhece como receita, o volume de gás efetivamente fornecido no mês, cujo 
faturamento aos clientes ocorrerá, parte no próprio mês e parte no mês subsequente. 
 
Conforme o ICPC 01 (R1), os valores investidos na construção da infraestrutura necessária para 
a distribuição do gás canalizado, registrados no ativo intangível, devem ser considerados como 
serviço prestado ao Poder Concedente. No momento da entrada em operação da infraestrutura é 
realizada a contabilização da receita pelo mesmo valor do investimento como serviço prestado 
ao Poder Concedente, ou seja, não há nenhuma margem para construção da infraestrutura. 
 

5.16 Receitas financeiras e despesas financeiras  
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre as aplicações financeiras, ajustes de 
desconto a valor presente dos ativos financeiros e juros recebidos de clientes. A receita de juros 
é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos.  
 
As despesas financeiras abrangem, substancialmente, as despesas com atualização monetária 
das provisões para contingências e multas moratórias, compensatórias, conforme Plano de 
Contas do Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado.  
 
Os ganhos e perdas monetárias são apresentados de forma líquida. 
 

5.17 Imposto de renda e contribuição social 
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com 
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de 
R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o 
lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição 
social, limitada a 30% do lucro tributável do exercício.  
 
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e 
contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são 
reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos 
no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. 
 

(i) Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente 
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou 
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos 
exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no 
balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos 
impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se 
houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.  
 
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem 
atendidos.  
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(ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social - Diferidos 
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre 
os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados 
para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são 
reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferidos. O imposto 
diferido não é reconhecido para diferenças temporárias sobre o reconhecimento inicial de ativos 
e passivos em uma transação que não afete nem o lucro ou prejuízo tributável nem o resultado 
contábil. 
 
Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias 
dedutíveis não utilizadas, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros 
estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos fiscais diferidos são revisados a 
cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. 
 
Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar 
às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram 
decretadas até a data do balanço.  
 
A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias 
decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e 
passivos. 
 
Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem atendidos. 
 

5.18 Novas normas e interpretações ainda não efetivas 
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2021.  
A Companhia não adotou essas normas na preparação destas demonstrações financeiras.   
 
Não se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia:  
 
- Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 após 30 de junho de 2021 (alteração ao CPC 
06)   
- Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27).  
- Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15).  
- Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26).  
- Divulgação de Políticas Contábeis (Alterações ao CPC 26 ).  
- Definição de Estimativas Contábeis (Alterações ao CPC 23).  
 

6 Gestão de risco financeiro 
 

6.1 Fatores de risco financeiro 
A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos 
financeiros: 
 

 Risco de crédito 

 Risco de liquidez 
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 Risco da taxa de juros 

 Risco de mercado 

a. Risco de crédito 
Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Companhia caso um cliente ou contraparte 
em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem 
principalmente dos recebíveis da Companhia de clientes. 
 
A política de vendas da Companhia está intimamente associada ao nível de risco de crédito a 
que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de 
recebíveis, a seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de 
financiamento de vendas por segmento de negócio e limites individuais de posição, são 
procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em seu 
contas a receber. 
 
A Companhia estabelece uma provisão para perdas de crédito esperadas que representa sua 
estimativa de perdas a serem incorridas com relação às contas a receber de clientes. A 
Companhia entende que tais provisões são suficientes para cobrir tais riscos.  
 
b. Risco de liquidez 
Risco de liquidez é o risco da Companhia vir a encontrar dificuldades em cumprir com as 
obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista 
ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de 
garantir, o máximo possível, que sempre tenha caixa suficiente para cumprir com suas 
obrigações ao vencerem, sob condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de 
prejudicar a reputação da Companhia. 
 
Usualmente, a Companhia garante que possui caixa à vista suficiente para cumprir com 
despesas operacionais, incluindo o cumprimento de suas obrigações financeiras; isto exclui o 
impacto potencial de circunstâncias extremas que não podem ser razoavelmente previstas, como 
desastres naturais. 
 
A tabela a seguir analisa os passivos financeiros da Companhia por faixas de vencimento, 
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do 
vencimento. 
 

Risco de liquidez         

    Valor     Até     1 - 2     3 - 5  

2021    contábil     12 meses     anos     anos  

                  

Fornecedores   80.891  80.891                     -                      -  

Arrendamentos a pagar  1.182  596  586  
 

Outras contas a pagar  807  807                     -                      -  

   82.880  82.294  586                     -  
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    Valor    Até    1 - 2    3 - 5  

2020   contábil    12 meses    anos    anos  

                  

Fornecedores   31.918  31.918                     -                      -  

Arrendamentos a pagar  2.391  1.379  1.012                     -  

Outras contas a pagar  1.481  1.481                     -                      -  

   35.790  34.778  1.012                     -  

         
 
c. Risco da taxa de juros 
A Companhia possui aplicações financeiras indexadas à variação do CDI, expondo este ativo 
financeiro às flutuações nas taxas de juros conforme demonstrado no quadro de sensibilidade a 
seguir: 

                Cenários 

Instrumentos 

  

31/12/2021 

  

Risco 

  
Taxa de 
juros  % 
a.a. (**)  

  
Elevação do índice em 

25%   
Elevação do índice 

em 50% 

        %   Valor(*)   %   Valor(*) 

Ativos financeiros                             
Aplicações financeiras      112.865    CDI   9,15          11,44          2.582     13,73          5.164  

                          2.582              5.164  

                              

                Cenários 

Instrumentos 

  

31/12/2021 

  

Risco 

  
Taxa de 
juros  % 
a.a. (**) 

  
Redução do índice em 

25%   
Redução do índice 

em 50% 

        %   Valor(*)   %   Valor(*) 

Ativos financeiros                             
Aplicações financeiras      112.865    CDI   9,15            6,86    (2.582)      4,58    (5.164) 

                    (2.582)       (5.164) 

                              
(*) Trata-se do efeito liquido no resultado da variação da taxa provável x cenários. 
 
(**)Fonte:  https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros 

 
d. Risco de mercado 
Risco de mercado é o risco de que as alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de 
câmbio e taxas de juros possam vir a impactar nos negócios da Companhia. A Companhia tem 
atuação em 100% no mercado nacional, especificamente na área noroeste do Estado de São 
Paulo conforme contrato de concessão, no entanto, as compras de gás natural sofrem alterações 
no preço de acordo com a variação cambial do dólar, essa variação da moeda estrangeira é 
absorvida pelo custo do gás a recuperar (ativo/passivo regulatório), os quais são repassados aos 
clientes conforme regulação. 
 

6.2 Gestão do capital 
A política da Companhia privilegia uma sólida base de capital para manter a confiança do 
investidor, credores e do mercado, acumulando caixa e equivalentes de caixa suficientes para a 
liquidação de suas obrigações de curto prazo.  
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6.3 Instrumentos financeiros por categoria 

Os valores contábeis dos principais instrumentos financeiros não derivativos da Companhia em 
31 de dezembro de 2021 e 2020, registrados nos ativos e passivos, classificados como custos 
amortizados, mensurados ao valor justo por meio do resultado, respectivamente, estão 
apresentados no quadro a seguir: 
  2021  2020 
      

Ativos     

Custo amortizado     

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 7) 2.151  501 

Contas a receber de clientes (Nota 8) 107.171  59.073 

Bens a serem indenizáveis (Nota 13) 82.403  70.280 

Depósitos judiciais (Nota 20) 1.676  1.618 
 
 
  

   

Valor justo por meio do resultado     

Recebíveis de ativos financeiros (Nota 8) 112.865  113.558 
    

Passivos     

Custo amortizado     

Outras contas a pagar 807  1.481 

Arrendamentos a pagar (Nota 15) 1.183 2.391 

Fornecedores (Nota 17) 80.891  31.918 

 

7 Caixa e equivalentes de caixa 
 
 2021  2020 
   

 
 

Caixa e bancos 2.151  501 

  2.151  501 
    

 
Refere-se substancialmente a saldo de conta-corrente em instituições financeiras. 
 

8 Contas a receber de clientes e outros recebíveis 
 

a. Composição 
 
 2021  2020 
Contas a receber                114.873                   66.953  
Provisão para perdas de crédito esperadas                 (7.702)                  (7.880) 

               107.171                   59.073  
    

Recebíveis de ativos financeiros (*)               112.865                 113.558  
               220.036                 172.631  
    

(*) Representam recursos aplicados em quotas seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 
Padronizados (FIDC-NP). O FIDC-NP é destinado preponderantemente à aquisição de direitos creditórios 
performados e/ou não performados de operações realizadas por subsidiárias e controladas, exclusivo do Sistema 
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Petrobras. A aplicação desses recursos no FIDC-NP é tratada como “valor justo por meio do resultado", considerando 
que o lastro desse fundo é principalmente, em direitos creditórios adquiridos. 

b. Movimentação dos recebíveis de ativos financeiros

2021 2020 

Saldo líquido no início do exercício 113.558 93.202 
Aplicações   595.615   379.633 
Resgates   (600.795)   (362.015) 

Rendimento sobre aplicação financeira   5.681   3.519 

IRRF - Imposto sobre a renda retido na fonte   (1.148)  (808) 
IOF - Imposto sobre operações financeiras  (46)  27 

  112.865   113.558 

c. Aging-list

2021 2020 
A vencer   105.030   57.045 

Vencidos até 60 dias   1.220  708 

Vencidos de 61 até 180 dias  803  229 

Vencidos de 181 até 360 dias  588  42 

Vencidos há mais de 360 dias   7.232   8.929 

  114.873   66.953 

d. Movimentação da provisão para perdas de créditos esperadas

2021 2020 

Saldo no início do exercício   (7.880)   (8.621) 
Adições   (2.104)  (70) 
Baixas por recebimento de clientes  609  811 
Baixa por perda   1.673 

Saldo no final do exercício   (7.702)   (7.880) 

A provisão para perdas de créditos esperadas é constituída tendo como base a incerteza da 
capacidade de recebimento total dos valores registrados no contas a receber. 

9 Tributos a recuperar 

2021 2020 

Circulante 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 2.929 2.616 
Programa de Integração Social (PIS) 67 75 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 308 343 

3.304 3.034 
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Não circulante    

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 1.840  990 
Programa de Integração Social (PIS) 7.161  1.797 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 32.985  8.277 

 41.986  11.064 
    
 45.290  14.098 
    

Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possui valores de créditos de Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no montante de R$ 4.769 (R$ 3.606 em 31 de 
dezembro de 2020), gerados por compras do ativo para a construção da rede de distribuição de 
gás. Esses créditos estão sendo recuperados em observância à legislação vigente. A Companhia 
estima que a parcela de créditos classificados no não circulante seja recuperada em até 48 
meses, sem ocorrência de perdas. 
 
A Companhia também possui em 31 de dezembro de 2021, valores de créditos do Programa de 
Integração Social (PIS) no montante de R$ 7.228 (R$ 1.872 em 31 de dezembro de 2020), bem 
como da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) no montante de 
R$ 33.293 (R$ 8.620 em 31 de dezembro de 2020). 
 
O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu em decisão publicada em outubro/2017, que o ICMS 
não integra a base de cálculo de PIS e COFINS. Esta, decisão, a princípio, não é passível de ser 
alterada. No entanto, a União opôs embargos de declaração no mesmo mês, buscando, além da 
alteração do conteúdo decisório, modular os efeitos da decisão e definir qual o ICMS a ser 
retirado da base de cálculo do PIS e da COFINS - se o destacado na nota ou o a recolher. 
 
Em 14 de maio de 2021, foi publicado o extrato da ata do julgamento do STF sobre os embargos 
de declaração opostos pela União Federal e restou claro que o critério a ser utilizado para fins de 
apuração do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS é o destacado na nota fiscal 
 
Durante esse período a Companhia, especificamente em julho/2020, entrou com ação de 
repetição de indébito, abrangendo o período passado, adstrito ao prazo prescricional. 
Com base na ação de repetição de indébito a Companhia reconheceu contabilmente a partir de 
novembro de 2021, as provisões de créditos do Programa de Integração Social (PIS) e da 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), sendo que em 31 de 
dezembro de 2021 o saldo destas provisões são os seguintes R$ 4.953 de PIS e R$ 22.815 da 
COFINS. 
 
 

10 Ativo fiscal 
 
 2021  2020 
        

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - Antecipações 1.731    2.945  

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Antecipações 589                         ‐    
  2.320    2.945  
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11 Ativos e passivos regulatório 
 
O ativo/ passivo regulatório é composto pelas contas gráficas as quais têm a finalidade de 
neutralizar os impactos econômicos no resultado da Companhia, em função da diferença entre o 
custo de gás e alíquotas de tributos contidas nas deliberações emitidas pela ARSESP, e os 
efetivamente contemplados na tarifa, a cada reajuste/revisão tarifária. 
 
A tarifa paga pelos usuários do serviço de gás canalizado é composta por: margem de 
distribuição, custo do gás e impostos. 
 
A Deliberação ARSESP nº 1010 de 10 de junho de 2020, definiu que eventuais saldos nas 
contas gráficas existentes ao final da concessão serão indenizados a Companhia ou devolvidos 
aos usuários no período de 12 meses antes do encerramento do período da concessão.  
 
Com a publicação da deliberação nº 1010, a Companhia avalia que não há mais incerteza 
significativa que seja impeditiva para o reconhecimento dos ativos e passivos regulatórios como 
valores efetivamente a receber ou a pagar. Desta forma, reconheceu contabilmente a partir de 
junho de 2020 os ativos e passivos financeiros regulatórios em suas demonstrações financeiras. 
 

a. Ativo regulatório 
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia registrou o saldo de 
ativo regulatório conforme demonstrado a seguir: 
 
A movimentação do ativo regulatório para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
foi a seguinte: 
 

  2021  2020 

     

Saldo em inicial  28.459  35.922 

Custo de gás                     20.816                     (8.368) 

Atualização                      1.172                          905  

Saldo no final do exercício    50.447  28.459 

     
     

b. Passivo regulatório 

  2021  2020 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) (i)                    15.425                       5.030  

Programa de Integração Social (PIS) (i)                      3.329                       1.086  

Termo de ajuste K - cláusula 13ª  contrato de concessão – (nota 24) (ii)                      5.548                            ‐  
Saldo no final do exercício  24.302  6.116 

 
i) PIS e COFINS 
 
A Companhia ingressou, em junho/2020, com ação declaratória que tramita perante a 1ª Vara 
Federal de Araraquara - SP, tendo requerido, a título de tutela de evidência (liminar) autorização 
para a imediata exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. 
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Com base na liminar obtida a Companhia passou, a partir de junho/2020, a excluir o ICMS da 
base de cálculo do PIS e da COFINS quando da apuração destes tributos, contudo, como a tarifa 
praticada na venda do gás é regulada a Companhia está contabilizando estes montantes no 
passivo e aguardando o posicionamento do Órgão Regulador para tratar este efeito também na 
tarifa 
 
ii) Termo de ajuste K 
 
O contrato de concessão determina que as tarifas tetos aplicadas na prestação dos serviços 
públicos de distribuição de gás canalizado são reguladas através de metodologia de margem 
máxima de distribuição, assim, cabe ao Regulador, entre outros itens, regular as tarifas de 
distribuição de gás canalizado, sendo um destes itens o seguinte: 
 
Ao final de cada ano, a margem obtida será calculada e comparada com a margem máxima 
aprovada pelo Regulador; se a margem obtida for maior que a margem máxima, o Regulador 
compensará a diferença, reduzindo a margem máxima a ser aplicada no ano seguinte.  
 
É definido no contrato de concessão que o Termo de ajuste K é utilizado para corrigir os desvios 
anuais existentes entre a margem máxima e a margem obtida pela Concessionária é será 
aplicado anualmente somente quando a margem obtida pela Concessionária exceder a margem 
máxima autorizada pelo Regulador. 
 
A deliberação ARSESP nº 1.256 de dezembro de 2021 aprovou o Termo de ajuste K com 
aplicação na redução da margem para o próximo ano regulatório de R$/m3 0,015456 (359 MM3 
* 0,015456 = 5,5 milhões reais). 
 

12 Imposto de renda e contribuição social 
 

a. Imposto de renda e contribuição social diferidos 
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possui saldos de diferenças temporárias, no 
montante de R$ 172.726 (R$ 154.877 em 31 de dezembro de 2020), entre o lucro contábil e o 
lucro tributável, passíveis de compensação com lucros tributáveis futuros nas condições 
estabelecidas pela legislação vigente, sem prazo de prescrição, levando-se em consideração a 
realização provável desses tributos, a partir de projeções de resultados futuros elaboradas com 
base em premissas internas e em cenários econômicos futuros, que podem, portanto, sofrer 
alterações. 
 
Os créditos diferidos em função da redução ao valor contábil dos direitos de concessão, segundo 
regras tributárias, serão compensados pelo prazo do contrato de concessão. 
 
O efeito decorrente das diferenças temporárias está detalhado a seguir: 
 
  2021  2020 

  
   

Diferenças temporárias ativas líquidas:      

Diferenças temporárias tributáveis no futuro     
Provisão para redução do valor contábil dos direitos de concessão                     27.256             30.664  
Pis e Cofins a recuperar (provisão)                    (9.441)                    -  
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  17.815  30.663 
Diferenças temporárias dedutíveis no futuro     
Efeito do AVP do Ativo Intangível e do Ativo Financeiro                    14.051             13.505  
Provisão para perda de créditos esperadas – dedutível                      2.618               2.679  
Provisão para contingências                      11.863               5.036  

Passivo regulatório                    13.506                     -  
Outros                         760                  774  

 42.798  21.995 
     

Ativo fiscal diferido (reconhecido contabilmente)                  (60.613)          (52.658) 
     

 
A movimentação do ativo diferido em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é composta conforme 
segue: 
 

  
2021  2020 

  
   

Provisão para redução do valor contábil dos direitos de concessão                     (3.407)            (3.407) 

Efeito do AVP do Ativo Intangível e do Ativo Financeiro                         546                  708  

Provisão para perda de créditos esperadas                         (61)               (252) 

Provisão para contingências                      6.827                (518) 
Passivo regulatório                   13.506                    -  
Pis e Cofins a recuperar (provisão) (9.441) - 
Outros                         (15)                     9  

 
                     7.955             (3.460) 

 
b. Realização do imposto de renda e contribuição social diferidos  

A administração considera que os créditos fiscais diferidos ativos serão realizados na proporção 
da realização das provisões e da resolução final dos eventos futuros, ambos baseados em 
projeções de lucros. 
 
Em 31 de dezembro de 2021, a expectativa de realização dos ativos fiscais diferidos é a 
seguinte: 
 
 

Ano de recuperação  
 

2022                      7.310  

2023                      4.929  

2024                      4.929  

2025                      4.929  

2026                      4.929  

Acima de 5 anos                    33.587 

                    60.613 
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c. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro  
 

  
2021  2020 

  
   

Lucro antes do  imposto de renda e da contribuição social                  111.886             99.534  
Alíquota combinada  34%  34% 

      

Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal                  (38.041)          (33.842) 
Juros sobre capital próprio                      7.489               6.800  

     

Outras diferenças                           (2)                 211  
                  (30.554)          (26.831) 

      

Imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício     

Corrente                  (38.509)          (23.372) 

Diferido                      7.955             (3.459) 
                  (30.554)          (26.831) 

      

Alíquota efetiva  28%  27% 

 
d. Imposto de renda e contribuição social (passivo) 

 
2021  2020 

Imposto de renda                           ‐             (2.773) 

Contribuição social sobre o lucro líquido  -             (1.073) 

  -             (3.846) 

 

13 Bens a serem indenizáveis 
 
 2021  2020 

 
   

Servidão de passagem 12.985  11.203 
Terrenos 709  618 
Redes 61.232  52.712 
Edificações 1.898  1.676 
Estações 1.638  1.338 
Outros 3.941  2.733 
     

 82.403  70.280 

    
Referem-se a ativos que serão revertidos para o poder concedente ao final do contrato de 
concessão, observados os valores contábeis e as datas de sua incorporação ao patrimônio do 
Estado. 
 
Estes ativos estão descontados a valor presente no reconhecimento inicial a taxa de 10,05% e 
9,11% ao ano. Estas taxas tem como base as Notas Técnicas do órgão regulador (ARSESP), que 
objetiva apresentar a taxa do custo médio ponderado de capital (WACC) a ser aplicado no 
cálculo das tarifas. Considerando que a expansão, operação e manutenção das redes se 
financiam com capitais próprios, a Administração entende como prudente a utilização da taxa 
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WACC regulatória como fator de desconto para os bens a serem indenizados ao final do 
Contrato de Concessão. 

Abaixo apresentamos a movimentação dos bens da concessão indenizáveis: 

2021 2020 

Saldo líquido no início do exercício 70.280 52.063 
Adições - Tranferência do ativo intangível (bifurcação) - Nota 16 3.510 10.491 
Baixas  (48) (9)
Remuneração sobre bens da concessão a serem indenizados (AVP) - Nota 24 8.661 7.735

Saldo líquido no final do exercício 82.403 70.280 

14 Imobilizado 
Urbanização e 

benfeitorias 
Equipamentos de 

informática Total 

Saldo em 1º janeiro de 2020   1.260  317   1.577 
(+) Transferências para o intangível  -   (663)   (663) 
Depreciação  (383)  454  71 
Saldo em 31 de dezembro de 2020  877  108  985 

Custo total   3.860  841   4.701 
Depreciação acumulada   (2.983) (733) (3.716)

Valor Residual  877  108  985 

Transferências  226 - 226
Depreciação  (637)  (108) (745)
Saldo em 31 de dezembro de 2021  466 - 466

Custo total  4.086  841  4.927 
Depreciação acumulada   (3.620) (841) (4.461)
Valor Residual  466 - 466

Taxa de depreciação 5% 20% 

15 Direito de uso e Arrendamento a pagar 

2021 2020 

 95   1.044 
  1.087   1.347 

1.182 2.391 

Passivo Arrendamento 
Imóvel 
Veículos 

Total

Passivo circulante
Passivo não circulante 

 596 1.379 

 586 1.012 
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Imóveis Veículos Total 

  2.050  961 3.011 
- 1.380 1.380 

 123  97 220 
  (1.144)   (1.022)   (2.166) 

 15 (69) (54)

  1.044   1.347   2.391 

Imóveis Veículos Total 

  1.603   1.084   2.688 
- 1.380   1.380 

(918) (993)   (1.911) 
247                      (330) (83)
932    1.141   2.074 

Imóveis Veículos Total 

  1.044   1.347 2.391 

 237  33 270 

  (1.406) (535) (1.941)

 220  242  462 
 95   1.087   1.182 

Imóveis Veículos Total 

 932   1.141   2.074 

  (1.124) (428) (1.552)

 220  251  471 

Passivo arrendamento 

Saldo em 31 de dezembro de 2019 
Adições 
AVP 
Pagamentos 
Remensuração 

Saldo em 31 de dezembro de 2020 

Ativo direito de uso 

Saldo em 31 de dezembro de 2019 
Adições 
(-) Amortização 
Remensuração  
Saldo em 31 de dezembro de 2020 

Passivo arrendamento 

Saldo em 31 de dezembro de 2020 
AVP 
Pagamentos 
Remensuração 

Saldo em 31 de dezembro de 2021 

Ativo direito de uso 

Saldo em 31 de dezembro de 2020 
(-) Amortização 
Remensuração  

Saldo em 31 de dezembro de 2021  28  964  993 
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16 Intangível 

Redes Software Fibra ótica 

Conjunto de 
regulagem e 

medição Estações Terrenos 
Contrato de 

concessão Outros Total 

Saldos em 1º de janeiro de 2020    232.291    1.813    3.526     11.832   9.467    834   1.607     13.246     274.616  

Aquisições  11.156    312    182    1.337     66    2  -  4.133   17.188  
(-) Transferência para bens da concessão 
indenizáveis   (8.910)   -    -     (680)  (16) (2)  - (884)     (10.492) 

(-) Transferência para o imobilizado    -    -    -    -   -   -  -           663    663 

(-) Baixas  (15) -   -  (243)  -   -   - (34)   (292) 

(-) Amortização     (13.070)  (713) (355) (964) (533) - (161) (1.408)     (17.204) 
(-) Amortização da contrapartida dos bens da 
concessão indenizáveis   (9.078) - (30) (215) (412) (83)  -  -    (9.818) 

(-) Baixas da amortização  4 -   - 189              -   -   -  -     193 

Saldos em 31 de dezembro de 2020    212.377    1.412    3.323     11.257   8.572    751   1.446     15.717     254.855  

Total do custo    350.690      13.506    7.783     19.396     14.770    834   8.345     26.746     442.070  

Amortização acumulada   (138.313)    (12.094)    (4.460)    (8.139)    (6.198) (83) (6.899)   (11.029)   (187.215) 

Valor residual    212.377    1.412    3.323     11.257   8.572    751   1.446     15.717     254.855  

Aquisições  23.878    407    479    2.117   408   12   -  7.895   35.196  
(-) Transferência para bens da concessão 
indenizáveis   (2.312)   -    (90)    (543)  (99)    4  - (470) (3.510)

(-) Transferência para o imobilizado - - - - - - - (226) (226)
(-) Amortização da contrapartida dos bens da 
concessão indenizáveis   (9.406) - (42) (290) (432) (84)  - (11) (10.265) 

(-) Baixas  (13) -   - (25)           (74) -  -  - (112)

(-) Amortização     (13.517)  (497)    (371)    (1.195)   (595) -                (161) (903) (17.239) 

(-) Baixas da amortização    -    -    -   18     64 -  -  - 83

 Saldos em 31 de dezembro de 2021    211.007    1.322    3.299     11.339   7.844    683   1.285     22.002     258.781  

Total do custo    363.166      13.913    8.142     20.729     14.593    767   8.345     33.644     463.299  

Amortização acumulada   (152.159)    (12.591)    (4.843)    (9.390)    (6.749) (84) (7.060)   (11.642)   (204.518) 

Valor residual    211.007    1.322    3.299     11.339   7.844    683   1.285     22.002     258.781  
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(a) Provisão para redução ao valor recuperável
De acordo com o CPC 01 (R1) Redução ao Valor Recuperável dos Ativos, a Companhia avalia
ao final de cada exercício, eventuais indicativos de desvalorização de seus ativos que pudessem
gerar a necessidade de testes sobre o seu valor de recuperação. Em 2021, a Companhia não
identificou indícios ou mudanças significativas nos cenários econômicos, operacionais ou
tecnológicos que pudessem indicar a deterioração, obsolescência ou perda de seu valor
recuperável.

O resultado dessa avaliação não levantou índicios de necessidade de realização do teste de
recuperabilidade, uma vez que a Companhia esta plenamente operacional e gerando resultado
operacional positivo.

(b) Outros
A rubrica “Outros” refere-se, substancialmente, a equipamentos para investimento na rede de
distribuição

17 Fornecedores 
Refere-se basicamente ao contrato pela aquisição de gás natural, vigente até 31 de dezembro de 
2023, empreiteiras e fornecedores de tubulações, destinados à construção de gasodutos e está 
composto como segue: 

2021 2020 

Partes relacionadas 
  PETROBRAS  - fornecimento de gás 68.915 27.375 
Terceiros 
  Materiais e serviços 11.526 4.081 
  Outros 450  462 

80.891 31.918 

A Companhia tem celebrado com a PETROBRAS, o Contrato Firme Inflexível de Compra e 
Venda de Gás Natural, com vigência até dezembro/2023. 

18 Impostos e contribuições a recolher 

2021 2020 
Imposto sobre Circularização de Mercadorias e Serviços (ICMS) 18.998 7.800 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 481 1.133 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 148 127 

INSS retido na fonte a recolher 141 73 
Programa de Integração Social (PIS) 101 236 
Imposto sobre serviços (ISS) 51 28 

Retenções de PIS, COFINS e CSLL 42 31 

Outros impostos e contribuições retidos a recolher 13 11 

19.975 9.439 



Gas Brasiliano Distribuidora S.A. 
Demonstrações financeiras em 

31 de dezembro de 2021 

66 

19 Provisões 
O saldo se refere a créditos da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS do período de 
março/2017 à fevereiro/2020, atualizados pela taxa Selic. Com base na portaria CSPE 
(ARSESP) nº 399/2006 a Companhia entende ser provável o ressarcimento ao mercado o item é  
objeto de discussão junto ao Órgão Regulador e faz parte da agenda regulatório do exercício de 
2022.   

2021 2020 

Provisão indébitos de PIS e COFINS  27.768  - 
 27.768 

20 Provisão para contingências 

a. Depósitos judiciais e provisões passivas
Nas datas das demonstrações financeiras, a Companhia apresentava os seguintes passivos, e
correspondentes depósitos judiciais, relacionados a contingências:

Depósitos judiciais  Provisões para contingências 

2021 2020 2021 2020 

Contingência ARSESP - 3º Aditivo   -    -   7.003 7.003  
Contingência ARSESP - COG   -    -   7.808 7.808  
Contingência ARSESP - Indicadores   -    -  13  - 
Provisão  - Delib. ARSESP 1.056   -    -   14.509  - 
Processos de desapropriação 1.377 1.341   -  -  
Outros 299 277    10  - 

  1.676 1.618   29.344 14.811  

A movimentação da provisão em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é composta conforme segue:  

2021 2020 

Saldo no início do exercício  14.811  16.335 
Adições de novos processos (*)  14.533   -  

Reversões   -   (1.524) 

Saldo no final do exercício  29.344  14.811 

(*) A adição no exercício 2021 se refere principalmente à divergência de entendimento entre a 
Concessionária e o Órgão Regulador sobre o exposto na deliberação ARSESP nº 1.056/2020 
que dispõe sobre novos critérios de cálculo e limites para compensação na tarifa, dos valores 
incorridos em Penalidades, pelas concessionárias de distribuição de gás canalizado.  

Adicionalmente, a Companhia esta se defendendo de ações de natureza administrativa, fiscal, 
cível e trabalhista, classificados pela administração como de riscos de perdas possíveis, com 
base na avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não foi constituída provisão de 
perdas. 



Gas Brasiliano Distribuidora S.A. 
Demonstrações financeiras em 

31 de dezembro de 2021 

67 

 2021  2020 

Fiscal               1.612                 1.612  
Cível                    31                      41  
Trabalhistas                    90                      90  

               1.733                 1.743  

    
b. Contingências ativas 

 
3ª Revisão Tarifária Ordinária 
O processamento da 3ª Revisão Tarifária Ordinária da Companhia era previsto contratualmente 
para ter ocorrido até dezembro de 2014,  porém, permaneceu inconcluso até dezembro de 2020 
em função de diversos questionamentos havidos ao longo de sua implementação. 
 
Em 08 de dezembro de 2020, a ARSESP, através da Deliberação nº 1.082, deliberou pela 
aprovação do resultado da 3ª Revisão Tarifária Ordinária da GasBrasiliano, estabelecendo, para 
fins de compensação não tarifária à Companhia, o valor de R$ 33.660, em moeda de novembro 
de 2019. O montante ora apontado se refere a diferença entre a receita teto auferida e a receita 
requerida do 4º ciclo tarifário, calculada conforme parâmetros regulatórios estabelecidos pela 
ARSESP. 
 

Conforme estabelecido pela nota técnica NT.F-0068-2020, emitida pela ARSESP, a Companhia 
faz jus a recuperação desse valor corrigido monetariamente pelo IGP-M e capitalizado pela taxa 
Selic até a data de sua compensação, que deverá ser definida futuramente. O valor indicado na 
deliberação não foi reconhecido nestas demonstrações financeiras por ter sua realização 
condicionada a manifestação do órgão regulador estadual, não se qualificando, portanto, como 
um ativo a ser reconhecido. 
 

21 Capital social e reservas 
 

a. Capital social 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social totalmente subscrito e integralizado é 
representado por 462.481.205 ações ordinárias nominativas, no montante de R$ 462.481, sendo 
100% pertencentes à Petrobras Gás S.A. - Gaspetro. 
 

b. Reservas de lucros 
A Reserva legal é constituída com a destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não 
excede 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital 
social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital. 
 

c. Dividendos e juros sobre capital próprio 
Conforme estatuto social da Companhia é assegurado aos Acionistas um dividendo mínimo 
obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, o qual considera juros sobre capital próprio 
em sua composição. 
 

Conforme 168ª reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de dezembro de 2021, 
foi deliberado a aprovação do pagamento dos juros sobre o capital próprio de 2021, que ocorreu 
em 17 de dezembro de 2021. 
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  2021  2020 

  
 

  
Lucro do exercício                  81.332     72.703  
Constituição de reserva legal                 (4.067)    (3.635) 
Base de cálculo para dividendos e juros sobre capital próprio                 77.263     69.068  

 
    

Juros sobre capital próprio distribuídos                 22.026     20.000  
Percentual de juros sobre capital próprio distribuídos  -29%  -29% 
Imposto de renda sobre juros sobre capital próprio                   (3.304)       (3.000)  

 

Dividendos adicionais propostos são os valores de lucros remanescentes, propostos pela 
administração e a disposição da Assembleia Geral para sua destinação, o montante adicional 
proposto é de R$ 55.239, ao valor de R$ 0,18 por ação. 
 

22 Partes relacionadas 
 

a. Controladora   
A Companhia é controlada, pela Petrobras Gás S.A. - Gaspetro, que detém 100% do seu 
capital social. A Petrobras Gás S.A. tem a seguinte composição acionária: 51% das 
ações ordinárias pertencem à Petroleo Brasileiro S.A e 49% à Mitsui Gás e Energia do 
Brasil. 
 

b. Transações entre partes relacionadas 
As transações com partes relacionadas estão demonstradas a seguir: 
 
     

 
Grau de 
relacionamento  

Valor da transação para o 
exercício findo em 31 de 
dezembro  

Saldo em aberto em 31 
de dezembro 

   2021  2020  2021  2020 

          
Compra de gás          

Petroleo Brasileiro S.A. (i) 
Controladora 
indireta  

  
767.376   

  
354.383   

  
68.856   

  
26.547  

           
Reembolso de pessoal          

Petroleo Brasileiro S.A. (ii) 
Controladora 
indireta  

  
549   

  
1.077   

  
96   

  
182  

Petrobras S.A. - Gaspetro (ii) Controladora  
  

901   
  

1.164   
  

177   

  
‐  

Mitsui Gás e Energia do Brasil 
Ltda. (ii) 

Não 
controladora  

  
948   

  
1.112   

  
119   

  
68  

 
As transações são efetuadas com base em termos e condições comerciais normais ao mercado. 
 

(i) Conforme mencionado na Nota 17, as compras referem-se ao gás natural adquirido integralmente da Petróleo 
Brasileiro S.A.  

(ii) Mensalmente a Companhia realiza o reembolso de pessoal por meio de nota de débito. 

c. Remuneração do pessoal-chave da administração e do Conselho Fiscal 
O pessoal-chave da administração inclui os Conselheiros de Administração, Diretor-Presidente, 
Diretor Administrativo-Financeiro, Diretor Técnico-Comercial e Diretor de Assuntos 
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Regulatórios. A remuneração para esses membros, somada à remuneração dos Conselheiros 
Fiscais, totalizou R$ 1.903 (2020 - R$ 2.331). 
 

23 Receita de vendas 
As receitas pelas vendas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são as 
seguintes: 

  2021   2020 
       

Receita pela venda de gás                 989.555              553.325  
Receita pela prestação de serviço                          46                       27  
Receita de construção de infraestrutura                  35.196                17.188  
Deduções:        

ICMS             (150.562)             (81.647) 
PIS               (14.190)               (8.139) 
COFINS               (65.363)             (37.489) 

       
                794.682              443.265  
      

24 Despesas por natureza 
 

a. Custos e despesas operacionais 

2021 2020 
     

 Custo das vendas de gás   
 

 Custo do gás   (561.271)   (297.476) 
 Depreciação e amortização   (27.567)   (26.360) 
 Serviços de terceiros   (6.385)   (7.856) 
 Pessoal   (6.287)   (5.529) 
 Despesas gerais   (2.912)   (1.876) 
 Provisão participação no resultado   (468)   (342) 
 Arrendamento e alugueis   (416)   (382) 
 Utilidades e ocupação   (292)   (234) 

  (605.898)   (340.055) 
                          -                   -    

 Custo de construção de infraestrutura     (35.196)   (17.188) 
    (35.196)   (17.188) 
                          -                 -  

 Despesas comerciais       
 Serviços de terceiros   (5.409)   (5.391) 
 Pessoal   (4.227)   (3.834) 

 Provisão (reversões) para perdas estimadas com créditos   (1.799)             157  

 Utilidades e ocupação   (369)   (304) 
 Despesas gerais   (321)   (232) 
 Arrendamento e aluguéis   (306)   (285) 

 Provisão participação no resultado   (264)   (166) 

 Outras   (62)   (61) 

       (12.757)   (10.116) 

                        -    
  
Despesas administrativas  

     

 Pessoal   (11.565)   (11.459) 

 Utilidades e ocupação   (2.441)   (2.147) 
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 Taxa de fiscalização   (2.300)   (2.943) 
 Depreciação   (2.233)   (2.502) 
 Serviços de terceiros   (2.228)   (2.320) 
 Administradores e Conselho Fiscal   (1.903)   (2.331) 

 Provisão contrato de suprimentos de gás (penalidade)   (1.674)   (533) 

 Despesas gerais   (789)   (888) 
 Provisão participação no resultado   (663)   (415) 
 Arrendamento e aluguéis   (470)   (493) 

 Outras   (173)   (201) 

 Constituição/reversão de provisões de contingências fiscal/ 
trabalhista/administrativa  

                       -              294  

    (26.439)   (25.938) 

b. Outras receitas/despesas operacionais líquidas 
 
 

 
 2021  2020 

   
 

 

  

Receitas - multas contratuais  
 

2.345  
 

2.537  

Provisão baixa de ativos  
 

 (58) 
 

 (70) 

Reconhecimento de saldo de conta gráfica – ativo regulatório – saldo de 
exercícios anteriores   

  -   32.574  

Reconhecimento dos indébitos de PIS e COFINS    (3.177)  -  
Provisão deliberação ARSESP 1056 ( Nota 20.a)    (14.509)  -  
Provisão deliberação ARSESP – Termo K (Nota 11.b)   (5.548)  - 
Outras provisões    (167)  -  

    (21.114)  35.041  

 

25 Resultado financeiro 
 

 
 2021  2020 

   
 

  

Despesas financeiras     

Juros               (392)                  (830) 
Ajuste a valor presente arrendamento               (270)                  (220) 
Atualização monetária das contingências                   -                     (29) 
Atualização do ativo regulatório               (184)                      -  

                (846)               (1.079) 

                     -                       -  
Receitas financeiras     

Rendimento de aplicação financeira             5.719                 3.525  
Remuneração sobre os bens da concessão a serem indenizados             8.661                 7.735  
Atualização do ativo regulatório             1.357                 4.253  
Atualização dos indébitos de PIS e COFINS             3.321                       -  
Outras receitas financeiras                713                    809  

            19.771               16.322  

   
                   -                       -  

Variações monetárias líquidas     

Variações monetárias ativas - atualização de processos                  65                       -  
Variações monetárias passivas - atualização de dividendos               (382)                  (719) 

                (317)                  (719) 
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                   -                       -  

26 Compromissos 
 
Compromisso de compra de gás natural 
A Companhia tem firmado com a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, o contrato firme 
inflexível de compra de gás natural que estabelece compromisso de retirada de volumes de gás 
natural fixado em um percentual da quantidade de volume contratado conforme mencionado na 
Nota 17 e 22. 
 

27 Cobertura de seguros 
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apresentava a seguinte apólice de seguro: 
 
Ramos    Limite Máximo de Indenização 
     
Responsabilidade Civil                                                       5.000.000  
Empresarial multiriscos                                                      6.917.098  
     

28 Lucro por ação 
 

a. Básico 
O lucro básico por ação é calculado pela divisão do lucro atribuível aos acionistas da 
Companhia pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o 
exercício. 
 

2021 2020 

      
Numerador     
 Lucro atribuível aos acionistas da Companhia                    81.332              72.703  
      
Denominador     

 
Média ponderada do número de ações ordinárias no exercício (lotes de 
mil)                  462.481            462.481  

      
Resultado básico por ação     
 Lucro básico e diluído por ação - em reais                        0,18                  0,16  
      

b. Diluído 
A Companhia não possui nenhum instrumento com o efeito diluidor sobre o resultado por ação. 
 

29 Principais transações que não envolvem caixa 
Transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalentes 
de caixa não devem ser incluídas na demonstração dos fluxos de caixa, como por exemplo a 
aquisição de ativos pela assunção direta do passivo respectivo. Abaixo demonstrativo das 
aquisições:  
 

 2021  2020 

    
Aquisições do Intangível e Imobilizado  (Nota16) 35.196  17.188 

Aquisições do Intangível e Imobilizado em aberto                (3.947)          (1.023) 
 31.249  16.165 
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