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Elaborado pela Administração da Companhia de Gás do Espírito Santo – ES Gás, este Relatório Integrado da
Administração reúne o Relatório da Administração, 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
2020, em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76. Este relatório visa, ainda, o atendimento aos
incisos VIII e IX do artigo 8º da Lei Federal nº 13.303/16, que preveem, respectivamente, ampla divulgação ao
público em geral de carta anual de governança corporativa e a divulgação anual de relatório integrado. 

Assim, a ES Gás, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, e em atendimento ao requisito de
transparência das suas atividades, apresenta aos acionistas, órgãos de controle interno e externo e à sociedade, o
seu Relatório Integrado da Administração, com o intuito de prestar contas dos resultados alcançados na gestão e
na alocação dos recursos materiais e humanos que estão sob a sua responsabilidade, vis-à-vis aos desígnios de
interesse da sociedade na prestação dos serviços públicos de distribuição de gás. 

As informações deste relatório referem-se ao ano de 2020 - considerando o início das operações em 01.08.2020,
tendo sido apreciadas pela Assembleia Geral de Acionistas, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê
de Auditoria Estatutário. 

O objetivo deste relatório é permitir aos públicos de interesse conhecer como a ES Gás aplica os recursos
destinando-se a cumprir o seu objeto social, tendo como finalidade “a exploração dos serviços públicos de
distribuição de gás canalizado, de interesse público, em todo o território do Estado do Espírito Santo“, bem como
reforçar seu o compromisso de ser uma empresa transparente e responsável, apresentando seus valores e
informações íntegras dos resultados que a Companhia entrega, além de demonstrar seu nível de governança. 

Este relatório  é resultado de um processo de identificação, avaliação e priorização dos temas relevantes que
impactam ou poderão impactar a nossa capacidade de criar valor de forma perene para a Companhia, partes
interessadas e sociedade em geral. 

 

1.SOBRE O
RELATÓRIO
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Após um ano em fase pré-operacional, a ES Gás iniciou
suas atividades em 1º de agosto de 2020. Em meio a uma
pandemia mundial, que restringiu a circulação de pessoas
e tornou desafiante a manutenção das operações, a
Companhia, autorizada em dezembro de 2018 por meio da
Lei Ordinária Estadual nº 10.955 e constituída em 29 de
julho de 2020, assumiu os serviços de distribuição de gás
natural canalizado no Espírito Santo, tornando-se
responsável por mais de 460 km de dutos e uma carteira
comercial superior a 65 mil clientes, distribuídos em 13
municípios capixabas. 
 
Neste período, a ES Gás acomodou sua equipe em
escritório próprio, convenientemente instalado na capital
do Estado, o que facilita o acesso tanto dos
colaboradores como do público interessado. Também
recrutou profissionais qualificados para posições-chave
na sua estrutura organizacional enxuta, consolidando uma
equipe de alto desempenho e sólido conhecimento
técnico no negócio. 
 
O ano de 2020 também foi marcado pela instituição de
várias políticas organizacionais que norteiam a nossa
atuação, bem como pela criação da marca e pelo início do
desenvolvimento da cultura corporativa da Companhia. A
ES Gás avançou, ainda, no estabelecimento de rotinas e
processos administrativos, que propugnam por práticas
éticas.

Também realizamos a primeira chamada pública para
aquisição de gás natural no Estado, compromisso previsto
no novíssimo contrato de concessão, envidando esforços
para obter um fornecimento mais competitivo para o
insumo, com vistas a reduzir o preço do gás distribuído
pela Companhia para os nossos clientes atuais, ao tempo
em que aumenta a competitividade do Estado na atração
de novos empreendimentos que precisarão do gás como
insumo ou como fonte de energia.

A Companhia realizou todos os trâmites legais para a
migração dos contratos existentes com fornecedores e
clientes, até então sob gestão da antiga concessionária, 
 

de modo que estes públicos foram minimamente
impactados pela mudança na concessão.
 
Ademais, iniciamos o  relacionamento transparente com
públicos interessados nas atividades da Companhia, a
partir do lançamento do site institucional
(www.esgas.com.br). Realizamos, também, muitas
reuniões virtuais de negócios, participamos de eventos,
conhecemos potenciais parceiros, prestamos
esclarecimentos aos veículos de imprensa, concedemos
entrevistas e mergulhamos nas redes sociais com o
intuito de levar a informação para onde ela seja
demandada.

Por fim, participamos da discussão com a Agência
Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp),
juntamente com o setor produtivo, visando o fomento do
mercado livre de gás no Estado, a partir da promulgação
da legislação estadual que diminuiu o consumo exigido
para o enquadramento de clientes neste segmento. Além
disso, com os avanços deste tema, a Arsp lançou consulta
pública sobre o regulamento que disciplinará o “Novo
Mercado de Gás”, que consiste em um marco regulatório
para estimular a competitividade do insumo no Brasil, e
com potencial destaque no Espírito Santo.

Uma menção honrosa ao nosso eficiente e dedicado
quadro de colaboradores, que entregou os resultados que
dele esperávamos. E ao nosso competente Conselho de
Administração, o muito obrigado pela orientação segura
para a melhor condução dos negócios.

Foi um ano de intensos desafios, porém nenhuma
restrição nos impediu de atingir os objetivos propostos.
Há muito a desenvolver, mas ter registrado estes avanços
que ora partilhamos com os leitores, apesar das
limitações vigentes, mostra que estamos dotados dos
mecanismos e instrumentos para crescer, em prol da
sociedade capixaba. 

Boa leitura!

2.MENSAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO
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Márcio Félix
Presidente do Conselho de Administração da ES Gás

Heber Viana de Resende 
Diretor-Presidente da ES Gás



Decisão, pelos acionistas, de privatização da Companhia, a partir da diminuição da participação acionária, o que
acarretou a suspensão de  concurso público visando o preenchimento do quadro funcional,  até que o processo de
desestatização seja concluído.

Realização da primeira chamada pública para aquisição de gás natural, compromisso previsto no contrato de
concessão.

Início das tratativas para a viabilização financeira da construção do gasoduto em Linhares, junto às instituições
bancárias. 

Discussão com a agência reguladora e com o setor produtivo sobre o mercado livre de gás, a partir da aprovação
da legislação estatual específica para este segmento. 

Seleção de profissionais para o quadro da ES Gás: gerente de Controladoria, coordenador de Serviços
Compartilhados, coordenador de Tecnologia da Informação, auditor interno e gerente de Riscos e Compliance.

Definição da marca e da identidade corporativa da ES Gás.

Elaboração do site institucional (www.esgas.com.br) e criação da página da Companhia no LinkedIn. 

Estabelecimento do escritório administrativo, com a reunião de toda a força de trabalho em um endereço que une
segurança, comodidade e acesso fácil tanto a clientes quanto aos colaboradores.

Realização de três eventos virtuais em parceria com o Fórum Capixaba de Petróleo e Gás (FCP&G), entidade ligada
à Federação das Indústrias do Espírito Santo. 

Estabelecimento de práticas de governança e contratação de um Portal de Governança Corporativa.

Instituição das políticas organizacionais de: Porta-Vozes, Segurança, Saúde e Meio Ambiente e Aquisições e
Vendas de Gás Natural.

Estabelecimento de processos administrativos inexistentes aqui no Estado, pelo fato da sede da concessionária
anterior ser no Rio de Janeiro: jurídico, governança,  comunicação interna e externa, relacionamento com a
imprensa.

Migração de diversos contratos vigentes com a antiga concessionária e realização de processos licitatórios novos.

Renovação dos contratos com os maiores consumidores industriais do Espírito Santo para atendimento em 2021. 

Revisão do processo de planejamento estratégico da Companhia. 
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DADOS GERAIS

CNPJ: 34.307.295/0001-65
NIRE: 32500050232
Sede: Vitória / ES
Tipo de estatal: Sociedade de economia mista
Acionista controlador: Estado do Espírito Santo 
Tipo societário: Sociedade Anônima
Tipo de capital: fechado
Abrangência de atuação: Estado do Espírito Santo
Setor de atuação: Distribuição de gás canalizado

Diretor-Presidente
Heber Viana de Resende
Tel.: 27 3347 8907
presidencia@esgas.com.br

Auditores Independentes atuais da empresa: 
AUDLINK&CIA AUDITORES: Ricardo Audilink 
tel.: (21) 2207-9000 e e-mail:
ricardo.audilink@gmail.com

ADMINISTRAÇÃO

Conselheiros de Administração subscritores da
Carta Anual 
Marcio Felix Carvalho Bezerra - Presidente
Alexandre Rodrigues Tavares 
Durval Vieira de Freitas 
Guilherme Gomes Dias 
Hugo Repsold Junior 
Luiz Claudio Nogueira de Souza 
Marcelo Cruz Lopes 

 

 

 

Membros da Diretoria Executiva subscritores da
Carta Anual
Heber Resende de Viana 
Frederico Bichara Henriques 

Conselheiros Fiscais
Titulares
Luiz Henrique Miguel Pavan 
Ricardo de Rezende Ferraço  
Vicente Figueiredo Soria 

Suplentes
Luís Cláudio Sacramento Bispo 
Maira Campana Souto Gama 
Roselene Maria Spavier 

Membros do Comitê  de Auditoria Estatutário:
Hugo Repsold Junior
José Sathler Neto
Nilton Fernandes de Souza Júnior 

Membros do Comitê de Elegibilidade
Alexandre Rodrigues Tavares 
Luiz Claudio Nogueira de Souza 
Marcelo Cruz Lopes 

Data da Divulgação: 
05/04/2021.

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 
DA EMPRESA

mailto:presidencia@esgas.com.br


INTERESSE
PÚBLICO E
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Autorizada pela Lei Ordinária N° 10.955/2018, a ES
Gás é uma sociedade de economia mista, em que o
Estado do Espírito Santo detém 51% de
participação nas ações ordinárias, tendo como
sócia a BR Distribuidora, com 49%. É responsável
pela concessão para exploração dos serviços de
distribuição de gás canalizado no Estado do
Espírito Santo pelo prazo de 25 anos, conforme
Contrato de Concessão firmado em 29 de julho de
2020. 
 
A Companhia, ao final de 2020, atende aos mais
diversos segmentos, como o residencial, o
comercial, o industrial, o automotivo, o
termelétrico e o de co-geração. Por meio de 460km
de dutos, distribui gás natural a mais de 65 mil
consumidores localizados em 13 municípios
capixabas.  
 
Possui um quadro de pessoal, entre colaboradores
próprios e terceirizados, formado por 129
profissionais, lotados em seu escritório
administrativo, no Centro de Operações do Gás
Natural (COGN), nas agências e no Posto
Avançado de Atendimento. 
 
A ES Gás é a segunda concessionária brasileira
com maior número de clientes por quilômetro de
rede, com 132 clientes por km. É a oitava maior em
volume de vendas (2.558.000 m³/dia) e a quinta
em número de clientes (cerca de 65 mil).

Estado do ES
51%

BR Distribuidora
49%

Composição acionária
Ações ordinárias*

460 KM
R E D E  D E  D U T O S

+ 65 MIL
N Ú M E R O  D E  C L I E N T E S

13 MUNICÍPIOS
P R E S E N Ç A  N O  E S T A D O
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BR Distribuidora
98%

Estado do ES
2%

Composição acionária
Ações preferenciais
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Visão estratégica

Para pautar suas atividades, a empresa adotou os seguintes valores e diretrizes de gestão:

MISSÃO

Contribuir para o
desenvolvimento
sustentável do Estado
do Espírito Santo,
fomentando o uso de
gás natural e outros
combustíveis de baixa
emissão de carbono.

VALORES

Foco no cliente
Resultados para o
acionista
Segurança
Sustentabilidade 
Valorização das
pessoas

VISÃO

Ser referência na
gestão da qualidade e
da segurança nos
serviços prestados aos
clientes, bem como na
oferta de soluções
energéticas de baixo
carbono.

NEGÓCIO

Desenvolver
o mercado para o gás
natural, fornecendo
soluções energéticas
com segurança,
criando valor para
clientes, colaboradores
e acionistas.

Estrutura de gestão, visando a organização dos processos a fim de prover a Companhia de práticas transparentes,
responsáveis e equânimes;

Estrutura de governança, com o objetivo de orientar a atuação da empresa a partir de sua missão, visão e valores e
unir os colaboradores em torno dos objetivos estratégicos;

Práticas e procedimentos de comunicação, a fim de manter as partes interessadas envolvidas e informadas na
operação da Companhia.

O Conselho de Administração aprovou a estratégia de longo prazo da ES Gás para um ciclo de 5 (cinco) anos, revisado
anualmente, conforme determinação legal. 
 
Para viabilizar a diretriz de gestão, o primeiro passo foi revisar as orientações estratégicas da Companhia, elaboradas
em sua fase pré-operacional, por meio do Planejamento Estratégico.

O processo de Planejamento Estratégico está sendo conduzido com o apoio metodológico da Secretaria de Estado de
Economia e Planejamento (SEP), e engloba cinco etapas: mapeamento de stakeholders; revisão da missão, visão,
negócio e valores; análise de cenário, com a definição das forças, fraquezas, ameaças e oportunidades;
estabelecimento dos desafios e determinação dos indicadores e metas da Companhia.
 
Diretrizes de atuação e Estrutura 

A empresa conta com um conjunto de diretrizes de atuação que norteia sua relação com os stakeholders, a gestão do
negócio e a oferta de produtos e serviços, com vistas a promover o alinhamento de processos, normas e
compromissos, a saber:
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Ao final de 2020, estavam sendo concluídos os
processos seletivos visando a contratação de mais
dois colaboradores para a concessionária, de
forma a cumprir requisitos legais, robustecer os
processos de gestão e aumentar a conformidade
às boas práticas empresariais: um auditor interno
e um gerente de Riscos e Conformidade.

A estrutura organizacional da ES Gás foi
replanejada pela decisão dos sócios acionistas em
desestatizar a Companhia, anunciada em março de
2020. A opção é por diminuir a parcela de
participação na estatal, a fim de municiá-la da
agilidade nas operações e, consequentemente, de
aumento da competitividade para atuar no cenário
de um mercado mais acirrado, proporcionado pelo
novo marco regulatório. 
 
Dentro deste contexto, o Conselho de
Administração da Companhia orientou a Diretoria
Executiva na suspensão do concurso público
previsto para preenchimento do quadro funcional,
com vistas a não envidar esforços em um
processo seletivo que poderia eventualmente ser
desfeito de acordo com o plano de negócios dos
novos controladores da Companhia.

Dessa forma, a Companhia chegou a 31 de
dezembro de 2020, além da Diretoria Executiva,
com oito colaboradores próprios, responsáveis
pela gestão dos macroprocessos administrativos e  
operacionais. Para as demais funções, conta com
um quadro de pessoal oriundo de contratos de
prestação de serviços. 

 

Modelo de Negócios

O modelo de negócios traduz as escolhas que a
empresa faz na criação e entrega de valor,
abrangendo produto e serviço que ofertará no
mercado, com qual método de produção, para qual
público-alvo e com quais fontes de receitas.
Compreende nove dimensões: segmentação de
clientes, proposta de valor, canais e
relacionamento com os clientes,  fontes de receita,
recursos principais,  atividades-chave,  principais
parcerias e estrutura de custos.

Na ES Gás, são potenciais consumidores de
nossos serviços as residências individuais e
coletivas próximas de nossos dutos, as indústrias
que usam o gás natural como matéria-prima e/ou
combustível, o comércio, os motoristas de
automóveis que privilegiam o GNV (gás natural
veicular), sejam eles pessoas físicas ou jurídicas
que percebam a potencialidade deste combustível,
além de termelétricas e empresas de co-geração.
Especial atenção deve ser dada às empresas
interessadas em se instalar no Estado. Para isso,
atuamos em parceira com a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento (Sedes) e com a Federação
das Indústrias do Estado (Findes).

Nossa proposta de valor é entregar uma fonte
energética que proporciona uma baixa emissão de
carbono no ambiente e que auxilie a sociedade a
migrar para uma economia cada vez mais limpa,
sendo indutor do desenvolvimento a partir da
oferta de um combustível mais limpo, mais seguro
e mais acessível.
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a) um  plano de investimentos robusto, financiado por
capital próprio e um nível de endividamento adequado, de
forma a ampliar a malha de atendimento e expandir a base
de clientes (físicos-financeiros),
b) uma equipe comprometida e engajada com os objetivos
traçados (humanos),
c) a adoção maciça de tecnologia como ferramenta para o
crescimento, e 
d) inovação (intelectual). Tudo isso tendo a rentabilidade
como bússola para as decisões, de forma a propiciar a
sustentabilidade econômico-financeira durante toda a
concessão.

Gestão de recursos humanos, a fim de identificar,
atrair, reter e desenvolver os melhores talentos nas
posições estratégicas;

O canal que utilizaremos para instituir relacionamentos
com públicos estratégicos é o digital, em que podemos
personificar nossa mensagem às particularidades de cada
segmento, recorrendo à mídia de massa quando
precisarmos amplificar nossa mensagem à toda a
sociedade.  Já a entrega do nosso produto, como o
próprio nome já diz – gás canalizado – é via dutos
prioritariamente, e cilindros de GNC (gás natural
comprimido) quando este arranjo for a melhor escolha
para possibilitar a expansão da base de clientes.
  
No que tange ao relacionamento com o cliente,
pretendemos que seja próximo e acolhedor. Entendemos
que sua satisfação é importante para o nosso negócio e
relevante para a Companhia enquanto concessionária, e
perseguiremos índices elevados neste campo.  

Já as fontes de receita vão advir, majoritariamente, da
distribuição de gás natural, primeiramente a partir da
saturação dos dutos, pela oferta aos atuais e novos
clientes situados próximos aos gasodutos existentes e
que disponham de capacidade ociosa e, em seguida, pela
ampliação da malha de dutos buscando o
desenvolvimento e aumento dos canais de distribuição.

Os recursos principais que utilizaremos para atingir
nossos objetivos estratégicos estão assegurados em:

 Para tanto, são atividades-chaves: 
· 

 

Eficiência e eficácia financeira, com vistas a otimizar
os recursos disponíveis, alocando-os nos processos e
atividades que entreguem os resultados pretendidos;

Satisfação do cliente, visando a entrega da proposta
de valor e o atingimento de elevados índices de
aprovação;

Sustentabilidade empresarial, implantando processos
sólidos no campo de ESG (ambiental, social e
governança), atendendo às expectativas de nossos
stakeholders e gerando impacto positivo a partir de
nossa atuação.

Cadeia de Valor

 

 
As principais parcerias que buscaremos estabelecer são
pautadas na relação consistente com nossos
fornecedores e clientes, buscando a atuação mútua em
torno da excelência na prestação de serviços, além de
alianças estratégicas entre não competidores que tenham
objetivos complementares, construindo pontes para o
lançamento e a oferta de produtos e serviços novos e/ou
melhores.

Por fim, a ES Gás busca continuamente ser uma
organização de baixo custo, mediante a captura de dados
relevantes ao negócio, tratando-os de forma a torná-los
confiáveis e claros para todos, utilizando um dashboard
que possibilite à alta administração o acompanhamento
do comportamento dos custos pari passu com o caminhar
das operações, de forma que as decisões sejam pautadas
por inteligência analítica.

A cadeia de valor reflete o conjunto de atividades da
empresa desde a entrada de insumos até sua
transformação em oferta final aos consumidores.
Representa a forma como a Companhia se organiza a fim
de entregar valor e gerar vantagem competitiva. Não só
enumera e sequencia tais atividades, como estabelece os
elos que as unem, visando evitar áreas de sombra e
superposição e resolver os problemas dos clientes.

A cadeia de valor da ES Gás está assim estabelecida:
 
1. As atividades estratégicas, que afetam diretamente o 
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Aquisições e vendas de gás natural, quando
garantimos as melhores condições na compra do
insumo, que gera circunstâncias mais competitivas na
distribuição (vendas), e buscamos as novas
oportunidades de negócios e usos do gás natural; 

Desenvolvimento e implantação redes de gás natural,
que concretiza o sucesso das negociações comerciais
com a ligação de novos usuários e conduz a expansão
da rede de distribuição a novas localidades;

Operações de distribuição, que asseguram a
prestação de serviços e o atendimento às
expectativas de nossos clientes e do órgão regulador,
pautados pela segurança, respeito ao meio ambiente
e ao ser humano e qualidade.

Governança, riscos e conformidade: responsáveis por
garantir que as atividades da Companhia estejam em
conformidade com os dispositivos legais, que os
principais riscos estejam identificados e mitigados e
que o rito da gestão seja cumprido, de forma a 
 propiciar a entrega de valor para o público com inte-

desempenho da empresa e seus fatores críticos de
sucesso, são: 

 
2. Já as atividades táticas, que complementam e/ou
suportam as estratégicas, compreendem: 

Comunicação e Sustentabilidade: com a função de
estabelecer relacionamentos com as partes
interessadas, garantindo que tenham suas
perspectivas sobre o negócio consideradas nas
cadeias decisórias; 

Regulação: que zela pelo cumprimento do contrato de
concessão e regulamentações vigentes, sendo
também uma atividade de inteligência empresarial na
gestão do negócio.

Finanças e controladoria: a fim de oferecer o suporte
necessário à estratégia garantindo a execução dos
objetivos propostos;

Gestão de pessoas e serviços administrativos: cujo
intuito é prover colaboradores e fornecedores das
condições ideais na prestação dos serviços, tornando
convergentes suas atuações com as políticas da
Companhia;

Tecnologia da Informação: que deve prover a empresa
das melhores soluções disponíveis a fim de otimizar
as atividades operacionais.

resse nas atividades da Companhia, de forma ética,
transparente e responsável;
 

3. Por fim, enumeramos as atividades de base,
fundamentais ao suporte às outras atividades:

 

AQUISIÇÕES E VENDAS
DE GÁS NATURAL

DESENVOLVIMENTO E
IMPLANTAÇÃO REDES

DE GÁS NATURAL
OPERAÇÕES DE
DISTRIBUIÇÃO

FINANÇAS E
CONTROLADORIA

GESTÃO DE PESSOAS
E SERVIÇOS

ADMINISTRATIVOS
TECNOLOGIA DA
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Ambiente externo

Compreender o ambiente em que a empresa está inserida é um importante passo para o
alcance de seus objetivos estratégicos. Nesse âmbito, é importante conhecer as
características das variáveis legais e regulatórias, econômicas, socioculturais, tecnológicas,
ambientais e de mercado, que envolvem clientes, fornecedores e concorrentes. 
  
O ambiente regulatório do mercado de gás está sofrendo mudanças significativas. O acordo
firmado entre a Petrobras e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) resultou
em uma série de iniciativas de desinvestimentos por parte da estatal, o que acarreta o
aumento da competitividade do setor com a entrada de novos agentes nas atividades de
exploração, produção, tratamento e transporte de gás natural.

Tais desinvestimentos já vem se materializando   em território capixaba, no setor onshore,
com a entrada de novos players em campos maduros, objetivando  aumentar sua vida útil e a
produção.  Há também iniciativas de venda, pela Petrobras, de blocos exploratórios e campos
produtores offshore, localizados em águas capixabas e fora do chamado polígono do Pré-sal.
Avaliamos que a entrada de novos operadores em tais blocos e campos propiciará o aumento
da oferta de novos volumes de óleo e gás no Estado, possibilitando o aumento da
competitividade no setor e a redução do preço do gás. É o que todos nós, capixabas,
desejamos.
  
Além disso, o novo marco regulatório do setor, intitulado Novo Mercado de Gás, avançou na
pauta legislativa, tendo tramitado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Ao final de
2020 aguardava a aprovação das mudanças pela primeira casa para, então, seguir para
sanção da presidência da República. 
  
No Espírito Santo, a ES Gás já nasceu com um moderno contrato de concessão com o Estado,
incluindo os atributos previstos no Novo Mercado de Gás. O Estado avançou ainda na pauta
regulatória ao aprovar a Lei Estadual do Mercado Livre de Gás, que institui as bases para os
consumidores livres do insumo.
  
Tais fatores podem ser decisivos para a ampliação e atração de investimentos energo-
intensivos e no avanço da adoção do gás natural como matriz energética por outros entes
econômicos. Por isso, é acompanhado com atenção pela ES Gás.
  
As variáveis macroeconômicas foram as mais impactadas, juntamente com as sociais, em um
ano em que nos deparamos com a pandemia do Coronavírus: o segmento de petróleo e gás
registrou uma forte contração da demanda global. Na área de atuação da ES Gás, o
movimento de contração foi amplificado, tendo em conta que os nossos maiores clientes são
exportadores e, portanto, tiveram as suas atividades muito reduzidas.

No fim do ano de 2020, o mercado começou a apresentar uma reação. Segundo a Abegás
(Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado), até outubro de 2020 -
os últimos números divulgados, a venda total das distribuidoras havia ultrapassado o
montante de 72 milhões de m³/dia. Embora o número esteja 7% abaixo dos 78,2 milhões de
m³/dia distribuídos no mesmo mês de 2019, já apresentava uma recuperação significativa
sobre o mês anterior, quando foram demandados apenas 52,2 milhões de m³/dia.
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Dentre os segmentos consumidores, no Brasil, a maior retração foi registrada no
segmento comercial, com redução de 27,7% quando comparados os dez
primeiros meses de 2020 com o mesmo período de 2019.  Em seguida, vem o
setor automotivo (queda de 18,9%), co-geração (18,3%), geração elétrica (14,9%)
e industrial (10,7%). Como poderia ser esperado, em função do distanciamento
social, o único setor que registrou crescimento foi o residencial, com incremento
de 9,9%.

Uma variável importante do ambiente de negócios é a de mercado, pois o
comportamento de fornecedores, clientes e concorrentes impactam
sobremaneira a atuação da empresa. A ampliação ou redução de consumo por
parte de nossos clientes industriais, que demandam grandes quantidades de
insumo, são acompanhadas de perto a fim de prover a Companhia de opções de
adequação.  
  
A indústria fechou o ano de 2020 com recuo no PIB industrial de 4,5%, segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), devido às fortes perdas
causadas pela pandemia. Acompanhar a evolução do mercado de gás passa,
portanto, por entender as flutuações nas produções industriais dos principais
clientes.

No Espírito Santo, alguns fatos positivos foram o retorno, mesmo que parcial, da
operação da Samarco, paralisada desde 2015; a religação do terceiro alto-forno
da ArcelorMittal e as obras para interligação para fornecimento de gás natural
para novos clientes captados e cujas plantas estão prestes a iniciar suas
atividades, como a maior produtora e exportadora de café solúvel do Brasil, a
Café Cacique, que vai operar no Norte do Estado, em Linhares.

No campo de fornecedores, uma iniciativa relevante foi a busca pela
diversificação, principalmente do principal supridor da molécula de gás, a
Petrobras. Com a realização da primeira chamada pública para aquisição do
insumo, a ES Gás buscou conhecer os agentes de mercado aptos a atender a
Companhia, senão imediatamente, em um futuro muito breve. Também o
conjunto de licitações implantadas em seus primeiros meses de operações
proporcionou significativa economicidade à ES Gás, como detalhamos no tópico
afim. 
 
A aproximação da Companhia com a Findes, especialmente com o seu Fórum
Capixaba de Petróleo & Gás (FCP&G), estabeleceu proximidade com importantes
agentes do mercado e elevou o patamar de transparência. 

Busca-se, assim, fomentar a cadeia produtiva para que mais e melhores agentes
sejam formados no atendimento às demandas existentes. Da mesma forma,
buscamos coordenar com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes) a
atividade de atração de investimentos com a oferta de gás para os novos
entrantes no Espírito Santo.

Quando observamos os concorrentes, temos que ampliar o nosso olhar para
outras fontes energéticas. Nesse âmbito, é importante observar o aspecto
ambiental, considerando as crescentes pressões sobre os combustíveis fósseis
e o incremento das fontes renováveis. 
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O que pode significar uma crise para setores com
inventário de poluentes, pode, por outro lado, se revelar
uma oportunidade para uma empresa que oferta um
combustível mais limpo, essencial na transição para uma
sociedade de baixo carbono.

Do ponto de vista tecnológico, dois fatos merecem
destaque. O primeiro deles é a entrada em vigor da Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD), sancionada em 2018,
e que orienta as empresas e órgãos públicos na coleta,
armazenagem e uso de dados dos indivíduos, visando a
proteção da liberdade e da privacidade dos cidadãos.

Toda uma série de iniciativas visando a governança dos
dados deve ser implantada pelas empresas e exigida dos
terceiros a fim de se enquadrar nos dispositivos legais. A
ES Gás iniciou a adequação dos seus processos à LGPD. 
 
O segundo fato é o avanço das tecnologias disponíveis
para auxiliar na operação do negócio, desde as tarefas
mais rotineiras, como medições, que podem contar com o
trabalho da Internet das Coisas (IoT), até a significativa
colaboração no atendimento ao cliente, por intermédio de
Inteligência Artificial (AI). Tais tecnologias estão mais
abrangentes e acessíveis, o que nos leva a direcionar
nossa atenção à possibilidade de uso intensivo em nossas
atividades. 

Por fim, não há como ignorar a intensa mudança
provocada pela pandemia do Covid-19 no aspecto
sociocultural, que forçou pessoas e empresas a
repensarem suas práticas e sua relação com os demais
stakeholders. 

Ignorar o impacto dessas mudanças é desperdiçar a
oportunidade de revisitar processos e torná-los melhores,
visando o bem-estar comum.

Não dá para desprezar o quanto podemos avançar na
adoção da tecnologia nos procedimentos administrativos
nem como devemos nos tornar mais relevantes para a
sociedade como um todo. Se teve algo que a pandemia
ressaltou foi o fato de que estamos, todos nós, no mesmo
barco, mas com portes e potências diferentes. 

Todos os países do mundo, estejam eles em quaisquer
estágios do seu desenvolvimento, sofreram ao mesmo
tempo as agruras do contágio desenfreado de um vírus
desconhecido e das medidas de restrição à mobilidade
social. Foi o suficiente para perceber que os barcos são
diferentes, mas que uma tempestade única exige que
lancemos botes salva-vidas ao mar antes que afundemos
todos. 

Assim, em cinco meses de operação, a ES Gás atuou para
ser mais um ativo à disposição do Estado na atração e
ampliação dos investimentos, reconhecendo que este é
um caminho bem-vindo para a retomada econômica. 

O Espírito Santo, que já é reconhecido como um Estado
organizado e com as finanças em dia, tendo alcançado a
nota máxima do Tesouro Nacional desde 2012, agora
pode incluir em seu portfólio de atributos a oferta de um
ambiente competitivo para o gás natural, em que os
empreendedores podem contar com energia mais limpa e
acessível para os seus investimentos.
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GOVERNANÇA
CORPORATIVA

Nossos relacionamentos

Uma nova forma de fazer negócios emergiu e
vem se consolidando entre as organizações.
Adotada pelas empresas mais significativas e
conscientes do seu papel na sociedade, a
gestão baseada em ESG (sigla para critérios
ambientais, sociais e de governança, em
inglês) - ou capitalismo de stakeholders, é um
conceito que invadiu as rotinas empresariais e
vêm transformando a forma de atuação, ao
trazer, para a mesa de decisões, as
perspectivas não somente dos shareholders
(acionistas), como também das demais partes
interessadas.
 
A chamada visão 360º ou multistakeholders
busca a criação de valor compartilhado, em
que se busca conhecer – e atender - as
expectativas dos públicos estratégicos da
empresa, oferecendo benefícios relevantes
para a sociedade e que sejam valiosos
também para a organização. 
 

O primeiro passo em direção à criação de
valor compartilhado é identificar os
stakeholders da empresa e suas expectativas
em relação à sua atuação, bem como mapear
os trade-offs - escolhas que a empresa deve
fazer toda vez que as necessidades dos
stakeholders conflitarem com seu objetivo
econômico.

A ES Gás realizou essa primeira etapa em seu
planejamento estratégico, quando elencou 25
stakeholders que impactam e são impactados
pela sua operação, que estão dispostos na
página a seguir de forma aleatória. Identificar
os stakeholders é o primeiro e importante
passo para nortear as decisões empresariais
com base no impacto causado nas partes
interessadas. Ao trazer as perspectivas
destes públicos para a empresa, a
organização pode enxergar novos modos de
fazer negócios, fomentando fontes de
inovação, transformação e satisfação.
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Porta-Vozes, que dita os procedimentos e processos
para atendimento às demandas de imprensa e
prestação de informação para os demais
stakeholders; 

Segurança, Saúde e Meio Ambiente, que reúne os
conceitos e processos para a proteção de pessoas,
meio ambiente e patrimônio; 

Política de Vendas de Gás Natural, que compreende
as formas de atendimento às transações comerciais
da Companhia.

A Companhia deve ser tão transparente quanto possível
sobre todas as suas decisões, ações, planos, orçamentos,
despesas, contratos, transferências e resultados,
permitindo que as partes interessadas verifiquem se a
organização está cumprindo sua finalidade. 

O Mapa Estratégico 2020 da ES Gás está alinhado à
proposta de constante fortalecimento da integridade
como um instrumento que proporciona o controle interno
e que corrobora o compromisso da cultura ética e da
transparência.
 
Nossos valores organizacionais, em consolidação, serão
revisitados anualmente e norteiam nossas práticas de
Governança Corporativa. Entendemos a Governança
Corporativa como o nosso sistema decisório para
melhorar a qualidade da gestão da nossa atuação para
preservar o nosso valor enquanto empresa, envolvendo o
relacionamento com a sociedade e com as instâncias
colegiadas de administração e de fiscalização. 

Um correto sistema de governança subsidia a atuação da
empresa em políticas e programas que traduzam as
práticas valorizadas e que devem ser observadas em suas
atividades. 

Na ES Gás, em cinco meses de operações, elaboramos as
seguintes políticas:
 

 

Governança e Conformidade 

Desde a publicação da Lei nº 13.303/2016, que dispõe
sobre o estatuto jurídico da empresa pública, e do Decreto
nº 8.945/2016, que regulamenta, no âmbito da União, a Lei
nº 13.303, e considerando a relevância dos assuntos
suscitados a partir destas publicações, tal como
transparência da gestão, prevenção e combate à
corrupção, controle interno, auditoria pública, correição e
profissionalização da gestão das estatais, demos
continuidade e desenvolvemos importantes iniciativas no
último semestre de 2020, com um forte monitoramento e
atendimento aos requisitos legais.
 
Processos foram instituídos com esta finalidade, e
operacionalizados por meio de um Portal de Governança,
ambiente que reúne calendários, decisões, bases de
conhecimento e designações. Rotinas administrativas
foram revisitadas, procedimentos previstos na legislação
correlata implantados e gestores e conselheiros treinados
no tema.
 
A governança corporativa no âmbito da ES Gás vem sendo
amadurecida de forma gradual e assentando pouco a
pouco as atividades de gestão de riscos, conformidade e
controles internos, como fatores essenciais para o
alcance dos objetivos estratégicos da Companhia, visando
tanto a identificação, o tratamento das variáveis e a
garantia da eficácia de seus controles, quanto ao
direcionamento estratégico das decisões institucionais e
efetividade do controle da integridade nos processos
organizacionais.

Nosso Código de Ética e Conduta é o norteador de ações,
buscando assegurar excelência nas nossas atividades de
forma ética e com aderência  aos nossos valores, que
queremos fomentar nos  nossos colaboradores, de forma
a garantir que se tenha uma atuação íntegra no
relacionamento interno e com o público em geral.

No contexto corporativo, a integridade é entendida como o
conjunto de arranjos institucionais capazes de fazer  com
que a Companhia persiga seu objetivo precípuo de
entregar os resultados esperados pela sociedade de
forma adequada, imparcial e eficiente, demonstrando que
atua conforme os interesses públicos e de forma a manter
a confiança das partes interessadas. 



Estrutura de Governança
 
A estrutura de governança vem sendo construída na
Companhia desde a sua fase pré-operacional. Nesta
etapa, teve início o processo de organizar os fluxos de
atividades a fim de fomentar o clima de confiança
interna e externamente, a partir do relacionamento com
sócios, conselhos estatutários, órgãos de fiscalização,
regulação e controle e demais partes interessadas.

A Assembleia Geral é o órgão máximo da ES Gás, com
poderes para deliberar sobre todos os negócios
relativos ao nosso objeto, regida pela Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, inclusive quanto à sua
competência para alterar o capital social e o estatuto
social da Companhia, bem como eleger e destituir seus
Conselheiros a qualquer tempo. A Assembleia Geral é
composta pelo acionista controlador, Estado do Espírito
Santo, e pelo acionista Petrobras Distribuidora S.A.,
sendo devidamente representantes nos termos da lei e
do Estatuto Social. 
 
O Conselho de Administração é o órgão de deliberação
estratégica e colegiada da empresa, composto por 07
(sete) membros, eleitos pela Assembleia Geral, sendo
formado por 03 (três) membros indicados pela BR
Distribuidora e 04 (quatro) membros indicados pelo
Estado do Espírito Santo. 
 
A Diretoria Executiva é o órgão executivo de
administração e a representação responsável por
assegurar o funcionamento regular da empresa em
conformidade com a orientação geral e diretrizes
traçadas pelo Conselho de Administração. É composta
pelo diretor-presidente, que acumula as funções e
atividades do diretor administrativo-financeiro, e pelo
diretor de operações, todos eleitos pelo Conselho de
Administração.
  
O Conselho Fiscal é o órgão permanente de fiscalização
da empresa, de atuação colegiada e individual. É
composto por 03 (três) membros titulares e respectivos
suplentes, eleitos pela Assembleia Geral.

O Comitê de Auditoria Estatutário é um órgão de
assessoramento ao Conselho de Administração no que
se refere ao exercício de suas funções de auditoria e de
fiscalização sobre a qualidade das demonstrações
contábeis e efetividade dos sistemas de controle
interno e de auditorias interna e independente. Ele é  
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composto por 03 (três) membros, eleitos e destituídos
pelo Conselho de Administração, sendo independentes e
um deles membro ocupante da posição de conselheiro
de administração. 

A Auditoria Interna é diretamente vinculada ao
Conselho de Administração, nos termos da Lei nº
13.303/2016, à qual compete: I) executar as atividades
de auditoria de natureza contábil, financeira,
orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional
da empresa; II) propor as medidas preventivas e
corretivas dos desvios detectados; III) verificar o
cumprimento e a implementação pela empresa das
recomendações ou determinações da Secretaria de
Estado de Controle e Transparência – Secont, do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCE/ES
e do Conselho Fiscal; IV) outras atividades correlatas
definidas pelo Conselho de Administração; e V) aferir a
adequação do controle interno, a efetividade do
gerenciamento dos riscos e dos processos de
governança e a confiabilidade do processo de coleta,
mensuração, classificação, acumulação, registro e
divulgação de eventos e transações, visando ao preparo
de demonstrações financeiras. 
 
O Comitê de Elegibilidade apoia a Companhia na
verificação da conformidade do processo de indicação e
de avaliação dos administradores, conselheiros Fiscais
e membros do Comitê de Auditoria Estatutário. É
constituído por 03 (três) membros, escolhidos dentre os
integrantes do Conselho de Administração, sem
remuneração adicional.  
 
A gerência de Riscos e Conformidade se vincula
diretamente ao diretor-presidente, podendo ser
conduzida por ele próprio ou por outro diretor
estatutário. Em dezembro de 2020, após aprovação da
Política de Seleção pelo Conselho de Administração, foi
aberto processo seletivo para a contratação do gestor
dessa área, com expectativa de admissão até o final de
fevereiro de 2021.

Auditoria Independente  
 
Em atendimento à Lei nº 13.303/2016 e Estatuto Social
da Companhia, temos contratada empresa
especializada na prestação de serviços profissionais de
auditoria independente, com o objetivo de auditar e emi-
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tir parecer sobre as demonstrações contábeis da ES Gás relativas ao exercício findo em
31.12.2020, consoante aos princípios fundamentais de contabilidade e às normas
brasileiras contábeis e, no que for relacionada à legislação específica,  assim como
alizar a análise e avaliação dos controles internos da Companhia. A Audilink é a empresa
de auditoria independente e consultoria empresarial contratada para este fim.

Remuneração da Administração 

De acordo com o Art. 152, da Lei Federal nº 6.404/1976, para o ano de 2020, a
Assembleia Geral da Ordinária definiu o limite para a remuneração anual dos
Administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário,
incluídos os encargos e benefícios, no montante global de R$ 2,05 milhões.

Dados da Ouvidoria 
 
Em 2020,  as  atividades de Ouvidoria foram desempenhadas pela área de Secretaria-
Geral, uma vez que a Companhia não havia contratado o gerente de Riscos e
Conformidade no referido ano. 
 
A Ouvidoria funciona como um agente promotor de mudanças, o que favorece uma
gestão flexível e voltada para a busca pela satisfação das necessidades do(a)
cidadão(ã), garantindo a efetivação de direitos, além de contribuir para a busca
constante por uma prestação de serviços com excelência e de melhor qualidade.

No  último trimestre de 2020, foram realizadas 21 manifestações, o que representa um
aumento de 75% ao terceiro compreendido entre julho e setembro (12 manifestações).
Verificou-se um grande aumento das manifestações do tipo reclamação pelos clientes.
Diante disso, a ES Gás tem envidado esforços para a melhoria do atendimento e
correções e ajustes nos processos internos envolvidos. 
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Gestão de Riscos, Controles Internos e Integridade
 
Com o advento da Lei nº 13.303/2016, e seu Decreto nº
8.945/2016, a gestão de riscos e controles internos  surgiu
como eixo que se conecta a diversas engrenagens de
governança, conferindo razoável segurança institucional
nas instâncias deliberativas e nos diversos processos
organizacionais. 
 
A ES Gás, em seus primeiros cinco meses de operação,
envidou os esforços com a estrutura existente para atender
aos requisitos que garantam uma satisfatória gestão de
riscos e conformidade, o que foi feito com o suporte da
Secretaria-Geral e da Controladoria, enquanto a atividade
era estruturada nos quadros da Companhia.
 
Importantes avanços serão observados na Gestão de
Riscos, Controles Internos e Integridade, com a
estruturação dessa área, em cumprimento às exigências do
Estatuto Social. Os principais desafios desta Gerência para
a implementação do ambiente interno estão relacionados à
elaboração de uma Política de Gestão de Riscos e
Conformidade, que detalhará a metodologia de atuação da
ES Gás, além do mapeamento de todos os riscos
corporativos e estabelecimento do modelo de
acompanhamento, monitoramento e mitigação destes,
assim como a implantação e desenvolvimento de um
Programa de Integridade, demonstrando compromisso
público de buscar, no âmbito do cumprimento do propósito
institucional, o aculturamento e engajamento de seus
colaboradores e parceiros às práticas íntegras e esperadas
pela Companhia.

Constituem objetivos dos controles internos aliar todas as
atividades materiais e formais implementadas pela gestão
para assegurar que as respostas aos riscos sejam
executadas com eficácia, possibilitando o alcance dos
objetivos estratégicos; e basear-se no gerenciamento de
riscos, integrando o processo de gestão.

Qualquer empresa e em qualquer atividade está sujeita a
riscos, seja com fatores e influências internas ou externas.
Ao final do exercício do ano de 2020, no contencioso cível
judicial, permaneciam ativos nove ações judiciais, sendo
duas ações como parte ré e sete ações cíveis de processos
desapropriatórios, migrados da concessionária anterior,
conforme ajustes entabulados com a BR Distribuidora.

 
Por sua vez, os contratos firmados obedecem ao previsto
nas normas presentes na Lei 13.303/16 e em nosso
Regulamento de Licitações e Contratos, mantendo total
aderência ao Código Civil, Código de Defesa do
Consumidor, Código Tributário, entre outros diplomas
legais.

A Gerência Jurídica, conforme definido nos Normativos
Internos da Companhia, tem como objetivo a coordenação
das atividades de assistência jurídica à ES Gás (Conselho
de Administração, Diretoria Executiva e corpo gerencial),
confeccionando e orientando a emissão de pareceres
jurídicos, visando instruir juridicamente processos e
decisões da administração, além de supervisionar a
proposição e a contestação de ações judiciais, atuando na
definição de estratégias e condução das mesmas,
objetivando os melhores resultados para a ES Gás em
qualquer instância.
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09
AÇÕES JUDICIAIS

C I N C O  M E S E S  
D E  O P E R A Ç Ã O Duas como parte ré

Sete ações cíveis de
processos
desapropriatórios, migrados
da concessionária anterior

 

O Conselho de Administração da ES Gás subscreve a
presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e
Governança Corporativa referente ao exercício social de
2020 em conformidade com o Art. 8º, incisos I e VIII, da
Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. 

 

 

MANIFESTAÇÃO 
DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
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5.METAS&
DESEMPENHO

Em 31.12.2020, o cenário fático era uma Companhia com cinco meses de operação, contando
com uma equipe própria reduzida de apenas 8 (oito) gestores e em transição de conhecimento
e competências técnicas, com suporte de equipe contratada da concessionária anterior e
demais prestadores de serviços, compondo a força de trabalho da ES Gás.
 
Nosso propósito é abastecer o Espírito Santo com uma fonte energética que possibilite a cada
cidadão do Estado atingir seus anseios, sejam eles pessoais ou empresariais. Por isso,
buscamos o fortalecimento do nosso propósito na nossa atuação visando o desenvolvimento
do Estado e a perenidade da ES Gás. 

    Desempenho Econômico e Financeiro 
 

 
Faturamento
 
Nos primeiros cinco meses de operação, a Companhia alcançou faturamento de R$ 485,7
milhões, tendo comercializado um volume de 358,9 milhões de m³ no período. O segmento
industrial, que representa 63,5% do faturamento da ES Gás, respondeu por R$ 308,3 milhões,
seguido do segmento termoelétrico, que representa 26,2% do faturamento, que atingiu R$ 127,1
milhões.

A contenção das despesas operacionais contribuiu para um aumento ainda maior do Lucro
Líquido. Na próxima página, apresentamos o quadro em que é possível visualizar os principais
indicadores.



FATURAMENTO POR 
SEGMENTO (em R$ mil)

GÁS NATURAL VEICULAR (GNV)

RESIDENCIAL MEDIÇÃO COLETIVA

Agosto a dezembro de 2020

RESIDENCIAL MEDIÇÃO INDIVIDUAL

TOTAL FATURAMENTO  POR SEGMENTO
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INDICADORES
REALIZADO

VOLUME DE GÁS DISTRIBUÍDO (MIL M³/DIA)

NÃO-TÉRMICO

TÉRMICO

FATURAMENTO (R$ MIL)

MARGEM BRUTA (R$ MIL)

DESPESAS OPERACIONAIS* (R$ MIL)

EBTIDA (R$ MIL)

LUCRO LÍQUIDO (R$ MIL)

INVESTIMENTOS (R$ MIL)

EXTENSÃO DE REDE (KM)

CARTEIRA DE CLIENTES (UC)

MARGEM EBTIDA (%)

MARGEM/FATURAMENTO

VOLUME (MIL M³/DIA)/CLIENTES

Agosto a dezembro de 2020

2.346

1.314

1.032

485.633

58.701

18.200

40.501

20.177

11.395

467

65.262

9,9%

0,12

0,04

*As despesas operacionais não consideram conversões de clientes e depreciação no cálculo do indicador 

REALIZADO

INDUSTRIAL

MATÉRIA-PRIMA

COMERCIAL

CLIMATIZAÇÃO

308.340

7.405

31.905

3.118

184

6.465

TERMOELÉTRICO 127.126

% PART.

63,5

1,5

6,6

0,6

0,0

1,3

1.090 0,2

26,2

485.633



Industrial
63.5%

Termoelétrico
26.2%

GNV
6.6%

Residencial Medição Coletiva
1.3%

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 
POR SEGMENTO

GÁS NATURAL VEICULAR (GNV)

RESIDENCIAL MEDIÇÃO COLETIVA

RESIDENCIAL MEDIÇÃO INDIVIDUAL

TOTAL FATURAMENTO  POR SEGMENTO

INDUSTRIAL

MATÉRIA-PRIMA

COMERCIAL

CLIMATIZAÇÃO

TERMOELÉTRICO

72,9%

1,7%

6,5%

1,9%

0,1%

4,3%

0,8%

11,8%

2020

100%
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Participação por segmento

Residencial Medição Individual (0,22%)
Matéria-prima (1,52%)
Climatização (0,04%)
Comercial (0,64%)

OUTROS

Margens de Distribuição

A margem total de distribuição atingiu o
montante de R$ 58,7 milhões, com
maior participação do segmento
industrial, seguido do termoelétrico e do
gás natural veicular (GNV).

Investimentos

A ES Gás investiu R$ 11,3 milhões no
período, sendo R$ 8,9 milhões (78%) em
ramais de redes, projetos, melhorias e
equipamentos operacionais e R$ 2,4
milhões em tecnologia de informação e
infraestrutura física.

INVESTIMENTOS

OUTROS INVESTIMENTOS

EXPANSÃO DO RESIDENCIAL E DO COMERCIAL

INTERIORIZAÇÃO DO GN

TOTAL

8.827

102

2.466

11.395

AGO-DEZ/2020



Participação por iniciativas
 de investimentos

Expansão do residencial e do comercial
77.5%

Outros investimentos
21.6%

Interiorização do GN
0.9%
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1,7 Km de rede de distribuição;
20 Ramais de Ligação e;
1.854 ativações de Unidades Consumidoras.

Os investimentos físicos realizados pela concessionária
no ano de 2020 correspondem a construção de:
 

Resultado Líquido 

A Companhia constitui a Reserva Legal de 5%
sobre o Lucro Líquido do exercício antes de
qualquer destinação, em conformidade com a Lei
nº 6.404/76 e o Estatuto da Companhia. A
distribuição de lucros obedecerá às destinações
de seu Estatuto Social, conforme artigo 44 do
Estatuto da Companhia, que garante aos
acionistas a percepção do dividendo mínimo
obrigatório de 25% (vinte e cinco porcento) do
lucro líquido ajustado de acordo com os termos
da Lei de Sociedades por Ações. O saldo
remanescente do lucro obtido em 2020, no valor
de R$ 13.972 mil, terá sua destinação deliberada
em Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser
realizada no mês de abril de 2021. 

DISTRIBUIÇÃO DE 
RESULTADOS (R$ MIL)

LUCROS PARA DELIBERAÇÃO DA AGO

RESERVA LEGAL

ABSORÇÃO DE PREJUÍZOS

DIVIDENDO MÍNIMO OBRIGATÓRIO

981

567

13.972

4.657

2020

TOTAL 20.177

Distribuição  dos resultados
 

A ES Gás performou resultado positivo em 2020 aferindo
ao final do exercício o Lucro Líquido de R$ 20 milhões,
montante significativamente acima do planejado.



Desempenho Comercial
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Carteira de clientes

Quando a ES Gás iniciou suas operações -
dando continuidade à distribuição de gás
canalizado que era então realizada pela
Petrobras Distribuidora – já contava com
uma carteira de clientes com 63.290
Unidades Consumidoras de gás (UCs) como
pode-se verificar na tabela ao lado. 

Nos cinco meses em que operou no ano de
2020, a ES Gás atuou comercialmente no
atendimento aos clientes existentes – muitos
seriamente afetados pela pandemia,
envidando esforços para auxiliá-los de
maneira a acompanhá-los na passagem do
momento mais crítico da crise econômica
que se acometeu junto com a crise sanitária.

Pouco a pouco foram sendo retomadas as
conversões de clientes residenciais
habitados e os empreendimentos imobiliários
ganharam novo ritmo, o que levou ao
incremento do número de ligações deste
segmento, que foi o que mais cresceu, com o
acréscimo, em cinco meses, de  1.980 novas
Unidades Consumidoras, ou seja, 3,2%.

O segmento comercial foi gravemente
afetado pela crise da pandemia com a
ruptura de muitos clientes. O número de
clientes comerciais que começou agosto/20
como 707 comércios, em outubro chegou a
647, representando uma redução de 60
estabelecimentos.

Gradualmente, já no último trimestre do ano
foi observada uma significativa reabertura de
estabelecimentos comerciais e o segmento
encerrou o período de 2020 com 697
Unidades Consumidoras, de modo que ao
final do período de cinco meses, ocorreu uma

CARTEIRA DE CLIENTES
(SEGMENTOS)

GÁS NATURAL VEICULAR (GNV)

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

3,17

JUL

MATÉRIA-PRIMA

DEZ Δ≠ Δ%

CO-GERAÇÃO

CLIMATIZAÇÃO

TERMOELÉTRICO

TOTAL

1.98064.46862.488

- 1,41- 10697707

3,1313332

1,8215655

0011

0011

0055

0011

3,121.97265.26263.290

pequena redução de 10 clientes, que representa -1,4%.

O segmento de revenda de gás natural veicular, o GNV, teve uma
significativa redução de volume de vendas desde o início do ano de 2020,
porém não houve o fechamento de postos revendedores apesar de todos
os efeitos da pandemia.

Ao contrário, houve a abertura de um novo posto de GNV de modo que a
concessionária terminou o ano atendendo a 33 estabelecimentos,
representando um incremento de 3,1% no número de unidades
revendedores.

O segmento industrial também sofreu significativos impactos, porém a ES
Gás conseguiu encerrar o ano com um número positivo de clientes, tendo
iniciado suas operações com 55 UCs e terminado com 56 UCs, portanto
com o incremento de uma UC, que representa 1,8% .

Os demais segmentos: matéria-prima, climatização, cogeração e
termoelétrica, não tiveram alteração na sua composição de carteira nos
meses de 2020, passando pelo período da pandemia com resiliência.



Volume Comercializado
 

Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

100.000.000 

75.000.000 

50.000.000 

25.000.000 

0 
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O volume comercializado mensalmente se
manteve estável de agosto a novembro de
2020, em torno de 70 milhões de metros
cúbicos. No mês de dezembro de 2020 houve
um sensível incremento no volume
comercializado para o patamar de 80 milhões
de metros cúbicos, principalmente devido à
entrada de uma nova indústria.

Os segmentos de GNV e Comercial tiveram
volumes faturados em um crescimento
quantitativo entre agosto e dezembro,
refletindo a retomada das atividades
econômicas, com a maior circulação de
pessoas e veículos nas ruas, percebida no
final do ano.

Em contrapartida, o segmento residencial,
que teve volumes comercializados
crescentes entre agosto e novembro, em
dezembro já viu uma redução de volume que
também pode ser associada à maior
circulação de pessoas, afastando-se em
períodos do dia das suas residências.

Industrial

Termoelétrico

GNV

Matéria-prima

Residencial

Comercial

Climatização

Co-geração

SEGMENTOS

CO-GERAÇÃO

INDUSTRIAL

MATÉRIA-PRIMA

GNV

SET
(m3)

COMERCIAL

AGO
(m3)

CLIMATIZAÇÃO

RESIDENCIAL

TERMOELÉTRICO

TOTAL

33.047.77534.750.070

OUT
(m3)

NOV
(m3)

DEZ
(m3)

32.038.817 32.053.712 41.538.487

1.109.5131.179.585 1.131.523 888.403 1.060.147

00 0 0 0

3.553.0223.356.996 3.790.999 3.606.950 3.945.402

204.235190.630 233.316 281.160 271.176

38.63918.784 11.647 13.797 14.444

558.787468.351 532.125 630.320 479.543

30.359.30531.485.131 31.712.849 31.262.383 33.093.017

68.871.275,7571.449.545,90 69.451.276,84 68.736.724,30 80.402.216,44



Atendimento (Cortesia na 
Prestação dos Serviços)
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A atividade de atendimento presencial de
clientes foi retomada de forma restrita a
partir do mês de setembro de 2020: a
agência de Vila Velha e o Posto Avançado da
Serra passaram a abrir dois dias por semana,
ao passo que a agência de Vitória passou a
abrir apenas um dia por semana.

Nos primeiros meses de atividade da ES Gás,
o processo de atendimento foi muito
demandado até que   conseguíssemos
estabilizar  os demais (novos) processos da
Companhia, e assim, as manifestações de
atendimento que em agosto somaram 2.785,
nos meses de setembro e outubro passaram
de 4.500 manifestações por mês.

No final do ano, o número de manifestações
reduziu expressivamente e em paralelo a
quantidade de atendimentos resolvidos em
primeiro contato - que inicialmente
representavam 17%, chegaram ao final do
ano em 50% das manifestações.

ANO CIVIL/MÊS

OUTUBRO/20

AGOSTO/20

SETEMBRO/20

NOVEMBRO/20

17

17

37

42

FCR (%)

DEZEMBRO/20 50

TOTAL DE
MANIFESTAÇÕES

2.785

4.579

4.790

3.503

3.353

CANAL DE CONTATO
ENTRADA

E-MAIL

PRESENCIAL

MOTIVAÇÃO INTERNA

TELEFONE

95

92

1.229

3.163

TOTAL 4.579

06

121

785

1.823

2.735

Total de manifestações e Atendimento e
Resolução em Primeiro Contato (First Call Resolution – FCR)

Manifestações por canal de atendimento

AGO SET OUT NOV DEZ

258

181

1.340

3.011

4.790

186

210

926

2.181

3.503

169

67

1.031

2.081

3.348

O canal preferencial de atendimento para os
clientes foi o telefônico, sendo que entre
setembro e outubro o canal de atendimento
por e-mail teve um crescimento expressivo,
que começou a se reduzir em novembro.

Nos primeiros meses de

atividade da ES Gás, o processo

de atendimento foi muito

demandado até que  

 conseguíssemos estabilizar  os

demais (novos) processos da

Companhia



Chamada Pública para
 Aquisição de Gás Natural

 
A ES Gás realizou, em 2020, sua primeira chamada
pública para aquisição de gás natural, visando obter
os menores custos e as melhores condições de
mercado. A chamada pública é um procedimento
previsto no contrato de concessão da Companhia,
que permite a participação de entes nacionais ou
internacionais. 

A chamada pública oferece diversos benefícios,
como adquirir o gás diretamente dos supridores que
apresentarem preço e condições de reajuste e
pagamentos mais vantajosos, diversificar suas fontes
de suprimento e mapear fontes alternativas ao gás
natural do offshore, além de reduzir os preços ao
consumidor e desenvolver novas oportunidades de
negócio, em busca de uma maior economicidade e
competitividade para os clientes da concessão. 

A chamada pública da ES Gás previa a contratação de
gás natural a partir de 1º de janeiro de 2021 e foi
dividida em dois produtos: o primeiro visava ao
atendimento do período de 01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2021, e o segundo no decorrer do ano
de 2022. 

A escolha por dividir a aquisição do gás natural em
dois períodos teve um objetivo estratégico, devido às
incertezas, não apenas no âmbito da pandemia, mas
também nas condições de aquisição do gás, devido
às mudanças no marco regulatório do segmento e na
atuação de players do mercado.  

Com a divisão da chamada pública em dois
momentos, a ES Gás buscou assegurar o
fornecimento do gás no primeiro período enquanto
estudava as condições para 2022, buscando maior
competitividade e economicidade.

Pela modalidade da chamada pública, os
fornecedores manifestaram interesse no
fornecimento do gás natural e responderam a um
questionário padronizado, em que dispuseram as
condições de atuação. 

Após a análise das sete propostas recebidas, apenas
a Petrobras havia cumprido todas as exigências de
fornecimento, tendo apresentado proposta que
consistia, essencialmente, na continuidade das
condições comerciais anteriormente contratadas,  e
será responsável por prover a ES Gás de gás natural
no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de
2021.

Dessa forma, foi declarada vencedora do certame
para o fornecimento diário de 1.590 mil m³/dia. O
valor aproximado de contratação é de R$ 772
milhões.

O contrato de aquisição de gás foi apreciado pelas
instâncias internas previstas e aprovado pelo órgão
regulador, a Agência de Regulação de Serviços
Públicos do Espírito Santo (Arsp).
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A área de Operações é quem concretiza a distribuição de gás para os
clientes da concessionária. Atua com o foco na qualidade do
fornecimento, na manutenção, na integridade de ativos e na gestão de
interferências, assim como no âmbito da Segurança, Saúde e Meio
Ambiente – SSMA, cujos processos assim se detalham:
 
Qualidade no fornecimento 
 
A ES Gás realiza a gestão da qualidade do serviço de distribuição de gás
canalizado, visando garantir o fornecimento de forma regular e contínua,
atendendo a qualidade especificada do produto e a operação segura  para
pessoas e instalações. 
 
A concessionária realizou 281.891 análises cromatográficas do gás
natural  e, em 100% das análises realizadas, atestou a conformidade do
produto, ou seja, o gás natural foi entregue dentro dos padrões de
qualidade definidos pela Regulamento Técnico ANP nº 002/2008, anexo à
Resolução ANP n° 16, de 17/06/2008. 
 
O gás natural fornecido aos consumidores no Estado do Espírito Santo foi
odorizado  pela ES Gás para garantir o seu odor característico em toda a
área de concessão e a fácil detecção  na eventualidade de ocorrerem
vazamentos. A qualidade desta  odorização foi avaliada através de 1.118
análises cromatográficas, das quais 98% detectaram níveis adequados. Os
2% de não conformidades apresentados no conjunto das análises serviram
para uma pronta atuação da Companhia para a correção do desvio. 
 
A concessionária também monitora e controla a pressão de entrega aos
clientes buscando garantir a continuidade do fornecimento e, no período,
garantiu que 99,75% dos consumidores não tivessem nenhuma interrupção
no consumo causado por falha da ES Gás. Os consumidores impactados
por eventuais interrupções causadas por paradas programadas ou
emergenciais (0,25% do total), tiveram seu fornecimento restabelecido
dentro do prazo regulamentar de quatro horas. 

NOSSOS
NÚMEROS
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281.891

A N Á L I S E S  C R O M A T O G R Á F I C A S

100%

Í N D I C E  D E  C O N F O R M I D A D E

99,75%

G A R A N T I A  D E  F O R N E C I M E N T O

98%

N Í V E L  A D E Q U A D O  D E  O D O R A Ç Ã O

871 ORDENS

 M A N U T E N Ç Ã O  P R E V E N T I V A

206 VERIFICAÇÕES

P L A N O  D E  I N S P E Ç Ã O

47 ORDENS

M A N U T E N Ç Ã O  C O R R E T I V A

236

I N T E R F E R Ê N C I A S  E M  D U T O S

12

D I R E T R I Z E S  D E  S S M A

Desempenho Operacional
 



Manutenção 
 
Com o objetivo de manter as instalações operacionais
nas condições adequadas de funcionamento e evitar a
ocorrência de falhas na entrega do gás natural, a
concessionária executou um Plano de Manutenção
Preventiva realizando 871 ordens de manutenção, 95%
das previstas para o período. O plano de inspeção
também foi executado, sendo realizadas 206
verificações de equipamentos, que resultaram em
recomendações que foram atendidas por meio de 47
ordens de manutenção corretivas. 
 
Os serviços de manutenção incluem atividades de
inspeção visual, pintura, verificação de nível de óleo,
troca dos filtros, calibração de equipamentos, limpeza
de válvulas, drenagem de caixas subterrâneas, entre
outras. 

Integridade de ativos e gestão de interferências 
 
Para operar a malha de dutos com eficácia, a
concessionária monitora a rede de distribuição e
acompanha continuamente as obras de terceiros.

A equipe técnica da concessionária percorre
diariamente toda a extensão da rede de distribuição e,
durante a rota, observa anomalias que possam causar
possíveis danos aos dutos, tais como erosões, plantios,
construções, perfurações, queimadas e principalmente
atividades de terceiros, como escavações para reparos
e implantações de outras redes.

A rotina de gestão de interferências conta também com
a realização de palestras de segurança com as
empresas interferentes e reuniões de interferência e de
emergência com órgãos públicos, construtoras e
concessionárias de água e esgoto, energia e telefonia.
Assim, sempre que alguma intervenção é programada
para ser realizada próxima à rede de gás natural
canalizado, a empresa interferente é acompanhada,
orientada e notificada pela equipe da ES Gás.

Nos cinco primeiros meses de operação da ES Gás,
foram registradas 236 interferências nas faixas de duto
da Companhia e apenas uma ocorrência com vazamento
de gás natural, que foi prontamente contido e reparado.

 Segurança, Saúde e Meio Ambiente - SSMA 
 
A ES Gás aprovou sua Política de Segurança, Saúde e
Meio Ambiente – SSMA, que representa um conjunto de
princípios e diretrizes que é assumido como
compromisso pela empresa para assegurar o cuidado
com a vida, resguardar a saúde e integridade de seus
colaboradores e também da comunidade, bem como
preservar o meio ambiente. Conheça as 12 diretrizes de
SSMA da ES Gás: 
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Diretriz 1 - Liderança e Responsabilidade 

Diretriz 2 - Conformidade Legal em SSMA 

Diretriz 3 - Avaliação e Gestão de Riscos de SSMA 

Diretriz 4 - Operação e Manutenção 

Diretriz 5 - Capacitação, Educação e Conscientização 

Diretriz 6 - Relacionamento com a Comunidade 

Diretriz 7 - Comunicação 

Diretriz 8 – Gestão de Informações 

Diretriz 9 - Contingência 

Diretriz 10 - Análise de Acidentes e Incidentes  

Diretriz 11 - Aquisição de Bens e Serviços  

Diretriz 12 - Processo de Melhoria Contínua

CURIOSIDADE

 Considerando o expediente de segunda
a sexta-feira e nos sábados até o meio
dia, em cada semana a equipe de
monitoramento da faixa de dutos
percorre uma média de 6.700 km de rota
sobre a malha de gasoduto, o
equivalente a uma distância entre o
Espirito Santo (BRA) e a Flórida (EUA).



Alinhado com a Política de SSMA, a concessionária
realizou em 2020 campanhas, atividades e
treinamentos, a fim de zelar pela vida dos
colaboradores e conscientizá-los a cumprir com êxito os
padrões estabelecidos pela Companhia. 
 
Atividades de SSMA
 

Teletrabalho para atividades que podem ser
realizadas remotamente e para funcionários acima
de 60 anos e/ou mediante laudo médico; 
Suspensão de viagens, exceto as inadiáveis; 
Realização de reuniões, preferencialmente, de modo
virtual;
Utilização da sala de reuniões presenciais: até
quatro pessoas; 
Utilização da copa: até três pessoas; 
Utilização dos banheiros: máximo de duas pessoas;
Ampliação de orientações aos colaboradores; 
Rotinas mais rigorosas de limpeza; 
Horários alternados para uso da copa, com
ocupação máxima de três pessoas; 
Distanciamento de segurança entre as estações de
trabalho (1,5m); 
Distribuição de kit com máscaras para toda a força
de trabalho;  
Higienização das mãos e aferição da temperatura
na entrada do escritório administrativo da ES Gás; 
Aumento, ao máximo, de tomada de ar externo e
troca de ar do escritório; 
Aquisição de dispensers de álcool gel,
posicionando-os  na entrada do condomínio e nos
halls dos elevadores nas garagens; 
Aquisição de tapetes higienizadores para a entrada
do condomínio; 
Proteção táctil nos botões dos elevadores; 
Limpeza dos corredores dos andares com cloro
todos os dias; 
Informe sobre o uso obrigatório de máscaras no 

desenvolvimento de um Plano de Enfrentamento à
Covid-19, apoiando com medidas de prevenção  à
contaminação pelo coronavírus na empresa, realizando
testes rápidos dos colaboradores, com soluções
integradas em Saúde e Segurança do Trabalho (SST) e
eficiência operacional, visando a manutenção das
operações da empresa de forma segura e otimizada,
colaborando com as estratégias e os protocolos oficiais
de saúde no combate a pandemia. 
 
Assim, o Sesi atuou em três etapas: diagnóstico para
definição dos protocolos de referência, plano de
enfrentamento e monitoramento com análise crítica e
atendimento online e presencial.

Principais medidas adotadas 
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Diálogo Diário de SSMA e Inspeções de Segurança

Simulados de Emergência e de Abandono

Gestão de Resíduos Perigosos e Não Perigosos

Gestão de Consumo e Qualidade da Água

Gestão de Emissões Atmosféricas

Gestão de Vazamentos Acidentais

Gestão de Tratamento de Anomalias

Emissões de Permissão para Trabalho 
e Permissão de Entrada e Trabalho

Elaboração de APR –Análise Preliminar de Riscos

Gestão de Equipamentos de Combate a Incêndio

Relatório de Segurança e Risco

Campanhas

Prevenção à Covid
 
Para planejar o retorno das equipes de trabalho em
setembro ao ambiente laboral de forma segura, foi
instituído pela Companhia um Grupo de Trabalho,
responsável por propor e organizar medidas com tal
finalidade, considerando as normas e legislações
vigentes. 
 
Este grupo realizou um questionário que foi respondido
por 123 pessoas e nos levou ao diagnóstico que pautou
a atuação da Companhia na pandemia.

A este diagnóstico, o Grupo de Trabalho somou a
contratação do Serviço Social da Indústria (Sesi),
responsável por prestar consultoria à ES Gás, visando o



Higienização semanal por três meses nas áreas em
comum, durante o período crítico da contaminação;
Escritório administrativo: limitação de 50% na
ocupação no RS Tower;
Centro de Operações do Gás Natural: 50% de
ocupação;
Atendimento ao cliente: abertura das agências na
seguinte escala, e com utilização de máscara facial
e face shield:

Segundas e quintas: abertura do PA SERRA 
Terças e sextas: abertura da Agência Vitória
Quartas: abertura da Agência Vila Velha

condomínio;

 
Segurança no Trânsito  
 
O evento faz parte do calendário de ações preventivas, e
tem como objetivo conscientizar os condutores de
veículos sobre os cuidados na direção. 
  
A abertura do evento aconteceu com um Diálogo de
Segurança realizado no Centro de Operações do Gás
Natural (COGN). A esta iniciativa se somou uma blitz de
segurança veicular, quando ocorreram auditorias
comportamentais e inspeções na saída e chegada de
veículos ao Centro de Operações.
 
Além disso, foram realizados alertas de SSMA com as
lições aprendidas, visando a propagar o conhecimento
assimilado e a evitar a reincidência de casos acidentais;
e organizada uma palestra sobre direção defensiva e
prevenção de acidentes em condições adversas com um
especialista em Segurança no Trânsito.
 
Foco no Trabalho 
 
A campanha "Foco no Trabalho" teve por objetivo
conscientizar os colaboradores sobre os problemas
inerentes à desatenção e à distração nas tarefas
laborais, ajudando-os a reconhecer riscos e perigos e a
identificar as ações necessárias para mitigá-los. 
 
A campanha foi lançada por meio de um webinar com
os colaboradores, e as ações foram multiplicadas em
várias outras iniciativas, incluindo o pessoal de campo,
ressaltando a importância do foco e da atenção no
desempenho diário, a partir de atitudes prevencionistas
e de disciplina operacional.  
 

A campanha foi baseada em três pilares: mente focada
no trabalho, alerta constante nos perigos e riscos das
atividades e identificação e eliminação das distrações.
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GESTÃO DE 
PESSOAS E
ADMINISTRATIVA

Iniciamos 2020 com estrutura de pessoal pré-
operacional composta por dois diretores (diretor
presidente e diretor de Operações) e quatro empregados
ocupantes de funções de confiança (assessora de
Comunicação e Sustentabilidade, gerente Jurídico,
gerente de Gestão de Pessoas e Serviços
Administrativos e secretária-Geral). 

No decorrer do 1º trimestre de 2020, foram mobilizadas
outras quatro posições necessárias aos trabalhos de
estruturação dos negócios da Companhia (gerente de
Aquisições e Vendas de Gás Natural, gerente de
Controladoria e Finanças, coordenação de TI e
coordenação de Serviços Compartilhados).
 
Com a assinatura do contrato de concessão e início das
operações pela ES Gás, em agosto de 2020, conforme já
previsto no processo de transição, o quadro de
colaboradores da Companhia passou a contar em sua
composição com prestadores de serviços de três
contratos com características e área de atuação
distintas, em um total de 119 profissionais prestadores
de serviços. Os contratos estão divulgados no Portal de
Transparência da ES Gás.

 

Contratamos o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) para
suportar o processo de avaliação e triagem dos
candidatos e apoiar a seleção. Ao final de 2020, a
seleção para as duas áreas estava em fase avançada
com previsão de ingresso destes empregados no início
de 2021.

Levando em consideração a composição da força de
trabalho da ES Gás, o maior desafio para a gestão de
pessoas em 2020 foi integrar as equipes de diferentes

Portanto, em relação à força de trabalho, em
31.12.2020, a empresa contava com 129 profissionais,
sendo dez próprios e 119 prestadores de serviço. 
 
Em seguida, com objetivo de fortalecer os controles
internos, tratar os riscos inerentes ao negócio e garantir
a conformidade de processos sólidos, e em
conformidade com a Lei das Estatais e o Estatuto Social
da ES Gás, foi definida a Política de Seleção de pessoal
próprio, com objetivo de atrair talentos para a auditoria
interna e área de riscos e conformidade, com ampla
divulgação. 



Ao final de 2020, com algumas movimentações e
ajustes na força de trabalho, decorrentes do processo
de aprendizado e evolução natural do negócio, a ES Gás
encerrou o ano com 129 colaboradores, sendo dois
diretores, oito empregados diretos e 119 prestadores de
serviços.

transferência de know-how, estruturação de equipes de
trabalho e desenvolvimento dos empregados, a ser
realizado ao longo de 2021.
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

AUDITORIA INTERNA

DIRETORIA-PRESIDÊNCIA

TOTAL

01

10

ES GÁS PRESTADORES DE SERVIÇOS

02

119

0

03

TOTAL

ASSESSORIA DECOMUNICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

GERÊNCIA DE GOVERNANÇA,  RISCOS E CONFORMIDADE

GERÊNCIA JURÍDICA

SECRETARIA-GERAL

01 01
0

01 01
01 01

COORDENAÇÃO DE  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA E FINANÇAS

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS ADM.

COORDENAÇÃO DE  SERVIÇOS COMPARTILHADOS

0

01 02 03

01 05 06

01 04 05

01 02 03

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO E VENDAS DE GÁS NATURAL

GERÊNCIA DE  ENGENHARIA,  SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES

01 01
01 11

17
76

129

Distribuição da força de trabalho da ES Gás em Diretorias e empresas contratadas

origens, organizações e culturas, com vistas a ajustar
os processos produtivos e alinhar os esforços para
alcance dos objetivos da Companhia.
 
Outro ponto a ser ressaltado na atuação da gestão de
pessoas é a retenção do conhecimento acumulado por
prestadores de serviços, alguns destes com mais de 20
anos atuando no negócio de comercialização e
distribuição de gás natural. 
 
Este fato evidencia a necessidade de priorizar ações de  

02

0

10
17

76

Desde o início de 2020, foi planejada estruturação de
serviços administrativos para suportar a operação do
negócio, envolvendo especificação e contratação de
serviços de correios, telefonia móvel, locação de
veículos, identificação de pessoal, periódicos, análise
de qualidade do ar e da água, limpeza, copa, entre
outros.
 

Fruto de deliberação do Conselho de Administração,
com o intuito de viabilizar a transição e início da
execução do contrato de concessão pela ES Gás, foi
realizada cessão de diversos contratos de fornecimento
de serviços e materiais, anteriormente geridos pela BR
Distribuidora, essenciais à continuidade e ao bom
andamento do negócio. Ao todo foi iniciada a cessão de
60 contratos, sendo 57 finalizadas em 2020 e três com
previsão de finalização no início de 2021.  



MODALIDADE

LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE

DISPENSA DE LICITAÇÃO

TOTAL

34,86 MM12

QUANTIDADE
VALOR 
ORÇADO

VALOR
CONTRATADO

DIFERENÇA
(%)

34,86 MM - -

DIFERENÇA
(R$)

0,97 MM63 0,86 MM - 11% - R$ 0,11 MM

9,22 MM06 7,39 MM - 20% - R$ 1,84 MM

45,06 MM81 43,11 MM - 4% - R$ 1,95 MM

Contratação de empresa para criação de marca, elementos de comunicação e identidade visual e corporativa
da ES Gás;

Contratação do Portal de Governança Corporativa da ES Gás;

Contratação de empresa para execução de rede de distribuição, ramal e conversão de clientes do segmento
residencial e comercial.

Alguns destaques dos processos finalizados em 2020 foram:
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LICITAÇÕES E
CONTRATOS

Com a finalidade de instituir seus procedimentos de compras, a ES Gás adotou a ferramenta online Licitações-e do
Banco do Brasil, buscando assim ganhar agilidade e transparência nos seus processos de contratação.

No ano de 2020 foram concluídos 81 processos de contratação, envolvendo aquisições de materiais e serviços
diversos. O quadro abaixo apresenta a consolidação dos principais valores e quantitativos das contratações,
separados pela modalidade de contratação.



Business Process Outsourcing:  Iniciado em abril de 2020, teve
por objetivo a implementação dos serviços de TI e Telecom
necessários para atender os processos de negócio da ES Gás,
tendo em vista a necessidade do início da operação da
Companhia a curto prazo. Fazem parte do BPO de TI a
disponibilização e sustentação da infraestrutura de rede interna
e remota, física e lógica com link de dados redundantes para o
provimento de acesso à internet a seus usuários bem como
sistema de telefonia, sistema ERP, Aplicativos de Produtividade
e Colaboração. O BPO foi contratado junto à BR Distribuidora,
como parte de  Acordo de Acionistas que visou a envidar
esforços para a transição da Companhia.

Sistema de Gestão Integrado - ERP SAP: Implantação iniciada
no mês de maio para controlar de forma integrada e segura as
informações do negócio tendo seu go live ocorrido em agosto de
2020, possibilitando assim o início das operações e do
faturamento para os clientes.

Datagás: Desenvolvimento de modulo para registro das
manifestações do cliente, faturamento integrado com ERP SAP
para clientes do segmento industrial e automotivo além de
aplicativo móvel para leitura e medição do consumo de Gás. 

Microsoft Office 365: Contratação, por meio do BPO de TI, de
102 licenças  para  os funcionários próprios e prestadores de
serviços. 

Infraestrutura de Rede Física, Lógica e Telecom: Instalação do
cabeamento de rede para interligar as estações de trabalho do
novo escritório administrativo da Companhia, bem como seu
ingresso na rede remota site-to-site e a interligação das redes
das filiais da ES Gás.

Hospedagem do site oficial da ES Gás, para fortalecer a marca
da empresa e prover aos seus clientes, parceiros de negócios ou
qualquer outra pessoa informações importantes sobre a
empresa, seus produtos e serviços.

Como empresa prestadora de serviços, a ES Gás tem na tecnologia
um processo chave para alcançar seus objetivos estratégicos. Em
2020, a área dedicou-se a alguns projetos importantes para o início
das operações da Companhia. São eles:  

 

 

34

TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
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REGULAÇÃO

Ao longo de 2020, a  ES Gás estabeleceu efetivo
relacionamento com a Agência de Regulação de
Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp), participando
das discussões iniciais acerca da gestão do contrato de
concessão, quando ganhou destaque o ambiente de
debates e discussões sobre a regulamentação do
mercado livre de gás canalizado no Espírito Santo.
 
Além disso, a governança regulatória contou em 2020
com duas ações fiscalizadoras da Arsp, com enfoque
em processos operacionais, tendo a ES Gás primado
pela plena transparência, colaboração e acesso à
Agência Reguladora na execução dos exames,
informações e verificações.
 
O contrato de concessão e a regulamentação vigente
aplicável a distribuição de gás canalizado requer o
cumprimento de obrigações acessórias quanto ao
desempenho operacional, comercial, atendimento e
segurança, refletidos em indicadores que demonstram o
compromisso da ES Gás em oferecer à população
capixaba um serviço de qualidade.

Embora o indicador apresente percentuais em torno de
50% de conformidade, não houve nenhum impacto
operacional nos usuários e os termos da pressão
entregue, uma vez que é feita de forma consensual,
muitas vezes por solicitação do cliente. 

Assim, o  Contrato de Concessão prevê a apresentação
de nove indicadores de gestão que, conforme tabela
abaixo, apresentaram os resultados no período de
agosto a dezembro.

Em relação aos Indicadores de Qualidade de Produto e
Serviço, os resultados mostraram-se satisfatórios,
demonstrando a conformidade do produto (ICP), e a
atuação tempestiva da Companhia no tratamento da
duração da falta de gás (DFG) e da frequência da
ocorrência da falta de gás (FFG). 
 
A entrega do gás à pressão de referência (PRE)
compreende a comparação entre a pressão entregue
aos consumidores diante da pressão pactuada no
contrato de fornecimento. 
 

ITENS

ICP – Índice de Conformidade do Produto 100%

INDICADORES DE QUALIDADE 
DE PRODUTO E SERVIÇO AGO SET OUT NOV DEZ

PRE – Entrega à Pressão de Referência

DFG – Duração da Falta de Gás

FFG – Frequência de Falta de Gás Canalizado por Usuário

Indicadores de Qualidade no Atendimento Comercial

SCP – Solução de Chamado  em Primeiro Nível

FER – Frequência Equivalente de Reclamação

Indicadores de Segurança no Fornecimento

COG – Concentração de Odorante no Gás Canalizado

01

02

03

04

05

06

07

IVAZ – Indicador de Vazamentos no Sistema de Distribuição08

TAE – Tempo de Atendimento a Emergências09

100% 100% 100% 100%

50% 64,06% 50,77% 39,39% 48,48%

0% 0% 6,90% 3,70% 0%

0,06% 0,07% 0,04% 0,04% 0,04%

17% 17% 37,36% 42,22% 49,84%

2,66% 2,78% 2,15% 2,03% 1,66%

96% 100% 100% 100% 96%

1,73% - - - -

76,70% 82,83% 87% 87% 90,77%
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Dessa forma, na medida que os contratos de
fornecimento forem aditados ou renovados, as
informações de pressão serão atualizadas,
considerando os novos requisitos dos clientes,
normalizando os percentuais desse indicador.
 
Em relação aos Indicadores de Qualidade no
Atendimento Comercial, os resultados refletem o
esforço da ES Gás durante a transição de processos
com a antiga concessionária em aprimorar as soluções
em primeiro nível (SCP), assim como buscar a
satisfação dos usuários, o que vem sendo refletido com
a gradativa queda das reclamações (FER).
 
Por fim, sobre os Indicadores de Segurança no
Fornecimento, os resultados mantém a performance da
ES Gás na Qualidade de Produto, Serviço e Atendimento
Comercial, zelando pela odorização do produto (COG), e
mantendo índices mínimos de vazamento (IVAZ) e com
o tempo de atendimento a emergências com
progressiva melhora, ultrapassando 90% em dezembro,
o que significa realizar esse atendimento em até duas
horas, como prevê o Contrato de Concessão.

De uma forma geral, os resultados demonstram que a
ES Gás, com cinco meses de operação, vem primando 

por uma gestão segura, com operação contínua e
buscando a satisfação dos usuários.

Além disso, a ES Gás apresenta uma das tarifas mais
competitivas no cenário nacional, nos mais diversos
segmentos, mostrando-se como um parceiro de
negócios aos propósitos pretendidos pelo Governo do
Espírito Santo na atração de novos empreendimentos e,
também, na ampliação da capacidade produtiva já
implantada.

Na tabela abaixo, é apresentada a posição relativa das
tarifas - com tributos, praticadas em dezembro de 2020.

O comparativo de tarifas compreendeu as informações
disponíveis de concessionárias com consumo não-
térmico superior a 6 milhões de m³/mês, compondo
uma amostra de 18 empresas de um total de 22 em
operação.
 
Importante destacar que a tarifa praticada no Espírito
Santo é composta pelo preço do gás (64%), tributos
(26%) e a margem de distribuição (10%), essa última
objeto de regulação estadual e que remunera os
serviços prestados pela ES Gás.

SEGMENTO

RESIDENCIAL INDIVIDUAL

COMERCIAL

RESIDENCIAL COLETIVO

VOLUME DE CONSUMO(M³/MÊS) POSIÇÃO GERAL NO BRASIL

3º de 18

VEICULAR

CLIMATIZAÇÃO

CO-GERAÇÃO

MATÉRIA-PRIMA

INDUSTRIAL 30.000 4º de 18

300.000 5º de 18

3.000.000 8º de 18

9.000.000 5º de 14

30.000.000 4º de 10

600

1º de 188

1º de 7250

10º de 18130.000

5º de 815.000

11º de 151.500.000

5º de 61.000.000
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COMUNICAÇÃO E
SUSTENTABILIDADE

mais efetivo para o desenvolvimento da sociedade, mas
não apresenta ferramentas suficientes para mitigar as
mazelas pelas quais passam boa parte da população
mundial.  

Vivemos uma era próspera, isso é fato, mas grande
parte de nós ainda experimenta a pobreza, a fome e
doenças erradicadas no “mundo” desenvolvido. Enfim,
ficou claro para todos que não há países desenvolvidos
e outros com indicadores pífios de qualidade de vida:
somos um só, e temos que agir para que a prosperidade
seja uma realidade para toda a humanidade.  

Esse movimento de tomada de consciência não à toa é
chamado de Capitalismo Consciente, Capitalismo de
Stakeholders e estratégia ESG, das iniciais, em inglês,
de critérios ambientais, sociais e de governança. 

Empresas que incorporam tal filosofia em seus
negócios são aquelas que reconhecem o seu papel na
oferta de um mundo melhor para todos, e fazem isso
por meio da criação de valor compartilhado.  

A ES Gás já nasce com os olhos voltados para a agenda
ESG, e se dedicou a iniciar os estudos visando uma
atuação consistente neste campo em seus cinco
primeiros meses de atuação. 

Para 2021, a perspectiva é que sua Política de
Sustentabilidade seja finalizada e norteie a atuação da
Companhia, ajudando-a a cumprir seu papel perante a
sociedade.
 

Estabelecimento de calendários, rotinas e ambiente
de governança com acionistas e conselheiros; 

Criação e manutenção do site da ES Gás
(www.esgas.com.br); 

Criação do informativo interno semanal “Acontece
na ES Gás”; 

Criação e manutenção de página no LinkedIn, rede
social com fins profissionais e de negócios: a ES
Gás terminou 2020 como a quinta maior rede em
número de seguidores, dentre as distribuidoras; 

Estabelecimento de rotinas de reuniões, encontros e
decisões com o grupo gestor da ES Gás; 

Planejamento e organização de eventos voltados
para a cadeia de óleo e gás do Espírito Santo; 

Atendimento e encaminhamento de demandas de
divulgação à imprensa capixaba e nacional. 

Comunicação

Manter as partes interessadas informadas sobre as
operações da ES Gás é uma importante diretriz de
atuação, com a qual avançamos a partir das ações: 
 

     

Sustentabilidade

O mundo entrou em um ponto de inflexão: o que nos
trouxe até aqui não necessariamente nos levará além. É
fato que o capitalismo foi o sistema que se mostrou 



Perspectiva de crescimento do PIB brasileiro em
3%; 
Possibilidade de aprovação do novo marco
regulatório do gás; 
Plano Espírito Santo, esforço concentrado do
Governo do Estado que inclui iniciativas para
incrementar a economia capixaba; 

O ano de 2021 apresenta potencial de ser tão atípico
como 2020. Se em 2020 a surpresa foi o surgimento e
disseminação, em nível mundial, do coronavírus; em
2021 esperamos conhecer melhor os impactos da
pandemia sobre os aspectos econômicos e sociais. 
  
É claro que o conhecimento acumulado em nove
meses de pandemia e o esforço mundial em
desenvolver uma vacina capaz de imunizar a
população em tempo recorde são bons sinais. Mas
cabe lembrar que o calendário de imunização será
mais extenso do que gostaríamos, uma vez que muitas
iniciativas de desenvolvimento de vacinas ainda não
chegaram ao estágio final e, aquelas que já
conseguiram a aprovação nos órgãos responsáveis,
ainda apresentam quantidade insuficiente para atender
a demanda de tantos países. 
 
O aprendizado, em 2021, será como lidar com
continentes devastados pelas restrições de
mobilidade, altos índices de desemprego e o fantasma
da recessão. Mesmo com esse cenário incerto com os
efeitos da pandemia, a perspectiva da ES Gás para o
ano é positiva, devido aos seguintes fatores:

Desinvestimentos da Petrobras no Espírito Santo e
possibilidade de aumento da competitividade no
segmento;
Fomento da cadeia de óleo e gás no Estado com
iniciativas de entidades como Fórum Capixaba de
Petróleo&Gás, Findes e Sebrae;
Entrada em operação de novas plantas industriais,
como a Café Cacique no norte do Estado e retorno
consistente da Samarco no sul; 
Definição do modelo de desestatização da
Companhia;
Prosseguimento da Chamada Pública da ES Gás
para aquisição de gás natural visando o
atendimento do ano de 2022 e posteriores, com
perspectivas de atração de novos players;
Avanço no modelo de governança da Companhia,
com a implantação de novos processos, políticas
e procedimentos;
Realização do plano de investimentos e início das
obras do novo gasoduto em Linhares, norte do
Estado.

Albert Einstein percebia as crises como oportunidades
para que pessoas e países realizassem progressos: “A
criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da
noite escura. É na crise que nascem as invenções, os
descobrimentos e as grandes estratégias”, dizia o
físico.

Para a ES Gás, a crise é o momento de olharmos para
dentro de nossas potencialidades e encontrar formas
de fazer mais e melhor.
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7.DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

A Diretoria Executiva da Companhia de Gás do Estado
do Espírito Santo – ES Gás, no cumprimento de
disposições legais e estatutárias, apresenta à
Assembleia Geral Ordinária, após parecer do Conselho
Fiscal e ouvido o Conselho de Administração, as
Demonstrações Financeiras previstas em Lei, relativas
ao exercício findo em 31/12/2020, destacando,
também, os eventos operacionais, financeiros e
administrativos mais significativos de 2020. 

A ES Gás é uma sociedade de economia mista,
constituída em 2019, autorizada pela Lei Estadual nº
10.955/2018, tendo concessão para a exploração dos
serviços locais de gás canalizado no Estado do
Espírito Santo pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos,
conforme Contrato de Concessão firmado com o
Estado em 22 de julho de 2020.

A Companhia tem como acionistas o Estado do
Espírito Santo (ES) e a BR Distribuidora S/A – (BR),
sendo a composição acionária ordinária de 51% para o
ES e 49% para a BR. Tem como seu principal objeto
social a distribuição de gás natural canalizado no
território do Espírito Santo, em atendimento a
consumidores dos segmentos industrial, residencial,
comercial, climatização, automotivo, termogeração e
cogeração, embasado em critérios econômicos de
viabilização dos investimentos, e de forma a contribuir
para o desenvolvimento econômico e social e a
integração do gás à matriz energética do Estado.

O início das operações

A Companhia entrou em operação em 01/08/2020, no
epicentro da pandemia do Covid, com brutal queda de
consumo em toda a carteira de clientes quando
comparado com o mercado em 2019, o que obrigou a
Companhia a estabelecer um plano de contingência
econômico-financeira ensejando um planejamento
(replanejamento) dos negócios mais conservador do
que havia sido feito em 2019 durante a fase pré-
operacional, por ocasião da elaboração do seu Plano
de Negócio, destinado a subsidiar as análises do
Contrato de Concessão e margem de distribuição do
primeiro ciclo tarifário.

Assim, e dentro desta nova expectativa de
comportamento do mercado, nos primeiros cinco
meses de operação, o destaque foi para o aumento de
13% do volume distribuído, quando comparado ao
replanejamento realizado no momento em que a
Companhia iniciou sua gestão à frente da Concessão,
resultado do gradativo aquecimento da economia com
uma retomada parcial das atividades industriais e
comerciais acima do esperado.

O resultado de 2020, com 5 meses de operação

A ES Gás encerra o ano de 2020, em que pese os
desafios da pandemia, mantendo a continuidade das
operações primando pela continuidade, segurança,
qualidade e uma gestão econômico-financeira
sustentável. Ao final desse período a Companhia
realizava o serviço de distribuição a 65 mil usuários,
abrangendo 13 municípios capixabas distribuídos nas
regiões Norte, Sul, Centro-Oeste e Grande Vitória,
contando para isso com uma rede de distribuição de
465 km.

Em continuidade as operações e expansão do negócio,
a ES Gás investiu R$ 11,3 milhões no período, sendo
R$ 8,9 milhões (78%) em ramais de ligação, rede de
distribuição, projetos, melhorias e equipamentos
operacionais e o restante de R$ 2,4 milhões em
tecnologia de informação e infraestrutura das
instalações administrativas. Os investimentos físicos
realizados pela concessionária correspondem a
construção de 1,7 Km de rede de distribuição, 20
Ramais de Ligação e 1.854 ativações de novos
consumidores.

O faturamento total no período foi de R$ 485,7
milhões, e o volume distribuído totalizou 359,9
milhões de m³, cuja distribuição por segmento segue
demonstrado na tabela a seguir.
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NÃO TÉRMICO

GÁS NATURAL 
VEICULAR (GNV)

INDUSTRIAL

MATÉRIA-PRIMA

COMERCIAL

63,5

UC*

CLIMATIZAÇÃO

RESIDENCIAL 
(MEDIÇÃO COLETIVA)

TÉRMICO

TERMOELÉTRICA

308.340173.42957

1,57.4055.36901

6,631.90518.25333

0,63.1181.181697

0,01849705

1,36.4652.32658.289

0,21.0903436.179

26,2127.126157.9131

VOL  
M³/MIL

FATURAMENTO
(R$/MIL)

 % PART

RESIDENCIAL 
(MEDIÇÃO INDIVIDUAL)

TOTAIS 485.633358.91165.262

As perspectivas do 1º Ciclo Tarifário da ES Gás

O ciclo tarifário, de periodicidade quinquenal,
compreenderá o período 2020-2024, quando a ES Gás
realizará R$ 118,4 milhões em investimentos na
expansão da oferta dos serviços, destacando-se a
construção do gasoduto que interligará os municípios
de Linhares e Sooretama ao sistema de distribuição,
os quais são atendidos atualmente pelo modal
rodoviário com gás natural comprimido (GNC). Esse
projeto ampliará a capacidade de atendimento aos
municípios mencionados, contribuindo com a
continuidade do desenvolvimento industrial na região,
notadamente usuários com potencial de consumir o
gás natural.

Os investimentos consideram ainda a ampliação do
atendimento aos demais segmentos, com destaque ao
mercado urbano onde se prevê a ligação de 32 mil
usuários residenciais e comerciais nesse período,
tanto na Grande Vitória, quanto nas regiões norte e sul
do Espírito Santo.

Com a realização dos investimentos citados, o
sistema de distribuição, que ao final de 2020 contava
com 465 km em operação, chegará ao final do 1º ciclo
com a adição de novos 100 km de rede em operação,
representando uma ampliação de 21,5%.

Sobre as perspectivas comerciais, o mercado possui
significativa concentração no segmento industrial, e a
retomada das atividades de mineração, siderurgia,
pelotização, representam as apostas de crescimento
do volume de vendas nesse primeiro ciclo.

Mensagem final

A ES Gás ao mesmo tempo que iniciou suas operações
enquanto concessionária, está alinhada ao
pioneirismo do Espírito Santo na modernização do
setor de gás com a abertura de mercado, momento de
protagonismo para contribuir de forma significativa ao
desenvolvimento econômico e social do estado
capixaba.
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Balanços Patrimoniais

(Em milhares de Reais - R$)

Ativo Nota 2020 2019 Passivo Nota 2020 2019

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 4 65.291      3.145       Arrendamento a pagar 11 542          -              

Aplicações vinculadas 5 4.791       -              Fornecedores 12 85.615      45            

Clientes e outros recebíveis 6 95.435      -              Tributos, taxas e contribuições 13 41.428      -              

Tributos a recuperar 7 31.333      1              Obrigações sociais e trabalhistas 14 672          172          

Estoques 8 4.187       -              Outras obrigações 15 2.482       -              

Despesas antecipadas - 127          -              Adiantamento de clientes - Take or pay 16 37.551      -              

201.164  3.146      Dividendos a pagar 19 4.657       -              

172.947  217          

Não circulante

Arrendamentos a pagar 11 832          -              

Não circulante Acordo Nupemec a executar 5 4.791       -              

   Realizável a longo prazo Tributos, taxas e contribuições 13 24.366      -              

   Tributos a recuperar 7 24.378      -              Receitas a realizar 17 3.575       -              

Imobilizado 33.564    -              

   Direito de uso arrendamento 11 1.320       -              Patrimônio líquido

Intangível Capital social 19 636.166    3.530       

  Ativo da concessão 10 630.768    34            Reservas 19 14.953      -              

656.466  34            Prejuízos acumulados 19 -              (567)         

Total do patrimônio líquido 651.119  2.963      

Total do ativo    857.630        3.180 Total do passivo e patrimônio líquido    857.630        3.180 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras
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Demonstrações do Resultado do Exercício

(Em milhares de Reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

Nota 2020 2019

Receita líquida de vendas e serviços 20 408.211           -                     

Custos dos produtos e serviços vendidos 21 (349.510)          -                     

Lucro bruto 58.701           -                     

Receitas / despesas operacionais

  Despesas gerais e administrativas 21 (29.480)           (579)                

  Outras receitas/despesas operacionais líquidas 21 1.127              -                     

Lucro operacional antes do resultado financeiro 30.348           (579)               

  Receitas financeiras 23 397                 13                   

  Despesas financeiras 23 (167)                (1)                    

Resultado financeiro líquido 230                 12                   

Lucro antes dos tributos sobre o lucro 30.578           (567)               

Imposto de renda e contribuição social

 Correntes (10.583)           -                     

 Diferidos 182                 -                     

Lucro líquido do exercício 20.177           (567)               

Lucro líquido por ação em R$ 0,032              (0,001)             

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações do Resultado Abrangente

(Em milhares de Reais - R$)

2020 2019

Lucro líquido do exercício 20.177             (567)                

Outros componentes do resultado abrangente -                     -                     

Total do resultado abrangente do exercício 20.177           (567)               

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras
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Capital 

Social

Reserva 

legal

Dividendos 

Adicionais 

Propostos

Lucros 

Acumulados
Totais

Saldos em 31 de dezembro de 2018 -             -               -                -              

Integralização de Capital 3.530      -        -           3.530       

Prejuízo do Exercício -         -       -           (567)           (567)         

Saldos em 31 de dezembro de 2019 3.530     -           -               (567)          2.963      

Integralização de Capital 632.636   -        -            -            632.636    

Lucro do Exercício -          -        20.177       20.177      

Destinação do Lucro Líquido do Exercício:

Constituição de reserva legal -         981       -            (981)           -           

Dividendos mínimos obrigatórios -         -       -            (4.657)        (4.657)      

Dividendos adicionais propostos -         -       13.972      (13.972)      -           

Saldos em 31 de dezembro de 2020 636.166 981      13.972     -                651.119  

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

(Em milhares de Reais - R$)
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Demonstrações dos fluxos de caixa

(Em milhares de Reais - R$)

2020 2019

Lucro antes dos tributos sobre o lucro 30.578             (567)            

Itens que não afetam o caixa operacional

Amortizações do intangível 9.836                -                  

Depreciação dos arrendamentos (IFRS 16) 317                   -                  

Juros sobre arrendamentos (IFRS 16) 32                    -                  

Estimativa de provisão de perda de crédito de esperado 370                   -                  

(=) Lucro / (prejuízo) ajustado 41.133             (567)            

(Aumento) dos ativos:

Contas a receber de clientes (95.805)             -                  

Tributos a recuperar (54.709)             (1)                

Estoques (3.197)              -                  

Despesas antecipadas (127)                 -                  

Aumento dos passivos:

Fornecedores 85.570              45                

Tributos, taxas e contribuições 62.838              -                  

Obrigações sociais e trabalhistas 500                   172              

Outras obrigações 2.482                -                  

Adiantamento de Clientes - Take or pay 37.551              -                  

Receitas a realizar 3.575                -                  

Imposto de renda e contribuição social pagos (7.426)              -                  

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 72.385             (351)            

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Adições aos ativos da concessão (11.395)             (34)               

Caixa líquido usado nas atividades de investimento (11.395)           (34)              

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Aumento de capital 1.470                3.530           

Arrendamentos pagos (IFRS 16) (314)                 -                  

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento 1.156               3.530          

Aumento líquido de caixa 62.146             3.145          

Representado por:

Caixa no início do período 3.145                -                  

Caixa no fim do período 65.291              3.145           

Aumento líquido de caixa 62.146             3.145          

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras
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Demonstrações do valor adicionado

(Em milhares de Reais - R$)

2020 2019

Receitas 516.307           -                  

Vendas de produtos e serviços 498.939             -                  

(-) Provisão para perdas de créditos esperada (370)                  -                  

Outras receitas e despesas 1.127                -                  

Receitas de construção 16.611              -                  

Insumos adquiridos de terceiros (362.519)          (13)              

Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados (332.899)           -                  

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (13.009)             (13)               

Custos de construção (16.611)             -                  

Valor adicionado bruto 153.788           (13)              

Retenções (10.153)            -                  

Depreciação e amortização (10.153)             -                  

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia 143.635           (13)              

Valor adicionado recebido em transferência 397                  13               

Receitas financeiras 397                   13                

Valor adicionado a distribuir 144.032           -                  

Distribuição do valor adicionado

Empregados 3.310               463             

Remuneração direta 3.081                446              

Benefícios 113                   17                

FGTS 116                   -                  

Impostos, taxas e contribuições 120.193           93               

Federais 52.417              -                  

Estaduais 67.763              -                  

Municipais 13                     -                  

Remuneração de capital de terceiros 352                  11               

Juros e multas 1                       -                  

Aluguéis 222                   -                  

Outros 129                   -                  

Remuneração de capitais próprios 20.177             (567)            

Dividendos 4.657                

Lucros/prejuízos retidos 15.520              (567)             

Valor adicionado total distribuído 144.032           -                  

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras
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Notas explicativas às demonstrações financeiras 
31 de dezembro de 2020 
(Em milhares de reais exceto quando indicado de outra forma) 

 

1. Contexto Operacional 

A Companhia de Gás do Espírito Santo – ES Gás (“Companhia”), é uma sociedade 

anônima de capital fechado e economia mista, constituída em 22/07/2019, 

autorizada pela Lei Estadual nº 10.955/2018, e atua como concessionária de serviço 

público de gás natural canalizado do Estado do Espírito Santo. 

Com sede em Vitória-ES, a ES Gás tem como seu principal objeto social a exploração 

dos serviços públicos de distribuição de gás natural canalizado no território do 

Espírito Santo para consumidores dos segmentos industrial, residencial, comercial, 

climatização, automotivo, termogeração e cogeração, embasado em critérios 

econômicos de viabilização dos investimentos, e de forma a contribuir para o 

desenvolvimento econômico e social e a integração do gás à matriz energética do 

Estado. 

Até julho de 2020 a Companhia encontrava-se em fase pré-operacional, com a 

concessão sendo até então operada pela Petrobras Distribuidora S.A (“BR 

Distribuidora”), gestora do contrato de concessão firmado com o Governo do Estado 

em 1993.  

Em 22 de julho de 2020, o Conselho de Administração da Companhia aprovou os 

termos do novo contrato de Concessão de gás natural, firmado na mesma data       

entre a ES Gás e o Estado do Espírito Santo. Com a assinatura do referido contrato, a 

BR Distribuidora descontinuou suas operações e a ES Gás tornou-se a nova 

concessionária estadual de gás natural por 25 anos, assumindo os serviços de 

distribuição a partir de 01 de agosto de 2020. 

O exercício do contrato de concessão e os serviços prestados são controlados e 

fiscalizados pela Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), órgão regulador 

estadual instituído para essa finalidade. 

Ao término do contrato ocorrerá a reversão ao poder concedente dos bens e 

instalações sob gestão da Concessionária, procedendo-se os levantamentos, 

avaliações e determinação do valor de indenização à Companhia, observado o 

estabelecido no contrato de concessão para exploração do serviço. 

As demonstrações financeiras foram aprovadas para emissão pela Diretoria da 

Companhia em 30 de março de 2021, considerando os eventos subsequentes 

ocorridos até esta data. 

 

1.1. Epidemia COVID-19 

A companhia informa que até o momento os efeitos causados pelo Coronavírus 

(COVID-19) não afetaram a continuidade dos negócios, embora, no ambiente 

externo, tenham impactado de alguma maneira os resultados. Tem constantemente 

avaliado os potenciais impactos do COVID-19 nas áreas administrativas e de 

operações e tem tomado todas as medidas necessárias visando frear a disseminação 
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da doença e minimizar os impactos econômicos e continuará avaliando os impactos e 

riscos. 

 

Medidas implementadas pela companhia 

A Companhia implementou diversas medidas de precaução para que seus 

empregados não se exponham a situações de risco, dentre as principais: 

Teletrabalho para atividades que podem ser realizadas remotamente e para 

funcionários acima de 60 anos; Suspensão de viagens, exceto as inadiáveis; 

Realização de reuniões, preferencialmente, de modo virtual; Ampliação de 

orientações aos colaboradores; Rotinas mais rigorosas de limpeza; Horários 

alternados para uso da copa, com ocupação máxima de três pessoas; Distanciamento 

de segurança entre as estações de trabalho (1,5m); Protocolo de higienização das 

mãos e aferição da temperatura na entrada do escritório administrativo da ES Gás; 

Aumento, ao máximo, de tomada de ar externo e troca de ar do escritório. 

A Companhia poderá adotar medidas adicionais para reduzir a exposição dos seus 

empregados aos riscos de contaminação, garantindo a continuidade da prestação dos 

seus serviços, essenciais à sociedade. Os canais virtuais de comunicação com os 

consumidores foram mantidos, assim como os atendimentos essenciais nos endereços 

de consumo, garantindo o fornecimento adequado de gás. 

 

Impacto nas demonstrações financeiras 

A Companhia mantém acompanhamento dos impactos da COVID-19 em seus negócios 

e mercado de atuação, destacando-se eventual redução no consumo de gás e, 

consequentemente, da receita de venda de gás. Nesse cenário, as iniciativas para 

reduzir a transmissão do Covid-19 levaram à redução no consumo de gás natural 

pelas indústrias, veicular, comercial em 25%, 17% e 27% respectivamente, no período 

de 1º de agosto de 2020, início do contrato de concessão à 31 de dezembro de 2020, 

quando comparado com o projetado no plano de negócio pré-Covid para esse mesmo 

período. O consumo residencial e termelétrico, tiveram aumento de 27% e 26 % 

respectivamente para o período de 1º de agosto de 2020, início do contrato de 

concessão à 31 de dezembro de 2020, quando comparado com o projetado no plano 

de negócio pré-Covid para esse mesmo período. 

Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia avaliou as premissas utilizadas para 

cálculo do valor justo e valor recuperável dos ativos financeiros e não financeiros.  

Eventual aumento na inadimplência de decorrente do COVID-19 estão contemplados 

na provisão das perdas de crédito esperada conforme nota 06. 

Apesar das incertezas relacionadas aos desdobramentos da crise no longo prazo, a 

Companhia não tem expectativa que os efeitos negativos possam comprometer a 

recuperabilidade dos ativos de concessão, considerando, inclusive, as previsões de 

reequilíbrio econômico-financeiro existentes nos termos do seu contrato de 

concessão. 

Os impactos da pandemia Covid-19 divulgados nessas informações contábeis foram 

baseados nas melhores estimativas da Companhia. 
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2. Base de preparação 

 

2.1. Declaração de conformidade 

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, que compreendem a legislação societária, os 

Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC), e normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

 

2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação 

As demonstrações financeiras são apresentadas em real, que é a moeda funcional da 

Companhia e são expressas em milhares de reais, exceto quando indicado de outra 

forma. 

 

2.3. Uso de estimativas e julgamentos 

A preparação das demonstrações financeiras exige 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. 

As estimativas e premissas utilizadas são revisadas de forma contínua e, quando 

aplicável revisão, são reconhecidas no período corrente. 

As principais estimativas e julgamentos que têm efeito mais significativo sobre os 

valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes 

notas explicativas: 

• Nota 6 - Contas a Receber (Provisão de Perdas com Crédito Esperado); 

• Nota 10 - Ativo da Concessão - Intangível 

• Nota 11 - Arrendamentos 

 

3. Resumo das principais práticas contábeis  

a) Apuração do resultado 

As receitas e custos são apuradas em conformidade com o regime contábil de 

competência do exercício, observado o princípio da realização da receita e de 

confrontação dos custos e das despesas. 

Receita com venda de gás 

A Companhia reconhece a receita somente quando é provável que receberá a 

contraprestação em troca dos bens ou serviços transferidos, considerando a 

capacidade e a intenção do cliente de cumprir a obrigação de pagamento. 

A Companhia reconhece em receitas com vendas a receita de gás não faturada 

referente à porção de gás fornecida para a qual a medição e o faturamento para os 

clientes ainda não ocorreram. Este montante é estimado com base nos faturamentos 
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realizados até o 3º dia útil do mês seguinte. Como a Companhia provisiona os valores 

com base nos volumes faturados no mês seguinte, o valor estimado não faturado não 

diferirá significativamente dos valores reais. 

A receita não faturada é estimada tendo como base o volume de gás consumido e 

não faturado no período. As diferenças entre os valores não faturados estimados e 

realizados no mês subsequente não são relevantes e são contabilizadas no mês 

seguinte. 

 

Receitas e custos de construção 

A orientação OCPC 05 - Contratos de Concessão - determina que empresas 

concessionárias de serviços de distribuição são, mesmo que indiretamente, 

responsáveis pela construção das redes. Por isso, é obrigatória a evidenciação das 

receitas e dos custos de construção. 

As receitas e os custos de construção, cuja evidenciação se tornou obrigatória para 

concessionárias de serviços de distribuição a partir da Interpretação Técnica ICPC 

01, são reconhecidos na proporção dos gastos recuperáveis, uma vez que não é 

possível estimar confiavelmente a conclusão da transação e não há reconhecimento 

de qualquer lucro. 

A ES Gás não tem a construção de gasodutos como atividade fim. Para viabilizar a 

distribuição de gás natural canalizado, a Companhia realiza licitações públicas para 

contratação de terceiros, nas quais são contratados os proponentes que 

apresentarem o menor custo para realização das obras. Desse modo a construção se 

apresenta integralmente como um custo de colocação de ativos à disposição para 

distribuição de gás natural. Desta maneira, a Companhia não reconhece margem no 

registro de suas receitas de construção, sendo estas iguais aos seus custos de 

construção. 

 

b) Receitas e despesas financeiras 

As receitas financeiras abrangem rendimentos sobre aplicações financeiras e 

variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio 

do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos 

juros efetivos. 

As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre arrendamentos, 

variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio 

do resultado. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição, 

construção ou produção de um ativo qualificável são reconhecidos no resultado 

através do método de juros efetivos. 

 

c) Caixa e equivalente de caixa 

Estão representadas por depósitos em conta corrente e as aplicações financeiras 

estão registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do 

balanço, que não supera o valor de mercado. 
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d) Redução ao valor recuperável (impairment) 

A administração da Companhia monitora e avalia eventos e/ou indicativos que 

possam levar à não recuperação do valor contábil dos ativos imobilizados. Caso seja 

identificado algum indicativo de perda do valor, um teste de redução ao valor 

recuperável será aplicado. 

 

e) Ativos financeiros 

Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como 

subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de 

outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado. A classificação 

dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos 

fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios da 

Companhia para a gestão destes ativos financeiros. 

Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou 

parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando os 

direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram ou foram transferidos para 

terceiros. 

Os ativos financeiros da Companhia por categoria incluem: 

Valor justo por meio do resultado - encontram-se nesta categoria os ativos 

financeiros da concessão relacionados à infraestrutura, títulos e valores mobiliários e 

equivalentes de caixa que não são classificados como custo amortizado. 

Custo amortizado - encontram-se nesta categoria as contas a receber de clientes, 

depósitos vinculados a litígios, títulos e valores mobiliários para os quais há a 

intenção positiva de mantê-los até o vencimento e os seus termos contratuais 

originam fluxos de caixa conhecidos que constituem, exclusivamente, pagamentos 

de principal e juros. 

 

f) Passivos financeiros 

A Companhia reconhece passivos financeiros inicialmente na data de negociação na 

qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A 

Companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais 

retiradas, canceladas ou extintas. 

Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 

quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses 

passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros 

efetivos. 

Os passivos financeiros da Companhia são, tipicamente, obrigações de 

arrendamentos e pagamento a fornecedores. 

 

 



Demonstrações Financeiras 
Companhia de Gás do Espírito Santo 
Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 

 

12 
  

g) Instrumentos financeiros derivativos 

A companhia não operou com instrumentos derivativos nos exercícios findos de 2020 

e 2019. 

 

h) Contas a receber de clientes 

As contas a receber de clientes estão registradas pelo valor faturado incluindo os 

respectivos impostos. As perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa são 

constituídas quando identificados consumidores inadimplentes ou com pedido de 

recuperação judicial ou falência. A Companhia impetra ações administrativas e 

judiciais contra os consumidores inadimplentes, sendo o fornecimento de gás 

interrompido, se necessário. 

 

i) Capital social 

As ações ordinárias e preferenciais são classificadas como patrimônio líquido. A 

obrigação de pagar dividendos é reconhecida quando a distribuição é autorizada ou 

conforme previsão legal e/ou pelo Estatuto social. Diante da legislação aplicável e 

da previsão no Estatuto da Companhia de um pagamento de dividendos mínimos de 

25% do lucro líquido do exercício, este é considerado uma obrigação presente na 

data do encerramento do exercício social, sendo reconhecido como um passivo. 

 

j) Intangível 

A ES Gás possui Contrato de Concessão com o Estado do Espírito Santo com prazo de 

25 anos a contar de 01/08/2020. O contrato prevê que todos os bens da Companhia 

(Concessionária) serão revertidos ao poder concedente ao término do contrato. O 

poder Concedente indenizará a Companhia na parcela não depreciada/amortizada 

dos bens e instalações vinculados ao serviço concedido decorrentes de investimentos 

realizados pela Concessionária.  

 

k) Estoques 

Os estoques são avaliados pelo seu custo médio de aquisição, deduzido dos impostos 

recuperáveis e de perda estimada para ajustá-lo ao valor realizável líquido, quando 

este for menor que seu custo de aquisição. 

Periodicamente a Companhia avalia seus itens de estoque quanto à sua 

obsolescência ou possível redução de valor. A quantia de qualquer redução dos 

estoques para o valor realizável líquido e todas as perdas de estoques, são 

reconhecidas como despesa do período em que a redução ou a perda ocorrerem. 

 

l) Provisões para contingências 

Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação 

legal ou constituída como resultado de um evento passado, que possa ser estimada 
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de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja requerido para 

saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores 

estimativas dos riscos envolvidos. 

Para fins de classificação serão adotados os seguintes termos: 

Provável: indica que há maior probabilidade de o fato ocorrer. Geralmente, em um 

processo, cujo prognóstico é provável perda, há elementos, dados ou outros 

indicativos que possibilitam tal classificação, como por exemplo: a tendência 

jurisprudencial dos tribunais ou a tese já apreciada em tribunais superiores para 

questões que envolvam matéria de direito, e a produção ou a facilidade de se dispor 

de provas (documental, testemunhal – principalmente em questões trabalhistas – ou 

periciais) para questões que envolvam matéria de fato. 

Possível: indica a possibilidade de acontecer, todavia, esse prognóstico não foi, 

necessariamente, fundamentado em elementos ou dados que permitam tal 

informação. Ou, ainda, em um prognóstico possível, os elementos disponíveis não 

são suficientes ou claros de tal forma que permitam concluir que a tendência será 

perda ou ganho no processo. 

Remota: indica que remotamente trará perdas ou prejuízos para a entidade, ou são 

insignificantes as chances de que existam perdas. 

 

m) Imposto de renda e contribuição social 

Corrente 

As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo 

circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização até o 

encerramento do exercício, quando então o tributo é devidamente apurado e 

compensado com as antecipações realizadas. 

Diferido 

Tributos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias 

temporárias. Tributos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças 

temporárias dedutíveis na extensão que seja provável que lucros tributáveis futuros 

estejam disponíveis para que as diferenças temporárias possam ser realizadas. Esses 

tributos são mensurados à alíquota que é esperada ser aplicável no ano em que o 

ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base na legislação tributária vigente 

na data do balanço. 

Ativos de Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos são revisados a cada data 

de relatório e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais 

provável. 

Em conformidade ao ICPC 22 / IFRIC 23, a Companhia avalia periodicamente a 

posição fiscal das situações nas quais a regulação fiscal requer interpretação e 

estabelece provisões e/ou divulgações quando apropriado. 
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n) Participação nos lucros e resultados 

O Estatuto Social da Companhia prevê a participação dos empregados nos lucros ou 

resultados, para o exercício social de 2020, entretanto não foram provisionadas 

verbas para a participação dos empregados nos lucros ou resultados, tendo em vista 

que não há diretrizes aprovadas para tal finalidade. 

 

o) Demonstração do valor adicionado (DVA) 

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) está sendo apresentada pela Companhia 

como informação suplementar às suas demonstrações financeiras e foi preparada 

com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de 

preparação dessas demonstrações financeiras e seguindo as disposições contidas no 

CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado 

 

4. Caixa e equivalentes de caixa 

 

O saldo da conta caixas e equivalentes de caixa refere-se, principalmente, a 

aplicações em Certificado de Depósito Bancário (CDB) em instituição financeira de 

primeira linha, remuneradas a taxa de 99,5% do Certificado de 

Depósito Interbancário (CDI). Essas aplicações possuem liquidez diária e podem ser 

sacadas a qualquer momento, tanto parcialmente quanto em sua totalidade. 

 

5. Aplicações Vinculadas 

 

O saldo da conta aplicações vinculadas refere-se aos valores recebidos a título de 

indenização da BR Distribuidora em atendimento ao disposto na ATA do Nupemec 

(Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflito do Tribunal de 

Justiça do Estado do Espírito Santo do TJ-ES) com destinação a investimentos na 

ligação de consumidores de baixa renda. Até que o plano de investimento seja 

apresentado e aprovado pela ARSP, esses valores seguem aplicados em Certificado 

de Depósito Bancário (CDB) em instituição financeira de primeira linha, remunerada 

a taxa de 98% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). 

A obrigação da ES Gás de executar esses investimentos é reconhecida dentro do 

passivo, na conta Acordo NUPEMEC a executar, não circulante. 

  

2020 2019

Caixa 1                     -                     

Aplicações Financeiras 65.290             3.145              

Totais 65.291           3.145             

2020 2019

Aplicações Financeiras Nupemec 4.791              -                     

Totais 4.791             -                     
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6. Cliente e outros recebíveis 

 

Os valores de climatização – partes relacionadas refere-se ao contrato de 

distribuição de gás firmado com a Petróleo Brasileiro S/A, conforme detalhado na 

nota 09. 

Contas a receber por vencimento é o seguinte: 

 

A Companhia tem o controle das parcelas vencidas e a vencer por usuário, e revisa, 

periodicamente, a expectativa de perdas, considerando os valores renegociados, a 

assiduidade e o histórico dos pagamentos. 

 

 

 

 

 

2020 2019

Industrial 57.840             -                     

Automotivo (gás veicular) 4.266              -                     

Residencial 1.311              -                     

Comercial 787                 -                     

Climatização 28                   -                     

Climatização - partes relacionadas 1                     -                     

Cogeração 1                     -                     

Matéria prima 889                 -                     

Termelétrico 30.581             -                     

Serviços prestados de assiência técnica 95                   -                     

Demais contas a receber 6                     -                     

Provisão para perdas de crédito esperada (370)                -                     

Totais líquido 95.435           -                     

2020 2019

A vencer: 95.271             -                     

Vencidos:

Até 30 dias 312                 -                     

De 31 a 60 dias 71                   -                     

De 61 a 90 dias 65                   -                     

De 91 a 180 dias 86                   -                     

Acima de 180 dias -                     -                     

Provisão para perda de crédito esperada (370)                -                     

Totais líquido 95.435           -                     
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A provisão das perdas de crédito esperada está segregada conforme abaixo: 

 

A provisão para perdas de crédito esperada foi constituída em montante considerado 

suficiente pela Administração para fazer face a eventuais perdas futuras esperadas 

na realização dos créditos. 

 

7. Tributos a recuperar 

 

O saldo da conta Tributos a Recuperar referentes aos valores de PIS e COFINS são 

decorrentes dos créditos oriundos da aquisição de gás natural, de materiais, 

equipamentos e insumos para a construção de redes de gás e serão recuperados com 

impostos devidos nas operações da Companhia.  

O crédito de ICMS, circulante e não circulante, refere-se à transferência de saldos 

credores de ICMS da BR Distribuidora, Concessionária anterior na distribuição do gás, 

para a ES Gás conforme previsto no Termo de Acordo SEFAZ nº 010/2020, que serão 

compensados a razão máxima de 1/24 avos com débitos próprios de ICMS da 

companhia. 

  

2020 2019

Industrial 318 -                     

Automotivo (gás veicular) 33 -                     

Residencial 8 -                     

Comercial e Climatização 3 -                     

Matéria Prima 8 -                     

Totais 370                 -                     

2020 2019

ICMS 55.219             -                     

PIS/COFINS 55                   -                     

IR/CSLL 415                 1                     

Outros Impostos e Taxas a Recuperar 22                   -                     

Totais 55.711           1                     

Circulante 31.333           1                     

Não Circulante 24.378           -                     
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8. Estoque 

 

O saldo de estoque referente a gás natural é decorrente do registro do gás 

procedente da capacidade de armazenamento instalada em sua malha de gasodutos 

(465,07 km) e do volume fornecido a usuários do segmento residencial não faturados 

até o fechamento do exercício. 

Os demais estoques referem-se a materiais para uso e consumo, peças para 

manutenção, equipamentos para expansão da rede, e o odorante utilizado na 

odorização do gás. 

 

9. Transações com Partes Relacionadas 

 

9.1. Transações e saldos ativo e passivo 

A Companhia, seguindo as melhores práticas de governança, bem como a NBC TG nº 

05, segregou das contas a receber e a pagar os montantes obtidos com partes 

relacionadas. Desta forma, os saldos em 31 de dezembro de 2020 no ativo e passivo 

referentes as transações com partes, foram segregados e são demonstrados a seguir: 

 

2020 2019

Gás Natural 1.430              -                     

Almoxarifado (investimento e operação) 2.567              -                     

Odorante 190                 -                     

Totais 4.187             -                     

2020 2019

Ativo

Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) -                     

Contas a Receber (1) 1                     

Totais Ativo 1                     -                     

Passivo Circulante

Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) 

Fornecedores (2) 74.266             -                     

BR Distribuidora S/A

Salários, provisões e contribuições sociais (3) 47                   -                     

Ressarcimentos de Despesas - Transição (4) 2.209              -                     

Serviços Prestados (provisão e a vencer) (5) 3.043              -                     

Venda de ativos (6) 5.993              -                     

Transferência de crédito de ICMS (7) 53.162             -                     

Dividendos a pagar (8) 2.794              -                     

Governo do Estado do ES

Dividendos a pagar (8) 1.863              -                     

Totais Passivo 143.377         -                     
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As relações existentes entre a Companhia e suas partes relacionadas são descritas 

abaixo: 

1) O saldo refere-se a valores a receber procedentes do contrato de fornecimento 

de gás, assinado em maio de 2012, com a Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”). 

O contrato estabelece o fornecimento de gás a uma instalação pertencente ao 

segmento de climatização e tem vigência até maio de 2021, podendo ser 

renovado. 

 

2) O saldo refere-se a valores a pagar correspondentes à aquisição de gás natural.  

 

3) O saldo refere-se a provisão de remuneração a pagar, correspondente a 

dezembro/2020, relativo à cessão de um empregado da BR Distribuidora à ES Gás 

designado para o mandato de Diretor de Operações. 

 

4) O saldo refere-se a provisão de ressarcimento das despesas operacionais 

processadas pela BR Distribuidora, após a assunção da Concessão pela ES GÁS em 

agosto de 2020. Nessa fase de transição, assumindo-se o compromisso de 

continuidade, até que fosse concluída a cessão de todos os contratos firmados 

com fornecedores e prestadores de serviços para a Companhia, a BR 

Distribuidora assumiu os pagamentos para o posterior ressarcimento pela ES Gás. 

 

5) O saldo refere-se a provisão dos serviços técnicos especializados prestados pela 

BR Distribuidora para ES Gás em dezembro/2020. A Companhia, com o objetivo 

da continuidade dos serviços e de prover a capacitação de seus funcionários, 

firmou com a BR Distribuidora, em abril/2020, pelo prazo de um ano, o contrato 

de serviços técnicos especializados em distribuição de gás e serviços de TI, no 

valor de R$ 33.858. A previsão é que tais serviços sejam realizados até que toda 

a estruturação (pessoas, processos, sistemas) esteja concluída. 

 

6) O saldo refere-se a investimentos em andamento realizados pela BR Distribuidora 

no período entre janeiro a julho de 2020. A BR Distribuidora transferiu os 

investimentos para que a ES Gás pudesse dar continuidade às obras em 

andamento e concluísse a ligação dos usuários e será ressarcida pelos valores 

desembolsados.  

 

7) O saldo refere-se à transferência de saldos credores de ICMS da BR Distribuidora 

para a ES Gás conforme previsto no Termo de Acordo SEFAZ nº 010/2020. O 

crédito refere-se a valores decorrentes de processos administrativos de 

repetição de indébito, relativos à restituição de ICMS incidente nas operações 

com gás natural sujeitas ao regime de substituição tributária e destinadas a 

estabelecimentos industriais, já deferidos e homologados pela Secretaria de 

Estado da Fazenda, conforme Lei Estadual nº 11.170/2020. Os valores serão 

pagos a BR Distribuidora à medida que os créditos sejam utilizados. Sobre o valor 

do crédito efetivamente utilizado em cada período de apuração, a ES Gás 

realizará o pagamento, com deságio de 6,48%. 

 

8) Saldo de dividendos a pagar referente ao exercício de 2020, conforme nota 19.3. 
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9.2. Remuneração dos administradores 

As remunerações dos administradores, responsáveis pelo planejamento, direção e 

controle das atividades da Companhia, que incluem os membros do Conselho de 

Administração, Conselho Fiscal e Diretores, estão demonstradas a seguir: 

 

 

10. Ativos da concessão 

Os saldos reconhecidos na conta do intangível decorrem do Contrato de Concessão e 

o seu montante total é constituído pelo valor de custo dos ativos construídos ou 

adquiridos para fins de prestação dos serviços de concessão. 

Em virtude da aplicação do ICPC 01 (R1), a taxa para a amortização dos itens que 

compõem o Intangível, é a estabelecida no Contrato de Concessão firmado com o 

Governo do Estado do Espírito Santo, o qual estabelece o prazo de 25 anos, 

observado o tratamento do crédito de PIS e COFINS referentes à amortização. Devido 

à característica das atividades operacionais, a amortização do intangível tem início 

quando o bem que lhe deu origem entra em operação.  

Conforme o Contrato de Concessão, o Poder Concedente detém o direito de receber 

ao final do prazo da Concessão toda a infraestrutura construída pela Concessionária 

ao longo do contrato, razão pela qual os ativos aplicados na prestação dos serviços 

de gás canalizado são classificados como ativo intangível, conforme requerido pela 

ICPC 01 (R1).  

Dessa forma, a Concessionária reconhece como ativos intangíveis todos os valores 

por ela despendidos para a formação daqueles ativos reversíveis (infraestrutura) ao 

Poder Concedente, os quais são passíveis de recuperação via tarifa, dentro do prazo 

da Concessão de 25 anos, conforme estipulado no contrato.  

A coluna de aporte refere-se aos ativos integralizados pela BR na formação do 

capital social da ES Gás. Os bens aportados foram avaliados através de laudo com a 

finalidade de determinar o valor de mercado. 

  

2020 2019

Diretores 712                 154                 

Conselho de Administração 449                 192                 

Conselho Fiscal 96                   39                   

Totais Ativo 1.257             385                 
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No quadro abaixo demonstra-se a composição atual:  

 

Descrição
Vida Útil 

(anos)
12/2019 Aporte Adições Transferências 12/2020

Custo

Conversões em serviço 25 -       14.003    -        51                  14.054    

Servidões de passagem 25 -       2.344      -        -                 2.344      

Obras em andamento -       7.960      8.827    (177)               16.610    

Rede em aço 25 -       180.354  -        -                 180.354   

Rede em PEAD 25 -       61.585    -        14                  61.599    

Gasvit aporte 25 -       38.860    -        -                 38.860    

Ramais (Res. e Com.) 25 -       25.308    -        103                 25.411    

Ramais (Exceto Res. e Com.) 25 -       14.732    -        -                 14.732    

Máquinas e equipamentos operacionais 25 -       35.401    361       -                 35.762    

Estação de controle de pressão 25 -       26.025    5           -                 26.030    

Estação de odorização 25 -       4.110      -        -                 4.110      

Pontos de recebimento 25 -       170         -        -                 170         

Veículos e equipamentos de transporte 25 -       597         -        -                 597         

Terrenos -       734         -        -                 734         

Edificações, obras e benfeitorias 25 -       6.158      14         -                 6.172      

Equipamentos e móveis administrativos 25 -       133         5           -                 138         

Equipamentos e processamento de dados 25 34        922         65         9                    1.030      

Softwares e licenças 25 -       1.872      2.117    -                 3.989      

Outorga 25 -       230.000  -        -                 230.000   

Subvenção 25 -       (21.091)   -        -                 (21.091)   

Total do custo 34        630.177 11.394 -                     641.605 

Amortização acumulada

Conversões em serviço -       (235)        -        -                 (235)        

Servidões de passagem -       (39)         -        -                 (39)          

Rede em aço -       (3.016)     -        -                 (3.016)     

Rede em PEAD -       (1.030)     -        -                 (1.030)     

Gasvit aporte -       (650)        -        -                 (650)        

Ramais (Res. e Com.) -       (425)        -        -                 (425)        

Ramais (Exceto Res. e Com.) -       (246)        -        -                 (246)        

Máquinas e equipamentos operacionais -       (595)        -        -                 (595)        

Estação de controle de pressão -       (435)        -        -                 (435)        

Estação de odorização -       (69)         -        -                 (69)          

Pontos de recebimento -       (3)           -        -                 (3)           

Veículos e equipamentos de transporte -       (10)         -        -                 (10)          

Edificações, obras e benfeitorias -       (103)        -        -                 (103)        

Equipamentos e móveis administrativos -       (2)           -        -                 (2)           

Equipamentos e processamento de dados -       (16)         -        -                 (16)          

Softwares e licenças -       (468)        -        -                 (468)        

Outorga -       (3.846)     -        -                 (3.846)     

Subvenção -       351         -        -                 351         

Total da amortização acumulada -       (10.837)   -        -                 (10.837)   

Totais ativo da concessão líquido 34        619.340 11.394 -                     630.768 
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11. Arrendamentos 

 

Em atendimento a norma IFRS 16, aplicável a partir de 1º de janeiro de 2019, a 

Companhia atua com o arrendamento dos imóveis em contratos de aluguel com 

prazo de vigência superior a 12 meses.  

Os arrendamentos são reconhecidos como um ativo de direito de uso e um passivo 

correspondente na data em que o ativo arrendado é disponibilizado para uso pela 

Companhia e são inicialmente mensurados com base no valor presente.  

Cada pagamento da locação é alocado entre o passivo e o custo financeiro. O custo 

financeiro é reconhecido no resultado durante o período do arrendamento, de modo 

a produzir a taxa periódica de juros sobre o saldo remanescente do passivo para 

cada período. O ativo do direito de uso é amortizado durante a vigência do contrato 

pelo método linear.  

 

12. Fornecedores 

 

O saldo da conta fornecedores é composto em sua maior parte pelas obrigações com 

Partes Relacionadas, sendo o principal valor referente a Petróleo Brasileiro S.A em 

função da aquisição de gás natural e a BR Distribuidora pela transferência de ativos 

e prestação dos serviços necessários a fase de transição, conforme mencionado na 

nota 9. Os saldos correspondentes aos demais fornecedores referem-se a aquisições 

de bens destinados à construção da rede de distribuição de gás e à aquisição de 

Ativos de direito de uso 2020 2019

Direito de uso de imóveis 1.649              -                     

Amortização (329)                -                     

Totais 1.320             -                     

Passivos de arrendamentos 2020 2019

Contratos de arrendamentos 1.649              -                     

Juros Incorridos 39                   -                     

Pagamento de Arrendamentos (314)                -                     

Totais 1.374             -                     

Circulante 542                 -                     

Não Circulante 832                 -                     

2020 2019

Aquisição de gás 74.266             -                     

Prestação de serviços e aquisição de materiais 2.770              8                     

Transferência de ativos 5.993              -                     

Partes Relacionadas 83.029           8                     

Demais Fornecedores 2.586             37                   

Totais 85.615           45                   
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materiais e serviços para a gestão e manutenção da máquina administrativa da 

Companhia. 

 

13. Tributos, taxas e contribuições a recolher 

 

O saldo da conta tributos, taxas e contribuições a recolher refere-se, 

principalmente, aos impostos incidentes nas operações de fornecimento de gás da 

companhia, taxa de regulação e fiscalização e tributos retidos. 

O valor de transferência de crédito de ICMS refere-se à transferência de saldos 

credores de ICMS da BR Distribuidora para a ES Gás de acordo com o previsto no 

Termo de Acordo SEFAZ nº 010/2020 conforme nota 9. 

 

14. Obrigações e provisões sociais e trabalhistas 

 

O saldo da conta de encargos e provisões sociais e obrigações trabalhistas de curto 

prazo, concedidos aos empregados. 

O valor referente a provisão de salários a pagar - partes relacionadas corresponde a 

provisões a pagar a BR distribuidora, relativos a empregado cedido à ES Gás, 

conforme mencionado na nota 9. 

 

 

2020 2019

ICMS 8.493              -                     

PIS/COFINS 405                 -                     

IR/CSLL 3.018              -                     

Outros 716                 -                     

Transferência de crédito de ICMS 53.162             -                     

Totais 65.794           -                     

Circulante 41.428             -                     

Não Circulante 24.366             -                     

Obrigações a pagar 2020 2019

Folha de pagamento a pagar 178                 109                 

FGTS a recolher 15                   4                     

INSS a recolher 57                   30                   

Provisões sobre a folha

Provisão de salários a pagar - partes relacionadas 47                   -                     

Provisão de férias e encargos sociais 328                 -                     

Provisão de 13 e gratificações 47                   29                   

Totais 672                 172                 
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15. Outras Obrigações 

 

O saldo da conta de outras obrigações é composto provisões de obrigações com 

partes relacionadas, sendo o principal valor referente a ressarcimento de despesas 

de transição com a BR Distribuidora. Essa e as demais obrigações são descritas na 

nota 9. 

 

16. Adiantamento de clientes – Take or pay 

O saldo da conta adiantamento de clientes refere-se aos recebimentos referentes as 

cláusulas de compromissos de retiradas de gás natural (“take or pay”) estabelecida 

nos contratos de fornecimento firmados entre a Companhia e usuários industriais, os 

quais poderão ser recuperados pelos usuários no prazo previsto nos respectivos 

contratos. 

Cabe destacar que, conforme previsto no Termo de Acordo de transição celebrado 

entre a BR Distribuidora e a ES Gás, foi transferido para Companhia o valor de R$ 

31.269 referente aos saldos recebidos pela BR Distribuidora acerca dos compromissos 

de retirada do take or pay recuperável. À medida que ocorra a recuperação do 

crédito por parte do usuário, o passivo da ES Gás será compensado. 

 

17. Receitas a Realizar 

 

O saldo da conta de receitas a realizar refere-se ao deságio sobre a aquisição de 

crédito de ICMS conforme descrito no item 7 da nota 9. O deságio será considerado 

realizado a medida da efetiva utilização dos respectivos créditos. 

 

18. Provisão para contingências 

A Companhia poderá ser parte em ações judiciais e processos administrativos 

perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das 

operações, envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros 

assuntos. 

Em 31 de dezembro de 2020 a companhia não possuía nenhum processo classificado 

como provável ou possível. 

Classificado como remoto, a companhia é parte de uma Ação Popular em face do 

Estado do Espírito Santo, da Companhia de Gás do Espírito Santo – ES Gás, do 

2020 2019

Ressarcimentos de Despesas - Transição 2.209              -                     

Provisão pagamento serviços prestados não faturados 273                 -                     

Totais 2.482             -                     

2020 2019

ReceitaTransferência de crédito de ICMS 3.575              -                     

Totais 3.575             -                     
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Ministério Público do Estado do Espírito Santo e da Petrobrás Distribuidora S/A, na 

presente ação requer o autor a concessão da liminar para que seja determinada a 

suspensão do efeitos do acordo firmado pelos Requeridos, objeto da ação, bem como 

seja declarada a indisponibilidade (inalienabilidade) da participação acionária da 

Petrobrás Distribuidora S/A na Companhia de Gás do Espírito Santo – ES Gás até o fim 

da presente demanda. 

Por ora, apenas o Estado do ES se manifestou, defendendo a legalidade do acordo 

firmado perante o NUPEMEC e a improcedência absoluta da nova Ação Popular. 

O processo nº 0001662-30.2020.8.08.0024, valor da causa de R$ 480.469 está 

classificado como risco remoto pela Companhia 

 

19. Patrimônio líquido 

 

19.1. Capital social 

Em 31 de dezembro de 2020, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e 

integralizado é de R$ 636.166 (R$ 3.530 em 31 de dezembro de 2019). 

Conforme Assembleia Geral de Constituição da companhia foi autorizado o aumento 

de capital com a emissão de R$ 2.550.000,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta 

mil reais) mediante a subscrição de 2.550.000 (dois milhões, quinhentos e cinquenta 

mil) ações preferencias. 

Em 22 de julho de 2020 a Assembleia Geral Extraordinária da ES Gás, aprovou o 

aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 48.117.431,00 (quarenta e 

oito milhões, cento e dezessete mil, quatrocentos e trinta e um reis), com emissão 

de 38.337.010 (trinta e oito milhões trezentos e trinta e sete mil e dez) ações 

ordinárias nominativas, sem valor nominal e 9.780.421 (nove milhões setecentos e 

oitenta mil quatrocentos e vinte e um) ações preferencias nominativas,  sem  valor  

nominal,  alterando  o  capital  social  da Companhia  de  Gás Espírito Santo de R$ 

588.048.379,00 (quinhentos e oitenta e oito milhões, quarenta e oito mil  trezentos 

e  setenta e nove  reais)  para o  montante de  R$  636.165.810,00 (seiscentos e 

trinta e seis milhões cento e sessenta e cinco mil oitocentos e dez reais). 

O capital social integralizado passou de R$ 3.530.000,00 (três milhões, quinhentos e 

trinta mil reais) para R$ 636.165.810,00 (seiscentos e trinta e seis milhões cento e 

sessenta e cinco mil oitocentos e dez reais), integralizado da seguinte forma: R$ 

230.000.000,00(duzentos e trinta milhões de reais) correspondente ao valor da 

outorga; R$ 401.165.810,53 (quatrocentos e um milhões, cento e sessenta e cinco 

mil, oitocentos e dez reais e cinquenta e três centavos) referente aos bens ativos 

reversíveis e materiais de almoxarifado atualizados e R$ 1.470.000,00 (um milhão 

quatrocentos e setenta mil reais) aportados em espécie. 
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O capital social é composto integralmente por ações nominativas, sem valor 

nominal, assim distribuídas:      

 

 

O direito de voto é reservado, exclusivamente, às ações ordinárias e cada ação terá 

direito a 1 (um) voto nas deliberações da Assembleia. 

As ações preferenciais não terão direito a voto e gozarão da vantagem de prioridade 

no reembolso do capital, sem direito a prêmio em caso de dissolução da sociedade. 

As ações preferenciais poderão representar até 50% (cinquenta por cento) do total 

das ações emitidas pela Companhia. 

 

19.2. Destinação dos lucros 

A distribuição de lucros obedecerá às destinações de seu estatuto social, o qual 

estabelece a compensação dos prejuízos acumulados, posterior destinação de 5% do 

lucro líquido do exercício antes de qualquer outra destinação para a reserva legal 

em conformidade com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76 e artigo 43 do Estatuto da 

Companhia, até o limite de 20% do capital social integralizado. 

O artigo 44 do Estatuto da Companhia garante aos acionistas a percepção do 

dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco porcento) do lucro líquido 

ajustado de acordo com os termos da Lei de Sociedades por Ações. 

 

 

Acionistas

Ações 

Ordinárias
%

Ações 

Preferenciais
% Total %

Governo do Estado do ES 251.783    51% 2.550           2% 254.333    40%

BR Distribuidora 241.909    49% 139.924       98% 381.833    60%

Total 493.692  100% 142.474      100% 636.166  100%

Quantidade de ações - 31/12/2020

Acionistas

Ações 

Ordinárias
%

Ações 

Preferenciais
% Total %

Governo do Estado do ES 232.231    51% -                  0% 232.231    40%

BR Distribuidora 223.124    49% 130.144       100% 353.268    60%

Total 455.355  100% 130.144      100% 585.499  100%

Quantidade de ações - 31/12/2019

Descrição % 2020 2019

Lucro do exercício 20.177             (567)                

Absorção de prejuízos (567)                -                     

Reserva legal 5% (981)                -                     

Lucro líquido ajustado 18.629           (567)               

Dividendo mínimo obrigatório 25% 4.657             -                     
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19.3. Dividendos a pagar 

A distribuição de lucros obedecerá às destinações de seu estatuto social, conforme 

artigo 44 do Estatuto da Companhia garante aos acionistas a percepção do dividendo 

mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco porcento) do lucro líquido ajustado de 

acordo com os termos da Lei de Sociedades por Ações. 

 

 

19.4. Dividendos adicionais 

Em 31 de dezembro de 2020, a Administração propôs a distribuição de dividendos em 

quantia superior ao mínimo previsto estatutariamente no valor de R$ 13.972. Esses 

recursos foram mantidos no Patrimônio Líquido, em conta específica intitulada 

"Dividendos Adicionais Propostos", até a sua aprovação pela Assembleia Geral dos 

acionistas que deverá ocorrer até 30 de abril de 2021. 

 

20. Receita líquida de vendas 

A receita líquida é formada por valor referentes ao fornecimento de gás e prestação 

dos serviços de assistência técnica, após a dedução dos tributos, conforme 

demonstrado na tabela a seguir: 

 

 

 

 

Acionistas 2020 2019

Governo do Estado do ES 40% 1.863              -                     

BR Distribuidora 60% 2.794              -                     

Totais 4.657             -                     

Descrição
Volume

(m³ mil)

Receita 

Bruta 
Deduções          

Receita 

Líquida 

Industrial 173.429    308.334    (76.077)    232.257    

Automotivo (gás veicular) 18.253      31.905      (8.375)      23.530      

Residencial 2.669       7.557       (1.985)      5.572       

Comercial 1.181       3.119       (820)         2.299       

Climatização 97            185          (48)           137          

Cogeração -              2              (1)             1              

Matéria Prima 5.369       7.405       (685)         6.720       

Termelétrico 157.913    127.126    (18.115)    109.011    

Serviços Prest.de Assiência Técnica -              95            (13)           82            

Encargos de Capacidade ("Ship or pay") -              13.213      (1.222)      11.991      

Receita de Construção (20) -              16.611      -              16.611      

Totais 358.911  515.552  (107.341) 408.211  

Acumulado 12/2020
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21. Custos dos produtos vendidos e despesas operacionais 

Segue demonstrado a abertura das despesas por natureza. 

 

 

22. Receitas e custos de construção 

A receita de construção corresponde à obrigação de desempenho de construir a 

infraestrutura da concessão durante a fase de construção. Considerando que as 

construções e melhorias são substancialmente executadas por meio de serviços 

especializados de terceiros, e que toda receita de construção está relacionada à 

construção de infraestrutura, a Administração da Companhia registra a receita de 

contratos de construção com margem de lucro igual zero. 

 

 

 

2020 2019

Compra e transporte do gás (328.254)          -                     

Odorante (109)                -                     

Custos de construção (20) (16.611)           -                     

Prestação serviços assistência técnica (83)                  -                     

Encargo de capacidade ("ship or pay") (4.453)             -                     

Material (414)                (1)                    

Pessoal (3.780)             (553)                

Serviços contratados (12.254)           (1)                    

Publicidade e propaganda (50)                  -                     

Despesas gerais (566)                (23)                  

Despetas tributárias (1.893)             (1)                    

Provisão de perdas para crédito esperado (370)                -                     

Depreciação e amortização (10.153)           -                     

Outras receitas e despesas operacionais 1.127              -                     

Totais (377.863)        (579)               

Classificadas como:

Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados (349.510)          -                     

Despesas comerciais, administrativas e gerais (29.480)           (579)                

Outras receitas e despesas operacionais 1.127              -                     

Totais (377.863)        (579)               

Descrição 2020 2019

Receita de construção 16.611             -                     

Custo de Construção (16.611)           -                     

Margem -                     -                     
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23. Resultado Financeiro 

A composição do resultado financeiro é como segue: 

 

 

24. Gerenciamento de riscos de instrumentos financeiros 

A Companhia possui exposições para os seguintes riscos advindos de instrumentos 

financeiros: 

 

Risco de crédito: Risco decorrente da possibilidade de a Companhia vir a incorrer 

em perdas resultantes da dificuldade de recebimento de valores faturados a seus 

consumidores. Este risco está relacionado com fatores internos e externos à ES Gás. 

Para reduzir esse tipo de risco e auxiliar seu gerenciamento, a Companhia monitora 

as contas a receber de consumidores realizando análises periódicas dos saldos em 

aberto, bem como realizando as cobranças necessárias, de acordo com as diretrizes 

estabelecidas nas Condições Gerais de Fornecimento (Resolução nº 05/2007). 

 

Risco de liquidez: Risco de liquidez é inerente a descasamentos entre pagamentos e 

recebimentos que possam afetar a capacidade de pagamentos da Companhia. A ES 

Gás administra o risco de liquidez através de premissas de recebimentos e 

desembolsos monitoradas diariamente pela área financeira, mantendo seus ativos 

financeiros em depósitos de curto prazo com liquidez imediata em instituições de 

primeira linha. 

 

Risco com taxas de juros: Em 31 de dezembro de 2020 a companhia não possuía 

despesas financeiras relativas a empréstimos captados no mercado. 

 

Receitas Financeiras 2020 2019

Aplicações Financeiras 245                 13                   

Juros e multas recebidos 149                 -                     

Descontos obtidos 3                     -                     

Totais 397                 13                   

Despesas Financeiras 2020 2019

Juros e multa pagos (1)                    -                     

Despesas bancárias (129)                (1)                    

Encargos sobre direito de uso - IFRS 16 (37)                  -                     

Totais (167)               (1)                   
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Risco regulatório: A Companhia entende por risco regulatório a exposição ao não 

cumprimento dos dispositivos previstos no Contrato de Concessão, as 

regulamentações vigentes, e os próprios riscos intrínsecos ao negócio. A Companhia 

mitiga os riscos relativos ao Contrato de Concessão e regulamentações vigentes com 

o cumprimento das obrigações principais e acessórias, sobretudo as metas definidas 

no primeiro ciclo tarifário, as quais são também gerenciadas de tal forma a mitigar 

os riscos intrínsecos ao negócio. 

O Contrato de Concessão possui mecanismos de revisão da tarifa praticada de forma 

ordinária e extraordinária, visando preservar o equilíbrio econômico-financeiro 

durante o prazo contratual. 

 

25. Informações por segmentos operacionais 

A Companhia atua, somente, no segmento de distribuição de Gás no Estado do 

Espírito Santo e sua demonstração de resultado reflete essa atividade. Desta 

maneira, a Administração acredita que sua demonstração de resultados, e as demais 

informações constantes nestas notas explicativas, apresentam as informações 

requeridas sobre seu único segmento operacional. 

 

26. Cobertura de seguros 

Conforme previsto no contrato de concessão a concessionária deverá contratar e 

manter seguros durante todo o prazo de concessão, de forma a garantir a cobertura 

dos riscos inerentes a execução das atividades. 

Em 31 de dezembro 2020 a companhia possuía cobertura para riscos operacionais na 

importância segurada de R$ 428.804.646,46 (quatrocentos e vinte e oito milhões, 

oitocentos e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis 

centavos) com vencimento em 31 de maio de 2021. Cobertura para risco de 

responsabilidade civil dos administradores com vencimento em 22 de julho de 2021. 

A cobertura para risco de responsabilidade civil está em processo de contratação. 

As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de 

uma auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente, não foram 

examinadas pelos auditores independentes. 

 

27. Eventos subsequentes 

A ARSP divulgou no dia 05 de janeiro de 2021 o aviso de consulta Pública nº 01/2021 

acerca das contribuições e informações que subsidiarão a Diretoria Colegiada da 

ARSP na edição da Resolução que dispõe sobre as regras para o Mercado Livre de Gás 

e as condições para a prestação do serviço de distribuição de gás canalizado aos 

agentes livres de mercado no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

O referido regulamento vem disciplinar os termos dispostos na Lei Estadual 

11.173/2020 que institui o Mercado Livre de Gás no Espírito Santo. 
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A Companhia está acompanhando os possíveis impactos em seus negócios e mercado 

de atuação em relação a instauração do Mercado Livre de Gás, não sendo ainda 

possível estimar os possíveis efeitos em sua situação patrimonial e resultados 

advindos desse evento até o presente momento. 

A Companhia entende que possíveis efeitos do Mercado Livre de Gás, seja pela Lei 

Estadual, seja pelo regulamento a ser implementado pelo Órgão Regulador, ambos 

estão mitigados pela previsão contratual de preservação do equilíbrio econômico-

financeiro. 

 

Vitória – ES, 30 de março de 2021 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

 

 

Ilmos. Srs. 

Administradores e Acionistas da 

COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS 

Vitória - ES 

 

 

 

Opinião 

 

Examinamos as demonstrações financeiras da COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO 

SANTO - ES GÁS (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 

dezembro de 2020 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, incluindo o resumo das 

principais políticas contábeis. 

 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 

COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS em 31 de dezembro de 2020, 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 do auditor 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. 

  



 

 

 

Outros assuntos 

 

Auditoria do período anterior 
 

As demonstrações financeiras correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 

2019, apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por outro auditor 

independente que emitiu relatório em 16/mar./20 com opinião sem modificação sobre 

essas demonstrações financeiras. 

 

Demonstrações do valor adicionado 

 

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e 

apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a 

procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações 

financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas 

demonstrações estão conciliadas com as 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, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, 

em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento 

Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em 

conjunto. 

 

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do 

auditor 

 

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 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 administração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 

supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

 

Responsabilidades do auditor 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 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 administração a respeito, entre outros 

aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria, bem como das constatações de 

auditoria, inclusive sobre controles internos, que foram esclarecidos durante nossos 

trabalhos. 

 

Rio de Janeiro, 30 de março de 2021. 

 

 

AudiLink & Cia. Auditores 

CRC/RS 003688/O-2 S-ES 

Roberto Caldas Bianchessi 

Contador CRC/RS 040078/O-7 S-ES   
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