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RELATÓRIO
INTEGRADO DE
ADMINISTRAÇÃO

COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO
ANO BASE: 2021

1. SOBRE O RELATÓRIO
O Relatório Integrado (RI), referente ao anobase 2021 da ES Gás, é um instrumento de
apresentação
dos
resultados
e
do
desempenho da concessionária de serviços
públicos de distribuição de gás canalizado
ao poder concedente, aos acionistas, ao
mercado e clientes, aos profissionais que
compõem sua força de trabalho, aos
fornecedores e à sociedade capixaba.
Elaborado
pela
Administração
da
Companhia de Gás do Espírito Santo – ES
Gás,
este
Relatório
Integrado
da
Administração, reúne a Carta Anual dos
Administradores,
o
Relatório
da
Administração - contendo as Demonstrações Financeiras da Companhia e o
relatório dos Auditores Independentes, e o
parecer do Conselho Fiscal. As informações
contidas neste relatório são relativas ao
período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de
2021, focadas nos aspectos operacionais,
econômicos, sociais, humanos e ambientais
mais relevantes e prioritários para a
perenidade e a sustentabilidade da empresa
no cumprimento da sua missão.
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2. MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Em 2021, a ES Gás completou seu primeiro ano
de operações, ainda no contexto da pandemia
do coronavírus, que iniciou em 2020, mas
continua impactando a sociedade até a
presente data. Se as incertezas eram menores
no início do ano, porque havíamos acumulado
algum conhecimento sobre a crise sanitária, a
frustração pelo seu prolongamento e a
incerteza quanto à sua duração, nos levou a
agir preventivamente para viabilizar o
atingimento das metas organizacionais
instituídas, garantir o bem-estar e saúde de
nossos colaboradores e aprofundar o
entendimento das circunstâncias que a
pandemia estabeleceu nos nossos mercados e
clientes.
Apesar da Pandemia, atingimos a marca de
70.609 clientes. Os investimentos realizados
pela ES Gás foram de R$ 14,76 milhões,
concentrados na expansão da nossa rede, que
atingiu 474 Km ao final de 2021. O lucro líquido
alcançado no período foi de R$ 98,14 milhões,
reflexo de uma evolução significativa do
volume distribuído - tendo os segmentos
térmico e industrial como suas principais
alavancas, além de uma forte gestão dos
custos incorridos pela organização.
A convivência com o vírus não nos impediu de
avançarmos na execução dos planos
estabelecidos. Finalizamos o Planejamento
Estratégico da Companhia, estruturamos o
Portal da Transparência, onde reunimos todos
os dados requeridos pelos órgãos de controle e
aprovamos importantes políticas institucionais,
como a Política de Sustentabilidade, a Política
de Gestão de Riscos Corporativos, a Política de
Privacidade e Proteção de Dados, e as Políticas
de Integridade e Anticorrupção.
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Em 2021, aderimos ao Programa Nacional de
Prevenção à Corrupção, reafirmando nosso
compromisso com a cultura da ética e da
transparência
nos
nossos
negócios.
Colaboradores, gerentes e membros dos
colegiados estatutários participaram de
treinamentos de integridade e de licitações,
bem como da palestra alusiva ao Dia
Internacional de Combate à Corrupção..
Em relação ao mercado consumidor, os
avanços
também
foram
significativos:
relançamos o Edital da Chamada Pública
001/2020, divulgado em 2020, visando a suprir
os clientes da ES Gás a partir de janeiro de
2022. Elaboramos os projetos executivos e
obtivemos as licenças e autorizações para a
realização do maior investimento da
Companhia, conforme previsto em seu plano
de negócios: a obra de interligação da rede de
distribuição de gás do município de Linhares
ao gasoduto de transporte Cacimbas - Vitória,
o que permitirá ampliar a oferta de gás natural
naquele município, além de melhorar o nível
de serviços aos novos clientes, à exemplo da
Café Cacique e a Cacau Show.
Também concluímos o projeto de identidade
visual da ES Gás - em todos os pontos de
atendimento aos clientes e fomos autorizados
a atuar como carregadores de gás natural pela
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP).
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A ES Gás também se adequou aos avanços do
marco regulatório e legal da indústria de gás
natural. Em março, a ARSP (Agência de
Regulação de Serviços Públicos do Espírito
Santo) editou a Resolução 046/2021, que
contém as regras para o Mercado Livre de Gás
Canalizado no Espírito Santo e, em abril, foi
sancionada
a
Lei
Federal
14.134/2021,
conhecida como a Nova Lei do Gás, que traz
uma ampla revisão do marco legal em prol da
formação de um mercado de gás natural
aberto, dinâmico e competitivo.
Aprovamos o Novo Plano Básico da
Organização, recrutamos e selecionamos
gestores experientes no setor de gás natural
para atender as demandas do mercado e do
processo de desestatização. Aprovamos o
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC), que direciona as ações
de informação, inovação e digitalização para
os próximos anos.
Destacamos a implementação da nossa
Política de Sustentabilidade. Diante da
situação de insegurança alimentar provocada
pela pandemia, realizamos a doação de 500
cestas básicas para o ES Solidário - iniciativa
do Governo do Estado para organizar as
doações da sociedade civil organizada para a
população afetada pela crise sanitária do
coronavírus.
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Também realizamos o edital de chamada
pública para a seleção de projetos sociais,
culturais e esportivos. A ES Gás destinou R$
1,070 milhão para os seguintes projetos: Lona
Cultura e Arte, Cena Diversa, Cultura e
Formação em Cena, Virando o Jogo, Ídolo
Social, Cidadania em Ação e Maré Marias, por
meio das Leis de Incentivo à Cultura e ao
Esporte, Fundo da Infância e da Adolescência
e Fundo Nacional do Idoso.
Em meio a tantas incertezas, temos
trabalhado com uma convicção: estamos
escrevendo um capítulo importante para a
história da distribuição de gás, preparando a
ES Gás, concessionária de serviço público, para
que continue cumprindo sua missão de
contribuir para o desenvolvimento sustentável
do Estado do Espírito Santo, prestando serviço
de qualidade ao consumidor e fomentando o
uso de gás natural para uma transição segura
para uma economia de baixo carbono.

CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E
DE GOVERNANÇA
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VISÃO ESTRATÉGICA
O general Karl von Clausewitz cunhou a famosa frase “a estratégia é uma economia de forças”.
Visando a eliminar desperdício dos esforços organizacionais, centrando as atividades na direção
dos objetivos delimitados, a ES Gás avançou na definição de sua estratégia de atuação, a partir de
workshops realizados com a participação da Diretoria, gestores e conselheiros de Administração,
com o suporte metodológico da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP).
O processo englobou 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. Ao final, foi elaborado o mapa estratégico a seguir, sintetizando os desafios da ES Gás.
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MAPA ESTRATÉGICO ES GÁS – 2021/2022
VISÃO

MISSÃO

NEGÓCIO

VALORES

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

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

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

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

DESAFIOS ESTRATÉGICOS DE GOVERNO
Melhorar a segurança, a
eficiência e o controle dos
serviços regulados

Melhorar a competitividade, o
ambiente de negócios e de
inovação no Estado.

Fortalecer a Gestão Orientada para Resultados
de forma inovadora por
meio da eficiência das ações de planejamento,
gestão e participação social

A etapa de mapeamento dos Stakeholders identificou 47 partes interessadas, conforme relação
abaixo:
Acionistas • Anatel • ANP • ARSP • Associações (Findes, IBP, Abrace etc.) • Clientes • Comunidades no
entorno das instalações • Concessionárias (EDP, Cesan, municipais de água e esgoto etc.) •
Concorrentes • DER, ECO 101, Dnit • Colaboradores da ES Gás • EPE • Fornecedores • Fornecedores
de gás • Governo • Imprensa • MME • Instituições financeiras • Órgãos de controle (TCE/ES, PGE,
Secont, MP, Delegacia Regional do Trabalho • Órgãos de licenciamento (Idaf, Iema, Iphan, Ibama,
CBM/ES, governos municipais, Crea/ES) • Órgãos estatutários permanentes • Órgãos reguladores •
Prestadores de serviços • Sindicatos (prestadores de serviços) • Sindicatos de empregados
(Sitramico ES) e patronais • Sociedade capixaba

DIRETRIZES DE ATUAÇÃO E ESTRUTURA

Uma vez estabelecida a estratégia, a empresa conta com um conjunto de diretrizes de atuação
que norteiam 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:
Estrutura de gestão, visando a organização e execução 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.
A estrutura organizacional foi revisada pela Diretoria Executiva e aprovada pelo Conselho de
Administração com efeitos a partir de janeiro de 2022. A nova estrutura organizacional visa a
prover capacidade de execução aos processos necessários para atingir os objetivos estabelecidos
no planejamento estratégico aprovado.

Assembleia Geral de
Acionistas
Conselho
Fiscal (CF)
Conselho de
Administração (CA)
AUDI
Comitê de
Elegibilidade

Comitê de Auditoria
Estatutário

Diretoria
Executiva (DE)

Diretor AdministrativoFinanceiro (DAF)

Diretor
Presidente (DPR)

Diretor de
Operações (DOP)
GGOV

GCOF

GPAD

GTID
GRIC

GAVG

GENG

GEOP

CSERV
GJUR
GREG
GDES-A
GDES-B
ASCOM

COOAQ

CSMAS

CMARK

CMEDS

CATEC

GSUP

DIRETRIZES DE ATUAÇÃO E ESTRUTURA

Desta forma, a Companhia chegou a 31 de dezembro de 2021, além da Diretoria Executiva, com 12
colaboradores próprios, todos em nível gerencial, responsáveis pela gestão dos macroprocessos
administrativos e operacionais. Para as demais funções, contava com um quadro de pessoal
oriundo de contratos de prestação de serviços, inclusive com um BPO (Business Process
Outsourcing) prestado pelo acionista Vibra Energia.
Ao final de 2021, estavam em fase final processos de recrutamento visando à contratação de
outros colaboradores (gerentes) para a concessionária.
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ESTRUTURA SOCIETÁRIA
A ES Gás é uma empresa de sociedade anônima de capital fechado. A sua estrutura societária
considera o Estado do Espírito Santo, com 51% do capital votante e detentor do controle
acionário, e a Vibra Energia S.A. (antiga Petrobras Distribuidora S.A.), com os 49% restantes.
Vale ressaltar que está em andamento o processo de desestatização da Companhia, iniciado após
a celebração do Contrato de Estruturação do Projeto entre os acionistas e o BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), marcando o início do processo de venda do
controle acionário da ES Gás.
O bom andamento desse processo de desestatização vem sendo possível graças a um modelo de
governança regido pelo acordo de acionistas, com um Conselho de Administração ativo, voltado
para a tomada de decisões estratégicas. Neste período, foram adotadas várias boas práticas de
gestão, visando aos controles de operações e de melhoria contínua dos processos que
conduziram a Companhia aos resultados robustos de 2021.

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
51% DO CAPITAL VOTANTE

VIBRA ENERGIA S.A
49% DO CAPITAL VOTANTE

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

ASSEMBLEIA GERAL
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 para eleger e destituir seus conselheiros a qualquer tempo. A Assembleia Geral é composta
pelo acionista controlador, o Estado do Espírito Santo, e pelo acionista Vibra Energia S.A. (ex
Petrobras Distribuidora S.A.), sendo devidamente representados nos termos da lei e do Estatuto
Social.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA)
Órgão central do sistema de governança, responsável pela perenidade da Companhia e pela
criação de valor no longo prazo. O Conselho é responsável pelo estabelecimento das políticas
gerais que orientam os negócios da Companhia e pela eleição dos diretores, bem como pela
supervisão da sua gestão. Em 2021, tivemos o Conselho de Administração composto por sete
integrantes titulares, não se admitindo suplentes, com participação de indicação pelos acionistas
da Companhia de acordo com o percentual no capital votante.
Nenhum membro da Diretoria Executiva faz parte do Conselho de Administração. Eventuais
conflitos são administrados pelo presidente do CA, ou encaminhados à Assembleia Geral,
observando as normativas da Companhia. Neste mister, vale destacar que não houve necessidade
de resolução de conflito por meio de arbitragem, conforme dispõe o Estatuto Social.
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DIRETORIA EXECUTIVA
A Diretoria Executiva é o órgão executivo da administração que tem como atribuição
implementar as estratégias e diretrizes da Companhia aprovadas pelo Conselho de
Administração. A ES Gás possui três diretores estatutários, sendo composta por um diretorpresidente e um diretor administrativo-financeiro, que desde meados de outubro de 2021 passou
a acumular as funções e atividades do diretor de operações, por vacância desde então.
Os diretores são eleitos pelo Conselho de Administração, observando os critérios estabelecidos
por Lei e pelo Estatuto Social da Companhia. A política de remuneração dos diretores,
conselheiros e membros dos Comitês Estatutários é estabelecida pela Assembleia Geral e o
montante global aprovado anualmente. De acordo com o Art. 152, da Lei Federal nº 6.404/1976,
para o ano de 2021, a Assembleia Geral Ordinária definiu essa remuneração global dos
administradores e membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário, incluídos os
encargos e benefícios, no valor de R$ 2,5 milhões.
CONSELHO FISCAL (CF)
O Conselho Fiscal é um órgão estatutário e permanente, composto por três membros e seus
respectivos suplentes. As atividades do CF referem-se às análises das Demonstrações Financeiras e
ao acompanhamento dos resultados junto aos auditores independentes, cujo objetivo é garantir a
exatidão dos números apresentados.

ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

COMITÊS DE ASSESSORAMENTO
A ES Gás conta também com dois comitês estatutários, que são diretamente ligados ao Conselho
de Administração: o Comitê de Auditoria Estatutário e o Comitê de Elegibilidade.
O Comitê de Auditoria Estatutário é composto por três membros, todos independentes, sendo
obrigatoriamente um com experiência em assuntos de contabilidade societária, e outro
acumulando cadeira também no Conselho de Administração. Seu objetivo é supervisionar a
qualidade e integridade dos relatórios financeiros, a aderência às normas legais, estatutárias e
regulatórias, a adequação dos processos relativos à gestão de riscos, auditoria interna e controles
internos e as atividades dos auditores independentes.
É um órgão colegiado e estatutário de assessoramento, com autonomia operacional, cujos
membros são eleitos pelo Conselho de Administração ao qual se reporta diretamente, atuando
com independência em relação à Diretoria da Companhia.
Já o Comitê de Elegibilidade apoia a Companhia na verificação da conformidade do processo de
indicação de membros às instâncias estatutárias, perfazendo a avaliação de atendimento aos
requisitos legais e quanto a ausência das vedações dos indicados para a função de
administradores, conselheiros fiscais e membros do Comitê de Auditoria Estatutário. É constituído
por três membros, escolhidos dentre os integrantes do Conselho de Administração, sem
remuneração adicional.
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AUDITORIAS
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, do Conselho
Fiscal e da Agência Reguladora (ARSP); 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.
AUDITORIA INDEPENDENTE
Em 2021, foi contratada a empresa de auditoria externa Russel Bedford Brasil, em atendimento à
Lei nº 13.303/2016 e ao Estatuto Social da Companhia, para a execução dos serviços de auditoria
externa independente da demonstração contábil anual do exercício de 2021 e também as
demonstrações contábeis intermediárias e anual do exercício de 2022.
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DADOS DA OUVIDORIA
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.
A partir de março de 2021, as atividades de Ouvidoria passaram a ser de responsabilidade da
Gerência de Riscos e Conformidade. Neste ano, foram registradas 73 manifestações, uma média
de 6,8 por mês, todas atendidas, consideradas improcedentes ou em processo de atendimento
pela Cia.
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4. METAS E DESEMPENHO
DESEMPENHO ECONÔMICO E FINANCEIRO
Tão importante como ter uma estratégia bem
definida é zelar pela sua execução. A ES Gás
fortaleceu em 2021 a sua governança de avaliação
permanente dos seus compromissos com os
indicadores de performance (Key Performance
Indicador - KPIs) estabelecidos no seu orçamento
anual, que endereçam os compromissos constantes
no Plano de Negócios quinquenal.
Ao final do ano de 2021, foi iniciado o trabalho de
desdobramento da estratégia da ES Gás em metas
para 2022, sejam elas de âmbito corporativo-finalístico
ou intermediárias para o corpo gerencial da ES Gás.
Todas as metas foram elaboradas em estreito
alinhamento com os direcionadores estabelecidos no
Planejamento Estratégico, de forma que nenhum
deles ficasse sem metas, e que nenhuma meta fosse
estabelecida sem conexão com a estratégia.
PRINCIPAIS INDICADORES
Em 2021 a Companhia alcançou faturamento de R$
2,1 bilhões, tendo comercializado um volume de 981,9
milhões de m³ no período. Os destaques foram o
segmento industrial, que representa 69,1% do
faturamento da ES Gás, e que respondeu por R$ 1,4
bilhão, seguido do segmento termoelétrico, que
representa 21,7% do faturamento, e que atingiu R$
452,1 milhões.
A retomada econômica, decorrente da maior
contenção da pandemia em escala global, impactou
positivamente os resultados econômico-financeiros
da ES Gás em 2021. É necessário, no entanto, observar
o ano de 2020 com a ressalva de que a operação da
ES Gás se iniciou somente no mês de agosto,
totalizando cinco meses de operação.
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INDICADORES
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 – REALIZADO
INDICADORES OPERACIONAIS

2021

2020

VOLUME DE GÁS DISTRIBUÍDO (MIL
M³/DIA):

2.690,14

2.346,00

NÃO-TÉRMICO

1.662,06

1.314,00

TÉRMICO

1.028,08

1.032,00

EXTENSÃO DE REDE (KM)

474,7

467

CARTEIRA DE CLIENTES (UC)

70.608

65.262

VOLUME (MIL M³/DIA)/CLIENTES

0,04

0,04

INDICADORES FINANCEIROS

2021 (jan a dez/21)

2020 (ago a dez/20)

FATURAMENTO (R$ MIL)

2.101.590

485.633

MARGEM DE DISTRIBUIÇÃO (R$ MIL)

168.678

50.498

MARGEM BRUTA (R$ MIL)

197.084

58.701

DESPESAS OPERACIONAIS¹ (R$ MIL)

51.224,90

18.200,00

EBTIDA (R$ MIL)

155.532,70

40.501,00

LUCRO LÍQUIDO (R$ MIL)

98.142

20.177

INVESTIMENTOS (R$ MIL)

14.760

11.395

Crescemos a nossa rede e o número de clientes,
expandindo a nossa atuação nos segmentos
residencial e comercial. Isso refletiu na margem total
de distribuição, que atingiu o montante de R$ 168.678
mil, com maior participação do segmento industrial,
com R$ 128.904 mil (76%), seguido do termoelétrico,
com R$ 17.046 mil (10%) e do gás natural veicular
(GNV) com R$ 9.416 mil (6%). O segmento urbano
(residencial e comercial) atingiu R$ 11.287 mil no ano
de 2021, equivalente a 7% da margem total, e os
outros segmentos somaram R$ 2.025 mil (1%).
Um famoso ditado corporativo diz que “custo é como
unha, tem que cortar sempre”. A ES Gás não se
descuidou da despesa operacional, que seguiu
controlada. Ao compararmos com a margem de
distribuição (MD) em cada período, nota-se uma
redução de 36% da MD em 2020 para 30% da MD
em 2021, indicando uma melhora na eficiência de
custos e na geração de resultado.

METAS E DESEMPENHO

INVESTIMENTOS
A alocação de investimentos é uma decisão de
extrema relevância para qualquer organização, e deve
estar totalmente alinhada aos objetivos estratégicos
delimitados. A ES Gás investiu R$ 14,8 milhões no
período, sendo R$ 9,3 milhões (63%) em ramais de
redes,
projetos,
melhorias
e
equipamentos
operacionais e R$ 5,5 milhões (37%) em tecnologia de
informação e infraestrutura física. Desta forma,
avançou tanto no atendimento aos clientes como na
capacidade tecnológica e transformação digital.

INVESTIMENTOS (R$ milhões)

Jan a Dez/21

EXPANSÃO DO RESIDENCIAL
E DO COMERCIAL

6,9

INTERIORIZAÇÃO DO GN

2,4

OUTROS INVESTIMENTOS

5,5

TOTAL

14,8

INTERLIGAÇÃO DE LINHARES
Um dos investimentos de maior destaque iniciado
em 2021 é o projeto de interligação da rede de
distribuição de Linhares ao gasoduto de transporte
“Cacimbas – Vitória”. Com investimento previsto de R$
27,7 milhões, o objetivo é interligar a rede de
distribuição urbana do município com o ponto de
recebimento de gás, localizado no gasoduto de
transporte na região de Regência. Assim, elimina-se o
transporte rodoviário de GNC (gás natural
comprimido) e as etapas de compressão e
descompressão, de forma a ampliar o volume
ofertado ao município, para até 360.000 m³/dia, ou
seja oito vezes superior à capacidade atual.

METAS E DESEMPENHO

SITUAÇÃO ATUAL X SITUAÇÃO PRETENDIDA

SITUAÇÃO ATUAL
Abastecimento feito por carretas de GNC
Volume de 40.000 m³/dia
Riscos de incidentes e desabastecimentos por
conta do transporte rodoviário
Malha de distribuição restrita

SITUAÇÃO PRETENTIDA
Abastecimento feito por duto
Volume de 360.000 m³/dia
Aumento da segurança e a redução de custos
operacionais relativos à compressão, ao transporte
e à descompressão do gás natural
Ampliação da malha de distribuição e,
consequentemente, expansão da oferta de gás
natural
RESULTADO LÍQUIDO
A ES Gás performou resultado positivo em 2021,
auferindo ao final do exercício o Lucro Líquido de R$
98.142 mil, fruto de um incremento de volume, em
parte
devido
à
melhoria
do
ambiente
macroeconômico, somado a uma consistente gestão
de custos em relação ao ano de 2020.
Importante destacar também que a Companhia
concluiu o levantamento dos valores a recuperar de
créditos pela exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS/COFINS, conforme julgamento do Supremo
Tribunal Federal em 13/05/2021. O valor recuperado
pela ES Gás, referente aos períodos de 2020 e 2021, foi
de R$ 17.633 mil, impactando positivamente o Lucro
Líquido de 2021.
Cabe também destacar que o resultado foi
impactado por provisão referente à recuperação
judicial de um cliente, de cerca de R$ 4 milhões.

METAS E DESEMPENHO

DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS
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 seu Estatuto. A distribuição de lucros superará às
destinações previstas no 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 2021 terá sua
destinação deliberada em Assembleia Geral Ordinária
(AGO) a ser realizada no mês de abril de 2022.
DESEMPENHO COMERCIAL
CARTEIRA DE CLIENTES
Expandir a área de atuação da ES Gás levando o gás
natural a mais clientes no Espírito Santo passa pela
ampliação da carteira comercial. Em 2021
aperfeiçoamos
os
processos
recebidos
da
concessionária
anterior,
período
em
que
prosseguimos com a prospecção de novos clientes
junto ao mercado, envidando esforços para aumentar
a nossa base de clientes ligados. Atingimos a marca
de 70.609 unidades consumidoras em 2021, em um
ano repleto de desafios de aprendizagem e formação
de equipe na ES Gás.
VOLUME DISTRIBUÍDO
O volume distribuído médio mensal apresentou um
crescimento expressivo de 15% na comparação com
2020, notadamente no segmento industrial,
encerrando o ano com 63 clientes na carteira. Ao
esforço da área comercial, somou-se a melhoria no
cenário econômico e o crescimento do PIB (Produto
Interno Bruto) de 4,5% em 2021, segundo dados do
IBGE, quando comparado com a situação de 2020,
mais gravemente afetado pela pandemia do
coronavírus.

METAS E DESEMPENHO

Na Indústria, os clientes do setor da mineração
apresentaram um crescimento expressivo de cerca de
50% no volume médio diário no comparativo com o
ano de 2020. Já no setor de papel e celulose o
crescimento foi de 6%, e na siderurgia tivemos um
crescimento de aproximadamente 60% no volume
médio diário na comparação entre os períodos.
Ainda no segmento industrial, destacamos o início do
fornecimento para um grande industrializador de
café, em Linhares, por meio de infraestrutura de GNC
instalada no local.
Nos segmentos residencial e comercial, avançamos a
carteira de clientes para 69.821 e 683 clientes,
respectivamente. Os volumes médios mensais no
comparativo anual demonstram um aumento de 12%
no consumo médio do segmento comercial e uma
redução de 11% no segmento residencial, números
que evidenciam o efeito da pandemia. Com o início
da vacinação, o ano de 2021 apresentou uma melhora
para o segmento comercial, já que as pessoas
estavam mais seguras para saírem de casa, gerando o
efeito inverso no consumo residencial, que caiu em
2021 em relação a 2020.
O segmento de térmicas se manteve estável em
relação ao ano de 2020 em termos de demanda
diária, com consumo de 1.028 mil m³/dia e despacho
regular durante todo o ano, em função da crise hídrica
em 2021, em que esta fonte energética foi utilizada
para suprir a demanda elétrica.
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ATENDIMENTO (CORTESIA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS)
Uma concessionária que presta serviços públicos tem
na interação com os clientes uma forma de
aperfeiçoamento de suas atividades e da busca pela
excelência no atendimento. A ES Gás registrou
números significativos no ano de 2021, com destaque
para o avanço dos canais digitais, em parte devido à
pandemia que restringiu a circulação de pessoas, e
também devido ao aprendizado que a crise sanitária
promoveu em relação à tecnologia, com a adesão de
clientes que antes priorizavam o atendimento
presencial. Desta forma, o canal presencial foi o meio
escolhido por apenas 3,07% dos clientes da ES Gás.

CANAL DE
ATENDIMENTO

TOTAL

PRESENCIAL

1.216

E-MAIL

15.000

TELEFONE

23.328

TOTAL

39.544

METAS E DESEMPENHO

CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS
NATURAL
A chamada pública é um instrumento previsto no
contrato de concessão da ES Gás com o Estado do
Espírito Santo, como forma de buscar as melhores
condições de mercado para seus clientes. Em 2021, a
Companhia realizou a segunda chamada pública,
visando a contratação de gás a partir de 01/01/2022,
nas modalidades: firme, interruptível, disponibilidade
e customizada.
Foram recebidas propostas comerciais de oito
empresas: Petrobras, Compass, Equinor, Galp, Gas
Bridge, Shell, Eneva e CDGN, sendo que apenas a
primeira apresentou uma proposta válida e firme, nos
prazos requeridos, para suprimento de gás natural.
A ES Gás negociou com a Petrobras uma gradual
redução de compra de volumes, ao longo do contrato,
possibilitando a entrada de novos supridores no
portfólio de aquisição de gás natural da Companhia,
colaborando para que a aquisição atenda aos
princípios
de
economicidade,
eficiência,
transparência e modicidade tarifária.

DESEMPENHO OPERACIONAL
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 se desdobram em
outras atividades, listadas a seguir.
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QUALIDADE NO FORNECIMENTO
A ES Gás realiza a gestão da qualidade do serviço de
distribuição de gás canalizado, visando a 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
754.762
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 pelo Regulamento
Técnico ANP nº 002/2008, anexo à Resolução ANP n°
16, de 17/06/2008 e Anexo II, item 2.3.2 do contrato de
concessão.
INTEGRIDADE DE ATIVOS E GESTÃO DE
INTERFERÊNCIAS
Para operar a malha de dutos com eficácia, a ES Gás
monitora a rede de distribuição e acompanha
continuamente as obras de terceiros.
A equipe técnica da concessionária percorre toda a
extensão da rede de distribuição e, durante a rota,
observa anomalias que possam vir a 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 e reuniões de orientações 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.
Nas operações da ES Gás no ano de 2021, foram
registradas 477 interferências nas faixas de duto da
Companhia e cinco ocorrências com vazamentos de
gás natural, que foram prontamente contidos e
reparados.
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PALESTRAS COM EMPRESAS INTERFERENTES
As empresas que tenham sido observadas
executando escavações próximas à rede de dutos são
abordadas com o propósito de realizar o
agendamento
de
palestras
com
empresas
interferentes, normalmente realizadas em suas
instalações.
As palestras têm por objetivo esclarecer e informar
sobre os riscos de acidentes em caso de interceptação
e/ou rompimento das redes existentes. Esta
aproximação viabiliza uma comunicação eficiente
entre as partes antes do início de uma futura
escavação, o que contribui com a redução dos riscos
de acidentes, já que um colaborador da equipe da ES
Gás estará presente orientando sobre a localização do
duto de gás.
Ao longo de 2021, foram realizadas 17 palestras com
empresas interferentes.

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 Companhia 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:
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
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Alinhado com a Política de SSMA, a ES Gás realizou
em 2021 campanhas, atividades e treinamentos, a fim
de zelar pela vida dos colaboradores e conscientizálos a cumprir com êxito os padrões estabelecidos pela
Companhia.
SEGURANÇA NO TRÂNSITO
Na vida moderna, os meios de transporte são de
extrema importância para movimentação das
pessoas e possuem grande relevância para o
desenvolvimento econômico das cidades.
Considerando que diariamente há muitas equipes
em trânsito, partindo ou chegando ao Centro de
Operações de Gás Natural (COGN) da ES Gás, há
necessidade de promover ações de conscientização
relacionadas
à
direção
defensiva
e
ao
comportamento seguro no trânsito junto a todos os
condutores dos veículos.
Condutores que adotam atitudes e postura defensiva
na direção, cuidam de si e dos outros e contribuem
para evitar a ocorrência de acidentes.
O calendário corporativo da Semana Nacional de
Trânsito de 2021 contou com o apoio de palestrantes
da Polícia Rodoviária Federal e da Guarda Municipal
de Trânsito do município de Serra, onde fica
localizado o COGN.
INSPEÇÕES DE SSMA
Em linha com a integração entre as equipes de
manutenção e operação, em 2021 foram realizadas
148 inspeções nas instalações da Rede de Distribuição
de Gás, contribuindo com a observância dos aspectos
relacionados à segurança e integridade das
instalações.
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SIMULADOS DE EMERGÊNCIA
Em 2021, com o objetivo de reforçar a segurança da
distribuição do gás natural canalizado, a equipe
realizou 12 exercícios simulados de resposta à
emergência.
As simulações contemplaram os seguintes cenários:
vazamento de líquido odorante, ruptura de dutos de
alta e baixa pressão, acompanhamento do fluxo de
comunicação, emergência em espaço confinado e
explosão seguido de incêndio dentro da área do
cliente.
Aspectos
como
atendimento
ao
procedimento de comunicação de emergência,
tempo decorrido e simulado de abandono do prédio
do COGN.
DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS
Os resíduos Classe I são aqueles que possuem riscos
potenciais ao meio ambiente devido às suas
características,
tais
como:
inflamabilidade,
corrosividade, toxidade, reatividade e patogenicidade,
o que exige um controle eficiente de seu descarte. Em
2021, foram destinados cerca de 600 kg de resíduos,
como filtros de óleo, panos de limpeza, vestuário de
proteção contaminados por substâncias perigosas,
entre outros, por intermédio de empresas
especializadas.

GESTÃO DE PESSOAS E ADMINISTRATIVA

GESTÃO DE PESSOAS
Iniciamos o ano de 2021 com o quadro de pessoal da ES Gás estruturado com seis colaboradores
ocupantes de funções de confiança (assessora de Comunicação e Sustentabilidade,
coordenadora de Serviços Compartilhados, gerente Jurídico, gerente de Gestão de Pessoas e
Serviços Administrativos, gerente de Contabilidade e Controladoria e secretária-Geral).
De forma a prover a Companhia de uma equipe mínima de gestores para suportar a evolução
dos processos, foram contratados profissionais para as seguintes posições gerenciais e
estatutárias: Diretoria Administrativo-Financeira, Auditoria Interna, Gerência de Riscos e
Conformidade, Gerência de Planejamento e Administração, Gerência de Aquisições e Vendas de
Gás, Gerência de Suporte à Desestatização e Transferência de Controle, esta última de caráter
temporário, voltada para o atendimento às demandas do BNDES, banco contratado pelos
acionistas para condução do processo.
Os processos de transferência do conhecimento para os gestores contratados pela ES Gás em
2021 aconteceram de forma intensa e seguem em 2022, visando a garantir a continuidade
operacional da ES Gás. Ao final de 2021, um novo Plano Básico de Organização foi aprovado,
visando a adequação da estrutura organização ao processo de aprendizado e evolução natural
do negócio. Desta forma, a ES Gás possuía, no final do ano, um quadro com 142 colaboradores,
sendo 12 diretos e 130 prestadores de serviços.

LICTAÇÕES E CONTRATOS

LICITAÇÕES E CONTRATOS
A ES Gás segue realizando os seus processos de aquisição de bens e serviços utilizando a
ferramenta online “Licitações-e”, do Banco do Brasil, buscando assim ganhar agilidade e
transparência nos seus processos de contratação.
Os principais processos finalizados em 2021 foram:
1. Operação da Rede de Distribuição de GN: R$ 18.082.197,57
2. Gestão de faixa de dutos e manutenção das instalações: R$ 13.991.556,75
3. Obra Construção e montagem gasoduto projeto Interligação Linhares Fase II: R$
16.000.168,00
4. Elaboração de projetos e documentos de engenharia sob demanda, serviço de
fiscalização supervisão administrativa: R$ 12.159.000,00

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Como empresa prestadora de serviços, a ES Gás tem na tecnologia um processo chave para
alcançar seus objetivos estratégicos. Em 2021, a área de tecnologia da informação dedicou-se ao
aprimoramento de algumas iniciativas já implementadas em 2020, e também ao início de
projetos importantes para assegurar a implementação da infraestrutura de TI necessária para a
execução dos processos internos e relacionamento ágil e de qualidade com os seus diversos
stakeholders. São eles:
1. Portal da ES Gás
·Desenvolvimento de integração com sistema SAP para emissão da fatura online.
·Desenvolvimento de Calculadora de Gás para que o cliente possa comparar o custo do Gás
natural com o seu gasto atual com GLP.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PDTIC 2021-2024)
A ES Gás, desde o início da sua operação, em agosto de 2020, possui a sua infraestrutura de
tecnologia da informação suportada pelo contrato de BPO com a Vibra Energia. Foi a solução
encontrada à época, visando a garantir a continuidade das operações na transição da concessão
da então BR Distribuidora para a ES Gás.
Contudo, os desafios identificados durante os primeiros meses de operação da Companhia
demonstraram a necessidade de construirmos uma infraestrutura de TI autônoma, que habilite
a ES Gás para os desafios estabelecidos no seu planejamento estratégico, especialmente na sua
Visão, que estabelece a ambição de “ser referência na gestão da qualidade e da segurança nos
serviços prestados aos clientes”.
Para suportar a busca pelo aprimoramento de processos, se fez necessário o desenvolvimento de
um plano estruturante para elevar a ES Gás ao nível de digitalização e inovação considerado
necessário para cumprir a agenda estratégica.
Os projetos previstos possuem cronograma de implementação até 2024, sendo 2022 o ano com
maior concentração de entregas. Os temas contemplados no Plano são: Infraestrutura de TI e
Telecom; Sistemas de Gestão Empresarial; Aplicativos de produtividade e ferramentas de
colaboração; Desenvolvimento e Implantação das Políticas de TI.

REGULAÇÃO

REGULAÇÃO
Ao longo de 2021, os temas regulatórios ganharam destaque, exigindo uma intensa atuação da
ES Gás, seja nas discussões de temas com a Agência de Regulação de Serviços Públicos do
Espírito Santo (ARSP), seja na participação em consultas públicas que vieram regulamentar
pontos estratégicos na gestão da concessão.
Em 31/03/2021, após processo de consulta pública, a ARSP publicou a Resolução 46/2021,
regulamentando a atuação no Mercado Livre de Gás, atendendo as diretrizes do Contrato de
Concessão e da Lei Estadual que disciplinam o tema.
Durante o mês de junho/2021, após outro processo de consulta pública, a ARSP publicou a
Resolução 48/2021, regulamentando a aplicação de sanções e penalidades à concessionária,
indicando os fatores geradores e o fluxo de atuação de defesa e recursos no processo.
Ainda em relação ao Mercado Livre de Gás, a ES Gás, em cumprimento à Resolução ARSP
46/2021, apresentou proposta de minuta contratual para Uso do Serviço de Distribuição (Cusd),
que foi objeto de consulta pública, concluído ao final do exercício de 2021, permitindo assim que
os clientes interessados conheçam o instrumento contratual que regerá a relação com a
concessionária neste mercado.
A governança regulatória contou, em 2021, com uma ação fiscalizadora da ARSP, com enfoque
em processos operacionais, tendo a ES Gás primado pela plena transparência, colaboração e
acesso da Agência Reguladora na execução dos exames, informações e verificações.
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Além disso, a ES Gás realizou ao longo de 2021 o cumprimento das determinações originadas
pelo Termo de Notificação 04/2020, lavrado em agosto de 2020 e concluído no início de 2021.
Tal determinação compreendeu a adequação e calibração de medidores em clientes do
segmento residencial e comercial, concluída em dezembro de 2021, quando as evidências do
processo foram encaminhadas para análise e deferimento pela ARSP.
Outro tema desenvolvido pela área de regulação foi a construção da proposta de Tarifa Social,
encaminhada para avaliação e posterior regulamentação da Agência Reguladora após consulta
pública.
O contrato de concessão e a regulamentação vigente aplicável à distribuição de gás canalizado
requerem 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.
Em relação aos Indicadores de Qualidade de Produto e Serviço, os resultados mostraram-se
dentro dos padrões históricos da concessão, demonstrando a conformidade do produto, e a
atuação tempestiva da Companhia no tratamento da duração da falta de gás e da frequência da
ocorrência da falta de gás.
No que diz respeito 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, assim como buscar a satisfação dos clientes.
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Por fim, sobre os Indicadores de Segurança no Fornecimento, os resultados mostram a
manutenção da performance da ES Gás na Qualidade de Produto, Serviço e Atendimento
Comercial, zelando pela odorização do produto, preservando índices mínimos de vazamento e
com o tempo de atendimento a emergências prosseguindo, a maior parte do ano, acima de
90%, sendo superior a este percentual por todo o segundo semestre, o que significa realizar esse
atendimento em até duas horas, como prevê o contrato de concessão.
Os indicadores demonstram que a ES Gás prioriza uma gestão segura, com operação contínua e
buscando a satisfação dos clientes.
INDICADORES DE QUALIDADE DE PRODUTO E SERVIÇO

ITENS

INDICADOR

MAR

JUN

SET

DEZ

INDICADORES DE QUALIDADE DE PRODUTO E SERVIÇO
01

ICP – Índice de Conformidade do Produto

100%

100%

100%

100%

02

PRE – Entrega à Pressão de Referência

0%

0%

1,52%

4,55%

03

DFG – Duração da Falta de Gás

0%

0%

2,86%

0%

04

FFG – Frequência de Falta de Gás Canalizado por Usuário

0,04%

0,03%

0,05%

0,07%

INDICADORES DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO COMERCIAL
05

SCP – Solução de Chamado em Primeiro Nível

66,03%

59,85%

72,23%

71,09%

06

FER – Frequência Equivalente de Reclamação

1,52%

1,38%

2,63%

3,23%

99,33%

100%

100%

100%

INDICADORES DE SEGURANÇA NO FORNECIMENTO
07

COG – Concentração de Odorante no Gás Canalizado

08

IVAZ – Indicador de Vazamentos no Sistema de Distribuição

-

-

0,42%

-

09

TAE – Tempo de Atendimento a Emergências

92,21%

85,45%

91,84%

92,11%
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SUSTENTABILIDADE
Instituir um canal de diálogo com as partes interessadas, de modo a garantir que a Companhia
paute sua atuação considerando a geração de valor com os stakeholders, é papel da
Comunicação. Em 2022, seguimos avançando neste intuito de estabelecer conversas produtivas
com vários públicos estratégicos da ES Gás.
No âmbito dos colaboradores, reforçou-se o informativo semanal “Acontece na ES Gás” como
um canal de comunicação com a força de trabalho. Foram edições semanais que abordaram
assuntos de interesse comum. Ao informativo, somou-se a TV Corporativa, um software
contratado para veicular conteúdo da Companhia em oito monitores espalhados pelo escritório,
pelo Centro de Operações do Gás Natural (COGN) e pelas lojas de atendimento, ampliando o
alcance das mensagens corporativas, de forma a perseguir que a mensagem da organização,
alcance a todos de forma consistente e inteligível.
Ao público interno também foram destinadas diversas campanhas, em parceria com as áreas
gerenciais. Foram campanhas de SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente), que envolveram
temas como segurança no trânsito, dia do meio ambiente, doação de sangue, ergonomia e
saúde corporal, tabagismo, prevenção ao suicídio, câncer de mama e de colo de útero, câncer de
próstata e câncer de pele; como também comunicação sobre integridade (“Agir corretamente
faz toda a diferença”) e, não poderia ser diferente, de prevenção ao coronavírus.
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Outra comunicação que recebeu atenção foi aquela voltada para as comunidades, prevista nas
condicionantes das licenças ambientais. Foi elaborado o Programa de Comunicação Social da
obra de interligação da rede de distribuição de gás do município de Linhares ao gasoduto de
transporte Cacimbas- Vitória, e providenciado o treinamento de Educação Ambiental na ES Gás.
A ES Gás também finalizou a implantação da identidade visual em todos os seus pontos de
atendimento, assim como evoluiu positivamente com o registro da marca junto ao INPI (Instituto
Nacional de Propriedade Industrial), protegendo este importante ativo da Companhia.
A página da ES Gás no LinkedIn ultrapassou os seis mil seguidores e se tornou a quarta maior
entre as distribuidoras de gás natural do Brasil, reforçando o canal como um importante meio de
comunicação de público especializado da Companhia. Foram realizados, ainda, palestras e
workshops no segmento de gás natural, visando a compartilhar a visão e ações da ES Gás entre
públicos estratégicos, como no Oil&Gas Week, no Fórum de Energia (Fenergia) e no Café com
Negócios (Caneg) da Associação dos Empresários da Serra (Ases).
O pronto atendimento das demandas da imprensa garantiu que a ES Gás agisse com
transparência na condução de suas atividades, com o atendimento tempestivo às demandas de
veículos locais e nacionais que procuraram a Companhia.
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No âmbito da sustentabilidade, a ES Gás avançou com a aprovação de política correlata, em que
institui suas diretrizes de atuação. Efetuou, ainda, a doação de 500 cestas básicas ao ES Solidário,
uma contribuição para mitigar a situação de insegurança alimentar dos capixabas, causada pela
pandemia; assim como realizou chamada pública visado a selecionar projetos de cunho social,
cultural e esportivo para receber aporte financeiro via lei federal de renúncia fiscal.
Oitenta e três projetos se inscreveram no edital da ES Gás, e após avaliação da Comissão
instituída para a seleção, sete deles receberam o total de R$ 1,070 milhão para utilização em
iniciativas aprovadas nas instâncias federais. Mais informações se encontram na página da ES
Gás.
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PERSPECTIVAS 2022
As perspectivas para 2022 apontam para o
amadurecimento dos processos da ES Gás na distribuição
de gás natural no Espírito Santo. Já entrando em seu
segundo ano de operações, a Companhia enfim assume a
condução das atividades-chave da concessão, com a
desmobilização do BPO (Business Process Outsourcing ou
terceirização de processos de negócios) que mantinha
com a Vibra Energia (antiga BR Distribuidora), firmado
para dotar a concessionária de expertise e condução da
estruturação operacional da Companhia
Com a contratação de profissionais para posições
estratégicas, a ES Gás poderá dedicar-se a cumprir as
metas previstas em seu plano de negócios, fortalecendo
sua atuação.
A Companhia atua diuturnamente na busca do alcance
dos objetivos estratégicos estabelecidos, não poupando
esforços para ampliar sua atuação para mais
consumidores e para mais municípios capixabas,
cumprindo sua função de difundir o uso do gás natural,
uma fonte energética limpa, econômica e cômoda.
Atua, ainda, para melhorar a cada dia a qualidade da
prestação de serviços, aperfeiçoando suas ações junto a
clientes atuais e potenciais, além de contribuir para a
consolidação do novo marco regulatório da indústria do
gás natural, agindo para que o mercado de gás seja um
ambiente livre e competitivo e que o insumo possa ser
adquirido de forma a beneficiar seus clientes com as
condições mais favoráveis do mercado.
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O ano de 2022 será, portanto, o de liderar processos de
expansão da rede, com a entrega da principal obra do
plano de investimentos da Companhia, com a entrada em
operação, em novembro, do novo gasoduto de ligação até
Linhares, além de prosseguirmos na busca de novos
mercados e clientes para a Companhia.
O ano de 2022 será dedicado a buscar a inovação
disruptiva, seja na oferta de energia, seja na digitalização
da Companhia, para que a tecnologia da informação seja
uma ferramenta estratégica no aperfeiçoamento dos
serviços prestados aos capixabas e decisiva para a
eficiência operacional da ES Gás.
A perspectiva é que a Companhia, pautada pelo disposto
em seu planejamento estratégico, avance na melhoria dos
processos internos, na digitalização dos serviços, na
expansão da rede de gás, nos procedimentos relacionados
à governança e conformidade e no pleno atendimento às
partes interessadas.
Além disso, seguimos prestando o suporte ao Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES com as informações demandadas no âmbito dos
trabalhos relacionados ao processo de privatização da
Companhia, conforme decisão tomada pelos acionistas.
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MENSAGEM FINAL
Este relatório demonstra todo o trabalho da ES Gás em realizar, com sucesso, a transição da
concessão de distribuição do gás natural no Espírito Santo, ao mesmo tempo em que estabelece
sua estrutura própria, institui e revisa processos organizacionais e se adapta a uma realidade em
constante mutação, fortemente impactada por uma pandemia e seus reflexos econômicos em
todo o mundo.
É um período desafiante, em que uma nova Companhia começa a escrever seu capítulo de uma
história iniciada mais de 25 anos atrás, quando teve início a distribuição de gás natural no Estado.
Somos novos protagonistas de uma história já estabelecida, enfrentamos antigos desafios ao
mesmo tempo em que conhecemos os novos. Estamos mudando em um cenário em que tudo o
que era estabelecido em âmbito mundial vem sendo questionado, em um cenário de
transformação intensa.
O desafio, no entanto, não nos paralisa. Ele nos motiva a ir além, a utilizar o conhecimento
acumulado em processos anteriores e somar novas perspectivas para alcançar objetivos
estratégicos. A ser ágil na identificação de oportunidades e pontos de melhoria para aproveitar
cada chance de realizar. E aliar passado, presente e futuro para construir uma nova história para a
concessionária e para o Estado do Espírito Santo.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2021
(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 de forma a
contribuir para o desenvolvimento econômico e social e a integração do gás à matriz energética do
Estado. A Companhia atende consumidores dos segmentos industrial, residencial, comercial,
climatização, automotivo, termogeração e cogeração.
Até julho de 2020, a Companhia encontrava-se em fase pré-operacional, com a concessão sendo
operada até aquela data pela Petrobras Distribuidora S.A (atual “Vibra Energia”), gestora do contrato
de concessão firmado com o Governo do Estado em 1993.
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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 Petrobras Distribuidora S.A. 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 do Estado do Espírito Santo (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 Executiva da
Companhia, em 10 de março de 2022, considerando os eventos subsequentes ocorridos até esta
data.
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1.1.Epidemia COVID-19
A Companhia informa que até o momento os efeitos causados pelo Coronavírus (COVID-19) não
afetaram a continuidade dos seus negócios, embora, no ambiente externo, tenham impactado de
alguma maneira as operações em diversos setores industriais e comerciais. Informa também que
tem constantemente avaliado os potenciais impactos do COVID-19 nas áreas administrativas e de
operações e tem tomado todas as medidas necessárias visando mitigar a disseminação da doença
e minimizar os impactos econômicos e que 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.
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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 houve redução no consumo de gás natural pelas
indústrias, veicular, comercial em 7%, 8% e 20% respectivamente, no período de 2021, quando
comparado com o projetado no plano regulatório, elaborado antes da pandemia, para esse mesmo
período, enquanto o consumo residencial e termelétrico, tiveram aumento de 11% e 26 %
respectivamente.
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia avaliou as premissas utilizadas para cálculo do valor
justo e valor recuperável dos ativos financeiros e não financeiros.
Eventual inadimplência decorrente do COVID-19 está contemplada 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.
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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.
2.2.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
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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 realizados até o 2º 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.
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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 exequível 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.
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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.
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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.
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g) Instrumentos financeiros derivativos
A companhia não operou com instrumentos derivativos nos exercícios findos de 2021 e 2020.
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.
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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.
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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 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.
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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 e diretoria executiva nos
lucros. O valor é provisionado em conformidade com o acordo coletivo estabelecido com o
sindicato, representantes dos empregados e aprovado pelo conselho de administração e registrada
na rubrica de despesa com pessoal.
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
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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.
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5. APLICAÇÕES VINCULADAS

O saldo da conta aplicações vinculadas refere-se aos valores recebidos a título de indenização da
Petrobras Distribuidora S.A. 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.
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6. CLIENTES A RECEBER
Contas a receber de clientes por segmento é demonstrado a seguir:
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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.
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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.
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7. TRIBUTOS A RECUPERAR

A conta de 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.
Em 2021, a Companhia concluiu o levantamento dos valores a recuperar, conforme julgamento do
Supremo Tribunal Federal em 13/05/2021, em última instância, o Recurso Especial 574.706,
decidindo pela exclusão do ICMS da base de cálculo do Pis/Cofins, no qual o valor a ser excluído é o
“destacado” na NF-e. A decisão é de repercussão geral e válida desde 15/03/2017. O valor recuperado
pela Companhia referente aos períodos de 2020 e 2021 foi de R$ 17.633.
O crédito de ICMS, refere-se à transferência de saldos credores de ICMS da Petrobras Distribuidora
S.A. (atual “Vibra Energia”), 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.
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8. ESTOQUES

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 (472,49 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.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
E CONTÁBEIS

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 2021 no ativo e passivo referentes as transações com partes, foram
segregados e são demonstrados a seguir:
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As relações existentes entre a Companhia e suas partes relacionadas são descritas abaixo:
1) O saldo refere-se a provisão de valores a receber decorrentes de ativos e despesas processadas
pela ES Gás para o posterior ressarcimento pela Vibra Energia.
2) O saldo refere-se a provisão de remuneração a pagar, relativo à cessão de um empregado da
Vibra Energia à ES Gás designado para o mandato de Diretor de Operações.
3)O saldo refere-se a provisão de ressarcimento das despesas operacionais e materiais processadas
pela Vibra Energia, após a assunção da Concessão pela ES GÁS em agosto de 2020. Na 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 Vibra
Energia assumiu alguns pagamentos para o posterior ressarcimento pela ES Gás e alienou
materiais de uso periódico da concessão.
4)O saldo refere-se a provisão dos serviços técnicos especializados prestados pela Vibra Energia para
ES Gás em dezembro/2021. A Companhia, com o objetivo da continuidade dos serviços e de prover
a capacitação de seus funcionários, firmou com a Vibra Energia, aditou o contrato de serviços
técnicos especializados em distribuição de gás e serviços de TI. Os serviços técnicos especializados
encerrar-se-ão em sua totalidade em maio de 2022 e os serviços de TI em dezembro de 2022,
prazos definidos para conclusão da estruturação (pessoas, processos, sistemas).
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5) O saldo refere-se à transferência de saldos credores de ICMS da Vibra Energia 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 Vibra Energia 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%.
6) Saldo de dividendos a pagar e juros sobre o capital próprio referente ao exercício de 2021, estão
detalhados 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:
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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, 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 do exercício 2020 refere-se aos ativos integralizados pela Petrobras
Distribuidora S.A. 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.
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No quadro abaixo demonstra-se a composição atual:
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11. DIREITOS DE USO ARRENDAMENTOS
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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.
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12. FORNECEDORES

O saldo da conta fornecedores é composto em sua maior parte pelas obrigações do contrato de
aquisição de gás natural junto a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). Os valores de partes relacionadas
com a Vibra Energia são decorrentes da transferência de ativos e prestação dos serviços necessários
a fase de transição, conforme mencionado na nota 9.1. 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 materiais e serviços para a gestão e manutenção da rede de distribuição e
despesas administrativas da Companhia.
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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
Vibra Energia para a ES Gás de acordo com o previsto no Termo de Acordo SEFAZ nº 010/2020
conforme nota 9.1. item 5.
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14. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS

O saldo da conta de encargos 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 Vibra Energia, relativos a empregado cedido à ES Gás, conforme mencionado na nota 9.1.
item 2.
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15. OUTRAS OBRIGAÇÕES

O saldo da conta de outras obrigações é composto de provisões de obrigações com partes
relacionadas, sendo o principal valor referente a ressarcimento de despesas de transição com a
Vibra Energia, conforme mencionado na nota 9.1 item 3.
Os valores de provisão de faixa de domínio estão sendo provisionados até a conclusão da
transferência de contrato junto a concessionária da rodovia.
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16. ADIANTAMENTO DE CLIENTES
O saldo no exercício de 2021 corresponde a valores de adiantamentos de cliente realizados durante
o período.
No exercício de 2020, o saldo da conta correspondia 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.
Conforme previsto no Termo de Acordo de transição celebrado entre a Petrobras Distribuidora S.A.
e a ES Gás, foi transferido para Companhia o valor de R$ 31.269 referente aos saldos recebidos pela
Vibra Energia acerca dos compromissos de retirada do take or pay recuperável. A recuperação dos
créditos por parte dos usuários ocorreu durante o exercício de 2021 e todo o passivo da ES Gás foi
compensado.
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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 5 da nota 9.1. O deságio será considerado realizado a medida da efetiva
utilização dos respectivos créditos.
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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 2021, 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 Ministério Público do Estado do
Espírito Santo e da Petrobrás Distribuidora S.A., na qual 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
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19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
19.1 CAPITAL SOCIAL
Em 31 de dezembro de 2021, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado é
de R$ 636.166 (R$ 636.166 em 31 de dezembro de 2020).
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 capitalsocial 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.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
E CONTÁBEIS

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.
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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 por cento) do lucro líquido ajustado de acordo com os termos da
Lei de Sociedades por Ações.
Conforme faculta o artigo 9º da Lei n.º 9.249/1995, a companhia optou pela distribuição de Juros
sobre o Capital Próprio o qual foi imputado ao valor dos Dividendos Obrigatórios. Para o exercício
de 2021 os juros sobre o capital próprio excederam ao valor calculado dos dividendos mínimos
obrigatórios, e estão demonstrados no quadro a seguir:
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19.3 Dividendos e juros sobre capital próprio 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.
Os juros sobre capital próprio contabilizados no exercício 2021 no montante de R$ 30.583 com
retenção de 15% de IRRF no valor de R$ 2.753, exceto para os acionistas imunes ou isentos, que
líquidos de imposto de renda correspondem a R$ 28.830, foram calculados na remuneração da
Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, conforme artigo 9º da Lei 9.249/1995, objetivando o melhor
aproveitamento tributário, previsto no estatuto da social e aprovados conforme AGE em Dez/21.

O pagamento dos Juros sobre Capital Próprio gerou uma economia tributária para a companhia de
R$ 10.398.
Em atendimento a Interpretação ICPC 08 (R1), os juros sobre o capital próprio já declarados e a
parcela dos dividendos que não excede ao mínimo obrigatório, são classificados no passivo
circulante, pois se caracterizam como uma obrigação legal.
19.4.Dividendos adicionais
A Diretoria Executiva propõe a distribuição de dividendos, em quantia superior ao mínimo previsto
estatutariamente, no valor de R$ 62.652, a ser pago até 31 de dezembro de 2022. 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 2022.
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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 e devoluções, conforme demonstrado a seguir:

.

Para o exercício de 2020 as receitas contemplam o período de agosto até dezembro, período de
início do contrato de concessão.

.
.
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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.

.
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23.RESULTADO FINANCEIRO
A composição do resultado financeiro é como segue:

.

24.RECONCILIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

.
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25. 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 2021 a companhia não possuía despesas
financeiras relativas a empréstimos captados no mercado.
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.
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26. 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 afirma que sua
demonstração de resultados, e as demais informações constantes nestas notas explicativas,
apresentam as informações requeridas sobre seu segmento operacional.
27. 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 2021 a companhia possuía cobertura para risco de responsabilidade civil na
importância segurada de R$ 11.000 com vencimento em 10 de setembro de 2022. Cobertura para
risco de responsabilidade civil dos administradores com vencimento em 22 de julho de 2022.
A cobertura para riscos operacionais passou por estudos de avaliação dos riscos afim de adequar
suas coberturas de seguros à nova realidade operacional como empresa independente, que atua
na distribuição de gás natural. O processo encontra-se em fase 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.
28. EVENTOS SUBSEQUENTES
A companhia realizou a Chamada Pública 001/2020 para contratação da supridora de gás natural
para 2022 e a Petrobras foi a única supridora a cumprir todos os requisitos. O contrato de
suprimento de gás natural foi assinado em dezembro/21.
No entanto, o Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES) entrou com uma ação civil pública para
suspender as condições de fornecimento do novo contrato em função da alteração do preço do
gás natural, cuja liminar foi deferida em 30/12/2021. A ES Gás, então, seguiu as determinações da
Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP), de 31/12/2021, por meio do
Ofício 045/2021, mantendo a aplicação das condições do contrato anterior em face da suspensão
das condições do novo contrato.
Desta forma, a ES Gás tem um contrato novo assinado com a Petrobras, que foi suspenso por força
da liminar concedida ao MP-ES, e vem seguindo o contrato antigo por resultante desta ação
pública.
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Em 13/01/22 a Petrobrás acionou a Cláusula Arbitral inserta em contrato de fornecimento de gás
natural, tendo por motivação suspensão das condições de preço pactuadas entre as partes, por
superveniente decisão judicial adotada em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado do Espírito Santo – MP-ES, sob argumento de prática de abuso poder econômico
(Ação nº 0017597-76.2021.8.08.0024 – Juízo de Plantão do TJ-ES).
Vitória/ES, 10 de Março de 2022
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