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4 - Outras Informações
Receita Líquida (RL) 
Resultado Operacional (RO) reapresentado

3 - Interação com o Meio Ambiente
Investimentos e gastos c/manutenção nos processos operacionais p/a melhoria do meio ambiente
Investimentos e gastos com a preservação e/ou recuperação de ambientes degradados
Investimentos e gastos com a educação ambiental para empregados, terceirizados, autônomos e administradores da entidade
Investimentos e gastos com educação ambiental para a comunidade
Investimentos e gastos com outros projetos ambientais
Total da Interação com o meio ambiente

31.12.2020

 2.645.981 
 (1.960.583)

 685.398 
 (1.046.112)

 676.301 
 315.587 
 87.553 

 (410.136)
 (6.996)

 (64.277)
 (71.273)
 (88.393)

 2.037.034 
 1.877.368 

 1.877.368 
 -  

 0,0044 

31.12.2019
Reapresentado

 482.967 
 (473.752)

 9.215 
 (336.647)

 -  
 (327.432)

 4.344 
 (463.428)
 (786.516)

 -  
 (786.516)

 -  
 -  

 (786.516)

(786.516)
 -  

 (0,0148)

31.12.2020
 

2.709.114 
 (1.989.054)

 720.060 
 (1.058.924)

 676.301 
 337.437 

 88.911 
 (438.379)
 (12.031)
 (55.253)
 (67.284)
 (91.608)

 2.032.653 
 1.873.761 

1.877.368 
 (3.607)
 0,0044 

9. PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS 
• Os acionistas da Eletrosul e da CGTEE aprovaram, em Assembleias Gerais Extraordinárias (AGEs) realizadas no dia 
02 de janeiro de 2020, a unificação de operações das duas subsidiárias da Eletrobras na região Sul, visando a 
obtenção de sinergia operacional, tributária, econômico-financeira e societária. A aprovação da unificação pelos 
acionistas marcou a conclusão do projeto, iniciado em 2017 e previsto no Plano Diretor de Negócios e Gestão (PDNG) 
da Eletrobras, documento que orienta para a busca por sinergia societária entre controladas regionais. A iniciativa tem 
como objetivo consolidar uma atuação única e integrada no Sul do Brasil, eficiência operacional, melhoria de 
processos e otimização de resultados.
• O ano de 2020 foi marcado pela conclusão e energização de importantes ampliações de subestações da CGT 
Eletrosul. Muitos desafios foram superados durante a pandemia de Covid-19, e diversas equipes da empresa, 
seguindo os protocolos de segurança, estiveram empenhadas na finalização dos empreendimentos, que 
proporcionaram reforço à transmissão de energia na região Sul do Brasil.
• A incorporação da Transmissora Sul Brasileira de Energia (TSBE) pela CGT Eletrosul foi aprovada no dia 30 de 
dezembro. A deliberação ocorreu em Assembleias Gerais Extraordinárias dos acionistas das duas empresas. A 
operação consta no escopo da iniciativa de racionalização das participações societárias da Eletrobras, nos termos do 
Plano Diretor de Negócios e Gestão (PDNG) 2021-2025.
• Foi aprovada, em reunião do Conselho de Administração da Eletrobras, em 29 e 30 de outubro de 2020, e em 
Assembleia Geral Extraordinária da CGT Eletrosul, em 11 de novembro, a captação de recursos por meio de emissão 
de debêntures incentivadas simples, com prazo de oito anos. A oferta pública foi encerrada em 15 de dezembro, e o 
montante total é de R$ 300 milhões. É a primeira vez que a companhia realiza este tipo de operação financeira. O valor 
obtido por meio da emissão será integralmente destinado ao desenvolvimento, à construção e à operação de projetos 
de transmissão. No total, 34 subestações e nove linhas de transmissão de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná 
e Mato Grosso do Sul receberão obras de reforços, com prazos de conclusão que vão de 2020 a 2023.
• Além de adotar medidas e protocolos para garantia dos serviços de geração e transmissão de energia elétrica, 
essenciais para o país, as Empresas Eletrobras estiveram mobilizadas no combate à Covid-19. A CGT Eletrosul 
destinou R$ 1 milhão para a campanha Salvando Vidas, coordenada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES) e voltada para a área da saúde. A empresa também realizou a doação de 4.234 cestas 
básicas a duas organizações sem fins lucrativos sediadas em Florianópolis (SC): Associação Casa São José e 
Instituto Guga Kuerten. Os donativos foram distribuídos a famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, as 
mais afetadas no contexto do novo coronavírus. O valor investido pela empresa nesta doação foi de aproximadamente 
R$ 200 mil.
• No dia 02 de julho, CGT Eletrosul e Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) oficializaram parceria 
que possibilita o uso compartilhado de infraestruturas de telecomunicações para implementação de sistema de 
radiocomunicação digital do CBMSC. O acordo de cooperação técnica vai propiciar melhoria e ampliação da área de 
cobertura do sistema de comunicação do CBMSC. Em contrapartida, a CGT Eletrosul terá redução de despesas 
operacionais envolvendo suas estações repetidoras.
• Foram iniciadas as obras de implantação da Central de Geração Hidrelétrica (CGH) Cachoeira Branca, com 
capacidade instalada de 1,05 MW. A unidade ficará à jusante da barragem da UHE São Domingos, situada no Rio 
Verde, entre os municípios de Ribas do Rio Pardo e Água Clara, no Mato Grosso do Sul. O novo empreendimento 
aproveitará a vazão sanitária (remanescente). O início da operação está previsto para 2021.
• A infraestrutura de telecontrole de 37 subestações de transmissão da CGT Eletrosul iniciou um importante processo 
de modernização. O investimento, considerando somente os equipamentos, foi estimado em R$ 6 milhões e inserido 
no Plano Diretor de Melhorias e Reforços. A nova infraestrutura aplicará conceitos de segurança cibernética, adotando 
as melhores práticas preconizadas por normas internacionais. O prazo de conclusão previsto para o projeto, 
inicialmente, é de três anos, mas a intenção da empresa é realizá-lo, no máximo, em 18 meses, devido ao impacto 
positivo na qualidade que isso significa para todo o sistema de telecontrole.

10. PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS
Maiores e Melhores: Na edição 2020, ano de referência 2019, a CGT Eletrosul conquistou a 388ª posição geral no 
ranking Maiores e Melhores da Revista Exame. A companhia também figurou em 75º lugar entre as maiores 
corporações do setor de energia no Brasil. Para elaborar a lista das 500 maiores empresas, o critério de classificação 
utilizado é o das vendas líquidas, a partir dos dados disponibilizados nas demonstrações contábeis.
Empresas Mais: Promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo, em parceria com a Fundação Instituto de Administração 
(FIA) e a Austin Rating, o Prêmio Empresas Mais 2020 reconheceu as companhias com os melhores resultados em 
receita líquida no ano de 2019. A partir da análise da combinação entre porte e desempenho financeiro, a CGT 
Eletrosul conquistou a 300ª posição geral no ranking e o 63º lugar entre as empresas da categoria Utilidades e 
Serviços Públicos.
Maiores do Sul: A CGT Eletrosul foi homenageada com o troféu 500 Maiores do Sul da Revista Amanhã, considerado 
o mais importante ranking regional de empresas do Brasil. Na edição 2020, ano base 2019, a CGT Eletrosul ocupou 

a 23ª posição geral, figurou como a 9ª maior de Santa Catarina e ocupou o 6º lugar na lista das maiores empresas de 
energia do Sul. Para a classificação, a Revista Amanhã e a PwC desenvolveram um indicador que reflete o tamanho 
e o desempenho das empresas, a partir de um cálculo que observa o patrimônio, a receita e o lucro.
Certificado de Responsabilidade Social: A CGT Eletrosul recebeu Certificado de Responsabilidade Social 
2020, concedido pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). A iniciativa tem a finalidade de 
reconhecer e destacar instituições estabelecidas em território catarinense que apresentem seu balanço social, 
promovendo, portanto, transparência nas relações institucionais e demonstrando comprometimento com o 
bem-estar dos empregados e da população, e com a preservação ambiental. A escolha dos vencedores foi feita 
pela Comissão Mista de Certificação de Responsabilidade Social, composta por representantes técnicos de 
órgãos públicos e da sociedade civil.
Classificação Positiva de Crédito: No fim de novembro, a CGT Eletrosul conquistou seu primeiro Rating 
Nacional de Longo Prazo, confirmado em “AA(bra)” e relativo à inédita emissão de debêntures da companhia, 
com perspectiva estável. A publicação foi feita pela Fitch Ratings, uma das três principais agências de 
classificação de risco de crédito do mundo. A nota obtida, “AA”, é a terceira mais alta entre as empresas que 
possuem grau de investimento, o que atesta boa capacidade de pagamento de dívidas e confiabilidade para 
aplicação de capital.
Nota Máxima em Classificação de Crédito: A Transmissora Sul Litorânea de Energia (TSLE), que tem 
participação acionária da CGT Eletrosul (51%) e da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia 
Elétrica - CEEE-GT (49%), recebeu nota máxima em classificação de crédito da Fitch Ratings, divulgada no dia 
23 de novembro. Com perspectiva estável, a primeira emissão de debêntures da empresa foi avaliada com 
Rating Nacional de Longo Prazo “AAA(bra)”. A nota obtida pela empresa é a mais alta do grupo de companhias 
que possuem grau de investimento, e atesta grande capacidade de pagamento de dívidas e confiabilidade para 
aplicação de capital.
Excelência em Desempenho Operacional: Em razão de seu excelente desempenho operacional, a CGT 
Eletrosul obteve um dos melhores índices de Parcela Variável (PV) do setor elétrico brasileiro, segundo 
relatórios da Eletrobras, e conquistou posição de destaque em relação às demais concessionárias. Dentre as 
principais empresas de transmissão de energia do Brasil, a companhia apresentou, considerando o período de 
janeiro a julho de 2020, o segundo melhor resultado no indicador de PV, com 0,5%. A baixa taxa de PV da CGT 
Eletrosul é resultado do esforço e do comprometimento com a qualidade na prestação do serviço público de 
transmissão de energia. Na gestão de seus ativos pertencentes à Rede Básica, também no período de janeiro a 
julho, a CGT Eletrosul apresentou elevados índices de disponibilidade operacional de linhas de transmissão 
(99,94%) e de transformadores (99,84%).

11. PERSPECTIVAS
No final de dezembro de 2020 aprovamos nosso Plano de Negócios e Gestão (PNG) 2021-2025, que contém as 
estratégias, metas e desafios para os próximos anos. Neste período temos um grande desafio relacionado a 
consolidação da nova cultura organizacional, resultante da união de duas empresas e do novo modelo de gestão 
da Eletrobras.
Além de buscar a expansão do sistema por meio do retorno da participação nos leilões de transmissão 
buscaremos a ampliação do sistema dentro dos prazos estabelecidos pela ANEEL, e o atendimento dos reforços 
e melhorias necessários para manter a segurança do sistema. Além da expansão dos negócios de geração e 
transmissão, iremos focar na manutenção dos índices de disponibilidade de nossos ativos, que já são muito 
elevados, bem como fortalecer as estratégias de comercialização de energia.
Por fim, o setor elétrico brasileiro passa por transformações, que incluem um possível novo marco regulatório e 
novas formas disruptivas de comercialização, produção e consumo de energia, e a companhia, em conjunto com 
o grupo Eletrobras, seguirá monitorando as mudanças para estar preparada para este novo ambiente de 
negócios.

Auditores Independentes: Em atendimento à Instrução CVM nº 381/2013, informamos que a 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC) presta serviços de auditoria independente para a 
Companhia e sua controlada em conjunto Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. (TSLE). Os auditores das 
demais SPEs são: Energia Sustentável do Brasil S.A. (ESBR), auditada pela Deloitte Touche Tohmatsu 
Auditores Independentes; Fronteira Oeste Transmissora de Energia S.A., auditada pela Berkan Auditores 
Independentes S.S.; Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. (TSBE), auditadas pela Martinelli Auditores; 
Teles Pires Participações S.A., auditada pela KPMG Auditores Independentes, e Livramento Holding S.A., 
auditada pela BDO RCS Auditores Independentes S.S.
Em 2020, a Companhia também contratou a PwC para a revisão do Relatório de Controle Patrimonial de 2020, 
bem como revisão das demonstrações financeiras regulatórias.

Valor (mil)
 6.042 
 3.885 

206 
 589 

 3.524 
 14.246 

% sobre RO
1,79%
1,15%
0,06%
0,17%
1,04%
4,21%

% sobre RL
0,22%
0,14%
0,01%
0,02%
0,13%
0,52%

Valor (mil)
 10 

 -   
-   
 -   
 -   

 10 

% sobre RO
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

% sobre RL
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2020
2.709.114
337.437

2019
482.967

(327.432)

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Clientes
Ativo contratual - concessões de serviço público
Dividendos a receber
Tributos a recuperar
Cauções e depósitos vinculados
Serviços em curso
Direito de Ressarcimento - CCC/CDE
Almoxarifado
Outros ativos circulantes
 
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Clientes
Tributos a recuperar
Ativo fiscal diferido líquido
Ativo contratual - concessões de
eserviço público
Cauções e depósitos vinculados
Depósitos judiciais
Direito de Ressarcimento - CCC/CDE
Almoxarifado
Outros ativos não circulantes 

Investimentos
Imobilizado
Intangível

TOTAL DO ATIVO 

31.12.2020

 4.463 
 1.286.868 

 534.262 
812.555 

 4.153 
 14.038 
 49.121 
 43.954 
 4.684 

 55.704 
 85.037 

 2.894.839 

 277 
 133 

 1.640.404 
 

3.961.684 
 184.604 
 111.368 

 -  
 196.857 
 37.298 

 6.132.625 
 2.281.331 
 2.627.294 

 111.382 
 11.152.632 
 14.047.471 

31.12.2019
 

13.981 
 43.841 

 159.344 
 -  
 -  

 2.262 
 -  
 -  

 48.458 
 20.864 
 4.209 

 292.959 

 -  
 -  
 -  

 
-  
 -  

 55.551 
 32.713 

 202.205 
 -  

 290.469 
 -  

 1.182.729 
 1.614 

 1.474.812 
 1.767.771 

31.12.2020

 10.674 
 1.286.868 

 535.413 
 812.555 

 4.153 
 14.436 
 49.121 
 43.954 
 4.684 

 55.704 
 85.305 

 2.902.867 

 277 
 208 

 1.640.404 
 

3.961.684 
 189.291 
 111.368 

 -  
 196.857 
 37.298 

 6.137.387 
 2.254.800 
 2.758.213 

 74.304 
 11.224.704 
 14.127.571 

Notas

6
6
8
9

10
7

11
12
13

8
10
14

9
7

11
12
13

15
16
17

BALANÇOS PATRIMONIAIS em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)
ConsolidadoControladora

ConsolidadoControladora
31.12.2020
 1.877.368 

 (23.385)
 7.951 

 1.861.934 

 1.861.934 
 -  

31.12.2019
 (786.516)

 (11.638)
 3.957 

 (794.197)

 (794.197)
 -  

31.12.2020
 1.873.761 

 (23.385)
 7.951 

 1.858.327 

 1.861.934 
 (3.607)

ConsolidadoControladora

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores 
Financiamentos e empréstimos
Fundo de invest. em direitos creditórios - FIDC
Debêntures
Passivo de arrendamento
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Tributos a recolher
Dividendos e juros sobre capital próprio a  pagar
Obrigações estimadas
Benefício pós-emprego
Encargos setoriais
Outros passivos circulantes

NÃO CIRCULANTE
Fornecedores 
Financiamentos e empréstimos
Fundo de invest. em direitos creditórios - FIDC
Debêntures
Passivo de arrendamento
Obrigações estimadas
Provisões para contingências
Benefício pós-emprego
Provisão para ressarcimento de energia
Ações preferenciais resgatáveis
Concessões a pagar - Uso de Bem Público
Adiantamento para futuro aumento de capital
Provisão para contrato oneroso
Outros passivos não circulantes 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial
Lucros (prejuízos) acumulados

Participação de não controladores
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31.12.2020

 491.664 
 232.403 
 298.619 
 17.686 
 5.320 
 8.334 

 20.973 
 471.427 
 145.010 
 26.291 
 73.418 

 110.833 
 1.901.978 

 110.050 
 2.099.022 

 28.159 
 401.350 
 40.040 
 10.241 

 629.839 
 608.237 

 -  
 -  

 32.396 
 90.782 
 83.550 

 173.496 
 4.307.162 

 6.767.586 
 1.255.195 
 (184.450)

 -  
 7.838.331 

 -  
 14.047.471 

31.12.2019
Reapresentado

 284.754 
 13.230 

 -  
 -  
 -  
 -  

 153.465 
 110.774 
 22.801 
 11.578 
 35.214 

 385 
 632.201 

 
16.555 

 397.594 
 -  
 -  
 -  

 2.494 
 250.222 
 122.403 

 -  
 -  
 -  

 12.763 
 -  
 -  

 802.031 

 744.924 
 -  

 (169.016)
 (242.369)

 333.539 
 -  

 1.767.771 

31.12.2020

  491.914 
 236.241 
 298.619 
 17.686 
 5.320 
 8.574 

 21.178 
 471.427 
 145.010 
 26.291 
 73.438 

 111.407 
 1.907.105 

 110.050 
 2.130.658 

 28.159 
 401.350 
 40.040 
 10.241 

 630.087 
 608.237 
 78.698 
 23.980 
 32.396 
 90.782 
 83.550 

 132.558 
 4.400.786 

 
6.767.586 
 1.255.195 
 (184.450)

 -  
 7.838.331 

 (18.651)
 14.127.571 

Notas

19
20
21
22
23
24
24

35.4
25
34
28
32

19
20
21
22
23
25
27
34

29
30
31
32

35

ConsolidadoControladora

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Ajuste de ganhos (perdas) atuariais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO
Atribuível a: 
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Custos operacionais
RESULTADO BRUTO
Despesas operacionais
Efeitos da revisão tarifária peródica
RE.ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Despesas financeiras
RES. ANTES DAS PARTICIP. SOCIETÁRIAS
RES. DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Atribuível a: 
Acionistas controladores
Acionistas não controladores
Lucro básico e diluído por ação - R$:

Notas

37
38

38

39
39

15.3

40
40

35.6

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)

Continuação das Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração da CGT Eletrosul 2020 - CNPJ 02.016.507/0001-69 NIRE 42300050563

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
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