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Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da Breitener Energética S.A.
e suas subsidiárias Breitener Tambaqui S.A. e Breitener Jaraqui S.A.
Mensagem do Conselho de Administração
No ano de 2018 o grupo Breitener, formado pela Breitener Energética S.A. e suas subsidiárias Breitener
Tambaqui S.A. e Breitener Jaraqui S.A., manteve sua contribuição para a geração de energia elétrica para a
cidade de Manaus e o país, a partir da interligação desta com o SIN.
Continuamos engajados com as ações da governança corporativa de nossa acionista controladora, a
Petrobras, com o intuito de estabelecer melhores práticas alinhadas ao nosso negócio e em conformidade
com as exigências dos novos regramentos adotados pela companhia, que nos tornam aptos a alcançar
patamares diferenciados de mercado.
As alterações já promovidas e as que ainda estão sendo nos sistemas de governança e gestão de nossa
acionista controladora tornam as empresas BREITENER mais sólidas e confiáveis. Adicionalmente, foram
implementadas diversas ações para fortalecimento de nosso ambiente de controles internos, com objetivo
de eliminar todas as deficiências significativas e mitigar as fraquezas materiais identificadas até o momento.
Os Estatutos Sociais das três empresas BREITENER foram integralmente revisados, com vistas a incorporar os
normativos da Lei 13.303/2016, bem como do Decreto 8.945/2016, o que permitiu maior transparência e
eficiência na administração da Companhia.
O processo de contratação já se encontra conforme a referida Lei 13.303/16 desde sua entrada em vigor, 1º
de julho de 2018, a partir da publicação do Regulamento de Licitações e Contratos – RLC de cada uma das
três empresas do grupo, consolidando a ética e transparência em nossas licitações.
Essas e outras iniciativas, como a publicação desta carta de Políticas Públicas e Governança Corporativa em
sua segunda edição, a do ano de 2018, retratam uma evolução e contribuem para o crescimento e
atingimento de nossa missão. Estamos pavimentando uma trajetória consistente para o futuro, necessária
para a sustentabilidade do grupo Breitener e temos certeza que este é um trabalho que está sendo frutífero.
Sigamos adiante!

Conselho de Administração da Breitener Energética S.A.
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Identificação geral
Em conformidade com o artigo 8º, incisos I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016; com o artigo 13,
incisos I e VIII, do Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, o Conselho de Administração subscreve a
presente Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da Breitener Energética S.A. e suas
subsidiárias Breitener Tambaqui S.A. e Breitener Jaraqui S.A. referente ao exercício social de 2018.

BREITENER ENERGÉTICA S.A.
CNPJ 04.816.991/0003–06
NIRE 13300006315

BREITENER TAMBAQUI S.A.
CNPJ 07.390.807/0001–27
NIRE 13300006170

BREITENER JARAQUI S.A.
CNPJ 07.387.573/0001–69
NIRE 13300006188

Sede: Av. Solimões 2.257, Conjunto D

Sede: Av. Solimões 2.257, Mauazinho,

Sede: Av. Torquato Tapajós 10.469,

Sala 1, Mauazinho, Manaus – AM /

Manaus – AM / CEP 69075-715

Tarumã, Manaus – AM /

CEP 69075-715
Tipo

de

estatal:

CEP 69041-025
Sociedade

de

economia mista.
Acionista

controlador:

Petróleo

Tipo de estatal: Sociedade de economia

Tipo

mista.

economia mista.

Acionista

controlador:

Breitener

de

Acionista

estatal:

Sociedade

controlador:

de

Breitener

Brasileiro S.A – PETROBRAS

Energética S.A.

Energética S.A.

Tipo societário: Sociedade por ações

Tipo societário: Sociedade por ações

Tipo societário: Sociedade por ações

Tipo de capital: capital fechado

Tipo de capital: capital fechado

Tipo de capital: capital fechado

Abrangência de atuação: nacional

Abrangência de atuação: nacional

Abrangência de atuação: nacional

Setor de atuação: energia elétrica

Setor de atuação: energia elétrica

Setor de atuação: energia elétrica

Auditores independentes: KPMG Auditores Independentes.
Responsável técnico: Milena dos Santos Rosa. Tel.: (21) 2207-9000.
E-mail: mrosa@kpmg.com.br.
Período de prestação de serviços: 01/01/2017 a 31/12/2019.

Conselheiros de Administração subscritores:
Danilo Tenório Bastos – Presidente do Conselho. CPF: 038.046.617-18
José Augusto Silva Machado. CPF: 041.747.107-67
Leonardo Clemente. CPF: 017.200.869-74

Administradores subscritores:
Fernando Homem da Costa Filho – Diretor Presidente. CPF: 600.477.397-20
Manoel Rodrigues Terceiro Neto – Diretor/Diretor Administrativo. CPF: 335.087.712-53
Clodiana Brescovit Alves – Diretora Financeira. CPF: 519.006.700-97

Manaus, 22 de março de 2019.
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Quem somos
A Breitener Energética S.A. é uma sociedade anônima, localizada em Manaus – AM e possui duas
subsidiárias integrais, a Breitener Tambaqui S.A. (UTE Tambaqui) e a Breitener Jaraqui S.A. (UTE
Jaraqui), com vistas à produção e comercialização de energia elétrica. A entrada em operação
comercial das unidades deu-se em 2006. Atualmente, a composição societária da Breitener
Energética tem a Petrobras com 93,66%, a GGR 4,34%, Arcadis Logos com 1,00% e a Orteng com
1,00%.
Foi criada em 13 de dezembro de 2001, em Maracanaú - CE, com vistas à produção e
comercialização de energia elétrica em atendimento ao contrato de suprimento de energia elétrica
firmado com a Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial - CBEE, no período de janeiro de
2002 a dezembro de 2004, para suprimento do Sistema Interligado Nacional - SIN, na modalidade
de potência contratada e energia fornecida.
Em dezembro de 2004, a Breitener Energética participou de licitação promovida pela Manaus
Energia S.A., atualmente denominada Eletrobras Amazonas Energia S.A. - AmE, tendo duas
propostas vencedoras, cada qual para uma usina de 60 MW de potência. Como consequência, foram
firmados junto à AmE os Contratos de Suprimento de Energia, na modalidade de potência
contratada e energia fornecida (OC 1815/2005 e OC 1816/2005), em 04/05/2005, ambos com 20
(vinte) anos de duração.
Em 2005, a sede e os ativos da Breitener Energética foram transferidos de Maracanaú – CE para
Manaus - AM e constituídas duas SPEs, as subsidiárias: a Breitener Tambaqui S.A. (UTE Tambaqui) e
a Breitener Jaraqui S.A. (UTE Jaraqui). As UTEs, construídas em Manaus - AM, entraram em
operação em 12/01/2006 e 05/04/2006, respectivamente.
A Administração é composta por Conselho Administração com quatro membros e uma Diretoria
Executiva composta por dois Diretores: Diretor Presidente e Diretor, fiscalizada por um Conselho
Fiscal, composta por três membros titulares e três suplentes. Já as subsidiárias Breitener Tambaqui
e Breitener Jaraqui são ambas compostas por uma Diretoria Executiva com quatro Diretores: Diretor
Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor de Operações.
Figura 1 – Organograma da Breitener Energética Figura 2 – Organograma da Breitener Tambaqui/Jaraqui

Diretor
Administrativo
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Nossas Atividades
A Breitener é proprietária de duas Usinas Termelétricas para geração de energia elétrica para cidade de
Manaus-AM, interligada ao Sistema Interligado Nacional. Possui autorizações e registros para a geração de
energia elétrica nas UTE Tambaqui e UTE Jaraqui, através dos contratos CCVE OC 1815 e OC1816, assinados
em 04/05/2005 com a Eletrobras Amazonas Energia, com duração de 20 anos, para fornecimento de 60MW
em cada um dos contratos. Com autorização para entrada em operação através das Resoluções ANEEL
272/2005 para UTE Tambaqui e 594/2006 para UTE Jaraqui. Em 2011, autorizada ampliação de capacidade
para UTE Tambaqui através da Resolução 2964/2011 e para UTE Jaraqui através da Resolução 2906/2011.
Possui as Licenças de Operação No. Nº 491/05-06 (Usina MAN) e Nº 575/10 (Usina GEJ) para UTE Tambaqui
e Nº 084/06-04 (Usina MAN) e Nº 664/10 (Usina GEJ) para UTE Jaraqui.
A geração de energia elétrica em 2018 se manteve em patamares próximos aos de 2017, com decréscimo de
3,9% atingindo 932 mil MWh em 2018.

Nossa estratégia
Em 21 de dezembro de 2018, o Conselho de Administração da Breitener Energética aprovou o Plano
Estratégico integrado do grupo Breitener para o ano de 2025 e o Plano de Negócios e Gestão para o período
de 2019 a 2023.
O Planejamento Estratégico tem como referencial a Missão, Visão e Valores que foram estabelecidas a fim
de balizar as perspectivas futuras de negócios, com projeções e metas operacionais e financeiras, que se
constituem em crenças e premissas das Diretorias das companhias.
A missão é “Gerar e comercializar energia elétrica para atendimento à demanda energética do país, por meio
de uma operação eficiente, segura e sustentável, visando gerar valor para seus acionistas, colaboradores e
sociedade”. E a visão: “Ser uma empresa de Geração de Energia do Estado do Amazonas que atinge com
excelência seus resultados, de forma sustentável”.
São sete os valores do Grupo Breitener:
•
•
•
•
•
•
•

Ética – Atuamos com profissionalismo e respeito, prezando por princípios morais e
comportamentais, conforme nosso Código de Ética e Guia de Conduta.
Pessoas – Valorizamos o ser humano mantendo o ambiente de trabalho propício ao seu
desenvolvimento profissional e pessoal.
Inovação – Desenvolvemos novas ideias, estimulando a criatividade e o engajamento.
Rentabilidade – Atuamos com foco em resultado, buscando a maximização de valor para os
acionistas.
Qualidade – Buscamos a regularidade e a otimização dos processos, trabalhando em equipe, a fim
de superar as expectativas do cliente.
SMS – Estamos comprometidos com a vida, com o meio-ambiente e com a segurança de todos.
Sustentabilidade – Buscamos uma operação economicamente viável, socialmente justa e que não
comprometa os recursos naturais das gerações futuras.
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O grupo Breitener enxerga com otimismo o futuro dos negócios de energia e, alinhado às Estratégias de sua
Controladora, tem como base três pilares:
•
•
•

Otimização da capacidade de geração: atender aos contratos com a AmE e maximizar o valor de
retorno aos acionistas;
Excelência em gestão e custos: perseguir o melhor em tudo que é realizado, em todos os processos
de gestão e respectivos custos, gerando resultados financeiros de forma sustentável;
Foco em SMS: manter e fortalecer a cultura de SMS em todas as áreas, adequando a infraestrutura
física e operacional.

Nosso compromisso público
A Breitener Energética S.A. é uma sociedade de economia mista, localizada em Manaus – AM e possui duas
subsidiárias integrais, a Breitener Tambaqui S.A. (UTE Tambaqui) e a Breitener Jaraqui S.A. (UTE Jaraqui),
formando o grupo Breitener, que possuem o objetivo de produção e comercialização de energia elétrica. Foi
constituída em 13 de dezembro de 2001, em Maracanaú – CE e em 2005, a sede e os ativos foram transferidos
para Manaus – AM. Atualmente, a composição societária da Breitener Energética tem a Petrobras com
93,66%, sendo a acionista controladora.
A Contribuição para a consecução do interesse público da acionista controladora, uma sociedade de
economia mista, deve ser compatível com o objeto social da Breitener Energética 2 e com as condições de
mercado, não podendo colocar em risco sua rentabilidade e sustentabilidade financeira.
Assim, na forma do artigo 8º, §2º, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, caso o atendimento ao interesse
público se dê em condições diversas às de qualquer outra sociedade do setor privado que atue no mesmo
mercado, as obrigações ou responsabilidades assumidas pela companhia deverão estar definidas em norma
ou regulamento e estar previstas em documento específico, como contrato ou convênio, observada a ampla
publicidade destes instrumentos, bem como a divulgação dos seus custos e receitas discriminados, inclusive
no plano contábil.
Alinhado à lei, o Estatuto Social está sendo ajustado para indicar o relevante interesse coletivo que justificou
a criação da Breitener, bem como para formalizar os requisitos para que seu atendimento se dê em condições
diversas às de qualquer outra sociedade do setor privado que atue no mesmo mercado.

Nossa estrutura de controles internos
Os Controles Internos da Breitener são exercidos pela sua Diretoria Executiva, pelo seu Conselho de
Administração, bem como pelo Conselho Fiscal, e, em última instância, pela Assembleia de Acionistas, na
forma de seu Estatuto Social.
Desta mesma forma, e em razão da sua estrutura, a Breitener também passou a compartilhar alguns órgãos
de controles internos do acionista controlador Petrobras conforme artigo 14 do Decreto Federal nº
8.945/2016, bem como artigos 67 a 70 e 72 dos Estatutos Sociais, quais sejam: (a) Comitê de Auditoria
Estatutário; (b) Comitê de Elegibilidade; (c) Auditoria Interna; (d) Área de Gerenciamento de Riscos; e, por
fim, o (e) Canal de Denúncias.
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Programa Petrobras de Combate à Corrupção (PPPC)
Desde 03/05/2016, as Diretorias Executivas da Breitener Energética e de suas subsidiárias aprovaram a
adoção do Programa Petrobras de Combate à Corrupção (PPPC) no âmbito de sua Gestão, a fim de nortear
todas as suas condutas e operações, alinhadas às da acionista controladora Petrobras.
Para maiores informações acessar o sítio eletrônico
http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/principais-subsidiarias-e-controladas/outras-empresascontroladas-do-sistema-petrobras/

Código de Ética e Guia de Conduta
Possuímos políticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra
a administração pública, tais como o Código de Ética e o Guia de Conduta do Sistema Petrobras. Esses dois
documentos se aplicam aos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria
Executiva, aos empregados próprios e cedidos pela acionista controladora, aos colaboradores e aos
prestadores de serviços da Breitener, constituindo compromisso individual e coletivo de todos e de cada um
deles cumpri-lo e promover seu cumprimento, em todas as ações da cadeia produtiva da Companhia e nas
suas relações com todas as partes interessadas.
Para maiores informações acessar o sítio eletrônico
http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/principais-subsidiarias-e-controladas/outras-empresascontroladas-do-sistema-petrobras/

Programa de Prevenção a Lavagem de Dinheiro (Corrupção) e Financiamento ao
Terrorismo
Em 28/12/2017, o Conselho de Administração da Breitener Energética aprovou a política de prevenção a
lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, com a finalidade de internalizar na Empresa tal
mecanismo de forma a detectar, analisar e comunicar situações potencialmente suspeitas e operações
atípicas.

Canal de Denúncias
A Breitener possui um canal de denúncias disponibilizado pela acionista controladora Petrobras, como uma
forma de ampliar seu comprometimento com a transparência e a ética, para recebimento de denúncias
internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Ética e do Guia de Conduta e das demais
normas internas e ações ou omissões contrárias à lei.
Para acessar no sítio eletrônico https://contatoseguro.com.br/petrobras
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Nossa Gestão de riscos
Fatores de risco financeiro
As atividades financeiras da Companhia não a expõem a riscos financeiros: risco de mercado e risco de
liquidez.
Durante o decorrer do período do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não celebrou
contratos que possam ser considerados como instrumentos derivativos.
A Companhia possui seus investimentos em fundos de direito creditório, administrados por sua Controladora
Petrobras, investimentos estes que não sofrem com volatilidade do mercado financeiro, pois não possuem
nenhum percentual de renda variável. O rendimento desses fundos é muito próximo a 100% do CDI.

Risco de mercado
Esse risco é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas
de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no
mercado. A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a
eventual necessidade de contratação de operações para proteger-se contra o risco de volatilidade dessas
taxas. Como a Companhia não possui financiamentos, não está sujeita a esse risco.

Risco de crédito
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e outras instituições
financeiras, bem como de exposições de crédito, incluindo contas a receber em aberto. Os recebíveis têm
risco considerado alto, devido suas operações serem destinadas a um único cliente, a Amazonas Geração e
Transmissão de Energia S. A. (Amazonas GT), apesar de que existe a garantia contratual da Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. (Eletrobras), sua controladora. Para mitigar esse risco, a companhia possui decisão judicial em
seu favor que garante multa diária caso a Eletrobras não exerça a garantia, em caso de atraso de pagamento
da Amazonas GT. Por isso, está há dois anos sem atrasos significativos no recebimento dos montantes
devidos.

Risco regulatório
É o risco que resulta para uma empresa ou ativo de possíveis medidas ou alterações legais por parte de um
regulador, ou do governo e, consequentemente, provocarem impactos negativos sobre a sua atividade ou
rentabilidade.
As atividades da Companhia, assim como de seus concorrentes são regulamentadas e fiscalizadas pela ANEEL.
Qualquer alteração no ambiente regulatório poderá exercer impacto sobre as atividades da Companhia.
Carta anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa BREITENER 2018
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Risco de liquidez
É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos
financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos
previstos.
Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas premissas da elaboração do fluxo de caixa anual da
Companhia, prevendo desembolsos e recebimentos futuros, os quais são monitorados mensalmente pela
Diretoria Financeira e pela Diretoria Executiva.
Ressalta-se ainda, que a Companhia compartilhará a Área de Gerenciamento de Riscos da sua acionista
controladora Petrobras, nos termos do artigo 14 do Decreto Federal nº 8.945/2016, bem como do art. 70 dos
Estatutos Sociais.

Nossa Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS)
Em Nossas atividades, segurança, meio ambiente e saúde são orientadas por uma política alinhada à
governança corporativa da sua acionista controladora Petrobras, que contempla temas como educação,
capacitação e comprometimento da força de trabalho dentre outros.
A força de trabalho está empenhada no cuidado com a vida e o meio ambiente e na promoção de um
comportamento ético e seguro, e em conjunto com os seus gestores se comprometem a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reduzir os riscos à segurança e saúde das pessoas e fortalecer a segurança dos processos;
Cuidar uns dos outros no ambiente de trabalho e, na dúvida, parar e procurar ajuda;
Prevenir e minimizar impactos ambientais de projetos, processos e produtos;
Prevenir, monitorar e controlar os impactos de nossas atividades sobre as comunidades onde
atuamos;
Considerar os requisitos de SMS e a mudança do clima nas decisões de negócio;
Fortalecer a cultura de SMS com foco na educação, capacitação e conscientização;
Comunicar de forma transparente as informações e o desempenho em SMS;
Buscar o alinhamento às boas práticas de SMS da indústria, em conformidade com a legislação,
regulação, normas e padrões;
Prever e responder com prontidão às situações de emergência;
Requerer dos fornecedores e parceiros o respeito aos requisitos e recomendações de SMS;
Implementar continuamente a melhoria em SMS.

Alguns programas e ações realizadas no decorrer do ano de 2018:
a)

Proteção ao Trabalhador e Segurança no Ambiente de Trabalho

A Breitener mantém ações para garantir a proteção, integridade física e a segurança dos trabalhadores no
ambiente de trabalho, realizando treinamentos e cursos de capacitação e habilitação em suas atividades,
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mantém forte sistemática de liberação e acompanhamento dos serviços em campo, disciplina nos
procedimentos operacionais e SMS com uso de PBS (Padrão básico de Segurança) e PBO (Padrão Básicos de
Operação). Atuação dos gestores por meio de inspeções gerenciais e auditorias em campo de forma a
garantir os processos de SMS e a sua melhoria contínua, dentre outras ações visando atender a Política de
Segurança, Meio Ambiente e Saúde corporativa, gerando assim um resultado de TAR (Taxa de Acidente
Registráveis) igual a zero, ou seja, a Breitener não teve nenhum acidente com afastamento em 2018.
b)

Programa de Monitoramento de Ruído

A Breitener realiza o monitoramento de ruído e gera um relatório atendendo às normas de avaliação de ruído
de limite de propriedade, com o objetivo de manter o ambiente sadio para toda a força de trabalho envolvida
direta e indiretamente nos processos das Unidades, além da circunvizinhança.
c)

Educação Ambiental

A Breitener realiza periodicamente diálogos diários de segurança (DDS) e treinamentos com abordagem nos
temas de conscientização de descarte de resíduos, qualidade da água e do ar, etc. Realiza inspeções
ambientais em campo, com geração de relatórios e acompanhamento das ações apontadas.
d)

Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes

O gerenciamento dos resíduos sólidos realizado no âmbito das Usinas conta com as seguintes atividades:
1. Coletores disponibilizados e identificados nas áreas para descarte temporário, de acordo com a Resolução
Conama n° 275/2001, que estabelece a identificação de cores para coleta seletiva.
2. Acondicionamento temporário dos resíduos na Central de Armazenamento Temporário de Resíduos
(CATR), devidamente separadas em baias de acordo com a classificação dos resíduos de classe I - perigosos,
resíduos de classe II - não perigosos, com acesso restrito.
3. Lançamento do inventário de resíduos no Sistema SCR (Sistema Corporativo de resíduos)
4. Controle de saída de resíduos e efluentes realizado por meio da emissão de manifesto e autorização de
saída de resíduos.
5. Controle e acompanhamento do tratamento e destinação final de resíduos realizado por meio dos
certificados de destinação emitidos pela empresa prestadora dos serviços.
e)

Efluentes

As usinas não possuem sistema de tratamento de esgoto sanitário, possuem apenas fossas sépticas, em que
o lançamento direto deste efluente em corpo receptor é monitorado por análises físico-químicas trimestrais,
de acordo com as condicionantes das Licenças de Operação das Unidades.
f)

Segurança dos Taludes

A Usina Tambaqui mantém um contrato de manutenção e conservação de seus taludes, uma vez que os
mesmos sofrem ação da natureza, devido às condições climáticas.
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Nossos principais resultados
As informações financeiras e contábeis consolidadas, auditadas pelos auditores independentes, de acordo
com os padrões internacionais de contabilidade (IFRS), estão disponibilizadas nos últimos cinco anos, desde
2013, no sítio eletrônico http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/principais-subsidiarias-econtroladas/outras-empresas-controladas-do-sistema-petrobras/
O grupo Breitener apresentou um lucro líquido de R$ 122.634 mil em 2018, valor esse que representou um
crescimento de 335% quando comparado ao exercício de 2017, que foi de R$ 28.158 mil.
O valor das disponibilidades, incluindo os recebíveis do FDIC, atingiu R$ 186.742 mil em 2018, contra R$
114.213 mil em 2017. Esse resultado reflete principalmente os valores recebidos da AmE/Eletrobras (antigo
cliente) referente a acordos de pagamentos provenientes de processos judiciais.
A empresa não possui endividamento bancário.
Nossa produção total de energia elétrica em 2018 gerou uma receita de O&M de R$ 36.192 mil, comparada
com o ano de 2017, houve uma diminuição de R$ 1.608 mil. Deve-se esclarecer, entretanto, que, devido à
interpretação do contrato com a AmE como leasing, para adequação ao CPC-06, a receita de potência é
contabilizada como receita financeira.
No ano de 2018, permaneceu a ligação da região norte com o SIN. Com isso, a Breitener continuou a atuar
em modos contratuais adequados a este ambiente, a partir da assinatura de aditivos contratuais com a AmE
em 2016. Tais aditivos mantiveram a AmE como única cliente, bem como a garantia da Eletrobras, mas
modificaram a forma de cálculo de penalidades por geração abaixo do contrato. Desta forma, agora é possível
compensar uma menor geração em uma das subsidiárias com a maior geração da outra, o que antes não era
possível.
Tabela 1 – Balanço Patrimonial
Ativo

Consolidado
2018

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber, líquidas
Contas a receber – FIDC
Estoques
Imposto de renda e contribuição social
Impostos e contribuições
Dividendos a receber

Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber, líquidas
Imposto de renda e contribuição social
Impostos e contribuições
Depósitos judiciais

Investimentos
Imobilizado

2017

Controladora
2018

2017

97

13

58

2

133.708
186.742

90.624

22.543

23.850

68.108
8.076
275
397.006

114.213
48.002
1.811
10
254.673

10.743
2.446
16
31.021
66.827

11.443
639
7.602
43.536

675.000
22.414
13.823
2.192
713.429

705.219
22.414
13.262
2.087
742.982

138.824
202
139.026

166.362
197
166.559

7.969
721.398

7.999
750.981

625.201
7.614
771.841

525.609
7.615
699.783

1.118.404

1.005.654

838.668

743.319
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Passivo

Consolidado

Circulante
Fornecedores
Imposto de renda e contribuição social
Impostos e contribuições
Dividendos
Salários, férias, encargos e participações
Obrigações com pesquisa e desenvolvimento
Adiantamento de clientes
Outras contas e despesas a pagar
Não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão para processos judiciais
Outras contas e despesas a pagar

Patrimônio líquido
Capital social realizado
Reserva de capital
Reservas de lucros

Controladora

2018

2017

2018

2017

98.162
12.890
29.126
8.105
16.874
6.533
355
172.045

98.776
1.286
11.680
6.688
6.199
14.760
1.959
174
141.522

116
405
29.126
812
289
30.748

289
123
444
6.688
920
94
8.558

166.173
701
4
166.878
338.923

161.010
653
161.663
303.185

28.434
5
28.439
59.187

32.292
32.292
40.850

592.458
100
186.923
779.481

592.458
100
109.911
702.469

592.458
100
186.923
779.481

592.458
100
109.911
702.469

1.118.404

1.005.654

838.668

743.319

Tabela 2 - Demonstrativo de resultados
Consolidado

Controladora

2018

2017

2018

2017

36.192
(104.160)
(67.968)

37.800
(119.416)
(81.616)

-

-

8.033
(9.488)
(18.299)
9.316
(10.438)

5.738
(8.955)
(14.477)
(15.814)
(33.508)

(7.198)
(3.982)
(4.422)
(15.602)

(6.773)
(2.678)
(211)
(9.662)

Prejuízo antes do resultado financeiro, participações e impostos

(78.406)

(115.124)

(15.602)

(9.662)

Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações monetárias e cambiais, líquidas

241.814
118.952
(1.239)
124.101

164.290
84.006
(951)
81.235

5.150
(1.164)
(1.038)
7.352

4.856
5.301
(60)
(385)

Resultado de participações em investimentos

-

-

130.613

32.009

Lucro antes dos impostos

163.408

49.166

120.161

27.203

Imposto de renda e contribuição social

(40.774)

(21.008)

2.473

955

Lucro do exercício
Lucro básico e diluído por ação (em R$)

122.634
0,25

28.158
0,06

122.634
0,25

28.158
0,06

Receita dos serviços
Custo dos serviços
Prejuízo bruto
Receitas (despesas)
Vendas
Gerais e administrativas
Tributárias
Outras receitas (despesas), líquidas

Carta anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa BREITENER 2018

Página 13 de 19

Nossos Destaques operacionais
As subsidiárias Breitener Tambaqui S.A. e Breitener Jaraqui S.A. atingiram produção total de energia elétrica
em 2018 de 932.700 MWh, correspondendo a uma média de geração de 103,7 MW médios, 13% abaixo da
geração contratual, consequência dos desgastes das unidades geradoras, quantidade de falhas e paradas
para manutenção preventiva no período. Esse desgaste e quantidade de falhas é proveniente dos motores
estarem próximos ao prazo de realização de overhaul de 60.000 horas de operação, impactando diretamente
no indicador CONF_D, que mede a confiabilidade das usinas e também no indicador IEPPAEX que mede os
Planos de Ações necessários para atendimento operacional das usinas.
Os resultados dos principais indicadores operacionais das UTE Tambaqui e UTE Jaraqui para o ano de 2017,
estão representados nos quadros abaixo:
Quadro 1 – Indicadores da UTE Tambaqui em 2018

UTE-TBQ
INDICADOR

UNIDADE

GOG

META 2018

VALOR

R$ mil

220.705,00

117.898,00

GOG'

R$/MWheq

152,31

82,78

APAUDIN

%

90%

100%

DISP_PP

%

95,7%

97,4%

CONF_D

%

89,7%

76,6%

EE-UTE

%

38,5%

38,2%

IEPPAEX

%

70,0%

68,6%

Quadro 2 – Indicadores da UTE Jaraqui em 2018

UTE-JRQ
INDICADOR

UNIDADE

GOG

META 2018

VALOR

R$ mil

220.705,00

117.898,00

GOG'

R$/MWheq

152,31

82,78

APAUDIN

%

90%

100%

DISP_PP

%

95,8%

95,3%

CONF_D

%

90,2%

79,3%

EE-UTE

%

38,1%

38,9%

IEPPAEX

%

70,0%

68,6%
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Nossos Resultados de 2018 x 2017
Apresentamos um menor prejuízo operacional no ano, de R$ 78.406 mil vs R$ 115.124 mil em 2017,
provocado, principalmente, pela maior receita financeira, em função de acordos referentes a ações judiciais
junto à AmE/Eletrobras, compensados parcialmente por maiores despesas tributárias ocorridas no ano.
Dessa forma, o resultado líquido de 2018 foi 335% superior ao de 2017. Demonstrado aqui os efeitos da
classificação do contrato com a AmE como leasing, para adequação ao CPC-06, a receita de potência é
contabilizada como receita financeira, por isso os prejuízos operacionais verificados.
O caixa livre, incluído os recebíveis do FDIC, ficou 132% superior ao de 2017, e atingiu R$ 144.566 mil ao final
de 2018, devido, principalmente, os valores recebidos em função dos acordos sobre ações judiciais citados
acima.

Nosso modelo de governança corporativa
A estrutura de governança corporativa é composta pela Assembleia Geral de Acionistas, Conselho Fiscal,
Conselho de Administração e Diretoria Executiva (Composta do Diretor Presidente e Diretor Administrativo)
na empresa Breitener Energética S.A., conforme figura 1 apresentada na página 4.
O Conselho de Administração é o principal órgão da governança corporativa da Breitener e é composto por
quatro membros efetivos, representantes do acionista controlador e mais uma indicação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, todos com prazo de gestão que não poderá ser superior a dois anos,
admitidas, no máximo, três reeleições consecutivas.
Há, ainda, um Conselho Fiscal cuja finalidade é fiscalizar os atos dos administradores, composto por três
membros efetivos e três suplentes, representantes do acionista controlador e mais uma indicação da
Secretaria do Tesouro Nacional. Os membros têm mandatos de dois anos, admitidas, no máximo, duas
reeleições consecutivas.
O Conselho Fiscal é um órgão colegiado não integrante da administração, ao qual cabe, por meio de sua
função fiscalizadora, representar o acionista controlador, acompanhando a ação dos administradores. Tem
como objetivo geral verificar o cumprimento dos deveres legais e estatutários e defender os interesses da
Petrobras. A função fiscalizadora não se limita a verificar a legalidade dos atos, mas envolve todo o nível
necessário de informação para salvaguardar o interesse do acionista sem, contudo, interferir na própria
administração.
O Conselho Fiscal mantém um estreito e produtivo relacionamento com a estrutura administrativa da
Breitener, visando ao cumprimento de suas funções legais. O espírito cooperativo deve ter por meta manter
o necessário fluxo de informações e salvaguardar os interesses da companhia e do acionista, devendo-se
garantir, por outro lado, a independência do Conselho Fiscal com relação a quaisquer outros órgãos da
companhia.
São realizadas reuniões trimestrais conjuntas ou não entre o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração,
que podem, oportunamente, convocar a Diretoria Executiva e a Auditoria Independente, cuja pauta reflete
os principais acontecimentos da companhia, com ênfase nas Demonstrações Financeiras, Desempenho
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Econômico e Operacional da Companhia. Para o exercício de 2019 estão previstas quatro reuniões do
Conselho Fiscal e seis do Conselho de Administração, que poderão ocorrer em conjunto ou separadamente.
No exercício de 2018, foram realizadas 12 (doze) reuniões do Conselho de Administração, 6 (seis) reuniões
do Conselho Fiscal e 18 (dezoito) Assembleias Gerais de Acionistas, sendo 4 (quatro) em Breitener Energética,
7 (sete) em Breitener Tambaqui e 7 (sete) em Breitener Jaraqui (uma ordinária em cada Empresa, demais
extraordinárias).
Além de atender ao artigo 115, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, dispomos de documentos que tratam
da identificação e administração de conflitos de interesse. O Estatuto Social, em seu artigo 10°, inciso XIII,
determina que o indicado para o cargo de administração não poderá apresentar qualquer forma de conflito
de interesse com a Companhia. O artigo 41 do referido Estatuto Social também prevê hipóteses de conflito
de interesses posterior ao término de gestão dos administradores e membros do conselho fiscal, impedindoos de exercer determinadas atividades, por um período de seis meses, mediante remuneração
compensatória, autorizada previamente pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República.
A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela gestão dos negócios da companhia, de acordo com as
estratégias, os objetivos e as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração. É composta pelo Diretor
Presidente e pelo Diretor Administrativo, na Breitener Energética, e pelo Diretor Presidente, Diretor
Administrativo, Diretor Financeiro e Diretor de Operações nas subsidiárias Breitener Tambaqui e Breitener
Jaraqui e seus membros são todos eleitos pelo Conselho de Administração.
Em 2018, foram realizadas 17 (dezessete) reuniões da Diretoria Executiva na Breitener Energética, sendo as
mensais e ordinárias em conjunto com a Diretoria Executiva das subsidiárias Breitener Tambaqui e Breitener
Jaraqui. As Diretorias Executivas das subsidiárias Breitener Tambaqui e Breitener Jaraqui realizaram 6 (seis)
reuniões em Breitener Tambaqui e 6 (seis) em Breitener Jaraqui.
Os membros da Diretoria Executiva atuam individualmente, nas atividades das unidades de suas respectivas
áreas de contato, nos termos de suas atribuições previstas no Estatuto Social, bem como por meio de
reuniões da Diretoria Executiva.
Para maiores informações sobre os administradores e conselheiros fiscais acessar o sítio eletrônico
http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/principais-subsidiarias-e-controladas/outras-empresascontroladas-do-sistema-petrobras/

Nossas principais melhorias em governança corporativa
Em 2018, promovemos ações de melhoria da governança corporativa, com o intuito de estabelecer melhores
práticas alinhadas à estratégia da companhia e em conformidade com as exigências de novos normativos de
governança adotados pela companhia, como diversas Políticas da Petrobras, em atendimento à Lei
13.303/2016 e ao Decreto 8.945/2016:

Carta anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa BREITENER 2018

Página 16 de 19

a) Revisão dos Estatutos Sociais
Entre as principais melhorias realizadas no período estão a revisão dos Estatutos Sociais das 3 empresas, os
quais se encontram em análise na SEST e foram aprovados em setembro de 2018.
A revisão dos Estatutos Sociais, conduzida desde 2017, entre outros pontos, compreendeu: (i) os riscos e
impedimentos de investidora e o procedimento de elegibilidade dos administradores; e a (ii) a utilização dos
comitês da acionista Petrobras (auditoria interna e elegibilidade), bem como da área de conformidades e
gerenciamento de riscos, e canal de denúncias.
Os Estatutos Sociais passaram a prever, de forma clara e transparente, que a companhia poderá ter suas
atividades orientadas pela sua acionista controladora Petrobras, de modo a contribuir para o interesse
público que justificou a sua criação.
No entanto, caso as orientações da sua acionista levem a companhia a assumir obrigações e
responsabilidades em condições diversas às de qualquer outra sociedade do setor privado que atue no
mesmo mercado, estas deverão estar definidas em lei ou regulamento e ter seus custos e receitas
discriminados e divulgados.
b) Publicação da Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa
A Carta de Governança é uma exigência da Lei 13.303/2016, do Decreto 8.945/2016 e a Breitener iniciou a
publicação desta a partir do exercício de 2017, destinada ao público em geral e reunindo, de forma sintética,
as principais informações relativas a compromissos com a consecução de objetivos de políticas públicas,
atividades desenvolvidas, estrutura de controle, dados econômico-financeiros, fatores de risco, políticas e
práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração da
Companhia.

c) Programa de Treinamento e Capacitação em Governança Corporativa
Os administradores e conselheiros fiscais das empresas estatais devem participar, conforme exigência da Lei
13.303/2016 e do Decreto 8.945/2016, na posse e anualmente, de treinamentos específicos disponibilizados
pela Companhia sobre legislação societária e de mercado de capitais; divulgação de informações; controle
interno; código de conduta, Lei no 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e demais temas relacionados às
atividades da Companhia.
A fim de promover a integração de novos conselheiros de administração, diretores executivos e conselheiros
fiscais da Breitener e, ao mesmo tempo, apresentar e atualizar o conhecimento sobre temas relevantes
definidos na Lei 13.303/16 e no Decreto 8.945/16, a empresa disponibilizou, em 2018, treinamentos para
todos os administradores e conselheiros fiscais com ênfase nas atividades desenvolvidas pelos mesmos em
empresas estatais.
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Nossa composição e remuneração da administração
A administração centralizada e remunerada na Breitener Energética S.A. é composta por dois diretores
executivos, quatro conselheiros de administração e por um conselho fiscal composto por 3 conselheiros.
O Conselho de Administração é um órgão de natureza colegiada e autônomo dentro de suas prerrogativas e
responsabilidades, na forma da lei e do Estatuto Social. É composto por quatro membros, todos com prazo
de gestão que não poderá ser superior a dois anos, admitidas, no máximo, três reeleições consecutivas, sendo
três membros indicados pelo acionista PETROBRAS e um indicado pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, como representante do Governo Federal.
A Diretoria Executiva é composta por dois diretores, sendo um Diretor Presidente e um Diretor
Administrativo, indicados pelo acionista Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, ambos eleitos pelo Conselho,
dentre brasileiros residentes no país, para um mandato de até dois anos, permitidas, no máximo, três
reeleições consecutivas, podendo ser destituídos a qualquer tempo.
O Conselho Fiscal é constituído de forma permanente, sendo independente da administração e dos auditores
externos, conforme exigido pela Lei das Sociedades por Ações. É composto por três membros e respectivos
suplentes, todos eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de dois anos, permitidas duas reeleições
consecutivas, sendo dois membros indicados pelo acionista PETROBRAS e um indicado pelo Ministro de
Estado da Fazenda, como representante do Tesouro Nacional.
A remuneração fixa do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva é composta
por honorários mensais propostos pelo Conselho de Administração à Secretaria Coordenação e Governança
das Empresas Estatais - SEST e definidos anualmente pela Assembleia Geral, de acordo com o artigo 152 da
Lei 6.404/76.
O Conselho de Administração da Breitener Energética, em reunião realizada em 18 de maio de 2018, aprovou
a remuneração global dos administradores (Diretoria Executiva e Conselho de Administração) em até R$
2.338.860,00 e dos membros do Conselho Fiscal em até R$ 166.417,98, a ser paga no período compreendido
entre abril de 2018 e março de 2019, conforme recomendado pela SEST em Nota Técnica 8365/2018-MP.
Em 2018, a remuneração anual média por competência da Diretoria Executiva foi de R$ 426.712,80 e a do
Conselho de Administração foi de R$ 38.128,11, enquanto a do Conselho Fiscal foi de R$ 45.338,25. Ressaltase que, uma vez que a remuneração percebida pelos 7 conselheiros é de mesmo valor, o Conselho de
Administração permaneceu todo o 2º semestre com apenas três conselheiros, o que se refletiu em uma
menor remuneração anual média deste em relação ao Conselho Fiscal, que não apresentou vacância no
período apresentado no Quadro 3. Estas vacâncias ocorridas no Conselho de Administração no período
apresentado, bem como o fato de algum conselheiro não perceber remuneração, explicam também as
diferenças de remuneração anual média em relação ao Conselho Fiscal ocorridas nos anos de 2016 e 2017.
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Da mesma forma, não houve aumento na remuneração da Diretoria Executiva em 2018, mas a composição
permaneceu fixa e estável, diferente dos outros anos, que apresentaram vacância ou diretores que não
percebiam remuneração.
Quadro 3 – Remuneração anual do Administradores
DIRETORIA EXECUTIVA

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

Nº DE MEMBROS

2

2

2

Nº DE MEMBROS REMUNERADOS

2

2

2

VALOR TOTAL REMUNERAÇÃO

853.425,60

590.653,93

437.723,55

VALOR DA MAIOR REMUNERAÇÃO (R$)

459.657,60

322.520,33

257.723,55

VALOR DA MENOR REMUNERAÇÃO (R$)

393.768,00

268.133,60

180.000,00

VALOR DA MEDIA REMUNERAÇÃO (R$)

426.712,80

295.326,97

218.861,77

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

Nº DE MEMBROS

4

4

4

Nº DE MEMBROS REMUNERADOS

4

4

4

VALOR TOTAL REMUNERAÇÃO

152.512,42

146.791,11

145.871,90

VALOR DA MAIOR REMUNERAÇÃO (R$)

45.338,25

42.569,19

43.078,68

VALOR DA MENOR REMUNERAÇÃO (R$)

20.349,94

19.083,54

16.635,86

VALOR DA MEDIA REMUNERAÇÃO (R$)

38.128,11

36.697,78

36.467,98

CONSELHO DE FISCAL

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

Nº DE MEMBROS

3

3

3

Nº DE MEMBROS REMUNERADOS

3

3

3

VALOR TOTAL REMUNERAÇÃO

136.014,75

127.707,57

129.236,04

VALOR DA MAIOR REMUNERAÇÃO (R$)

45.338,25

42.569,19

43.078,68

VALOR DA MENOR REMUNERAÇÃO (R$)

45.338,25

42.569,19

43.078,68

VALOR DA MEDIA REMUNERAÇÃO (R$)

45.338,25

42.569,19

43.078,68

Não houve, nos últimos exercícios sociais, pagamento de remuneração para membros do Conselho de
Administração ou do Conselho Fiscal, bem como reembolso à acionista controladora Petrobras, da
remuneração da Diretoria Executiva por qualquer razão que não a função que ocupam.
Para maiores informações de curriculum e sobre a experiência profissional dos administradores e
conselheiros fiscais acessar o sítio eletrônico http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/principaissubsidiarias-e-controladas/outras-empresas-controladas-do-sistema-petrobras/
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