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1. Mensagem da Diretoria Executiva

No ano em que completou 22 anos, a Sulgás 

manteve o foco na estratégia de expansão 

acelerada de sua malha de distribuição com o 

objetivo de levar o gás natural a um número 

cada vez maior de consumidores. 

Mesmo diante de um cenário econômico 

desafiador, com redução do PIB brasileiro 

pelo segundo ano consecutivo, instabilidade 

cambial, aumento do desemprego, retração da 

produção e do consumo e redução na demanda 

interna brasileira de energia, o ano de 2015 

foi de recordes, com a elevação de 22,3% 

no volume comercializado, a implantação 

de 140,6 km de redes de distribuição de gás 

natural e a adição de 6.158 novos clientes à 

Carteira de Clientes da Companhia, encerrando 

o exercício com uma média 2.402.981 m³/dia 

comercializados, 946,7 km de rede construída 

e 26.547 clientes em operação.

Embora tenha sido um ano difícil, a Companhia 

esteve comprometida com o crescimento 

sustentado e com as diretrizes emanadas dos 

Acionistas – Estado do Rio Grande do Sul e 

Petrobras Gás S/A –, buscando reduzir custos 

operacionais e aumentar a rentabilidade do 

negócio, mantendo a competitividade do gás 

natural perante os combustíveis concorrentes.

Merece destaque o êxito da operação de 

fornecimento temporário de gás natural à Usina 

Termelétrica de Uruguaiana, que consumiu 

169,40 milhões de m³ entre os meses de 

fevereiro e maio de 2015, volume este 152% 

superior ao comercializado pela Sulgás no 

ano anterior. Pelo terceiro ano consecutivo 

a Sulgás foi designada pelo Ministério de 

Minas e Energia – MME para atuar como o 

agente responsável pela operação, montando 

uma complexa cadeia logística e contratual 

envolvendo players nacionais e internacionais 

para viabilizar o funcionamento da usina.

Além da atividade de comercialização e 

distribuição de gás natural, a empresa não perdeu 

de vista o seu papel como agente promotor do 

mercado de gás, apoiando o desenvolvimento 

de novas fontes de suprimento de gás no Estado 

através de projetos relacionados à produção e 

à distribuição de Biometano, destacando-se o 

teste do combustível em ônibus da marca Scania 

e a utilização do Biometano em geradores de 

energia.

A Companhia realizou, também, diversas 

ações de aperfeiçoamento na gestão, em 

conformidade com as melhores práticas de 

governança, com o foco na rentabilidade de 

suas operações e na segurança patrimonial. 

Além disso, a Diretoria Executiva implementou 

novas estratégias de relacionamento com os 

empregados, clientes e fornecedores.

É essencial agradecer a contribuição dos 

clientes, colaboradores, gestores, conselheiros, 

acionistas, fornecedores e demais stakeholders 

pelo sucesso e resultados obtidos pela 

Companhia em 2015. A confiança depositada 

pelos clientes nos produtos e serviços 

ofertados pela Sulgás, o engajamento e o foco 

dos colaboradores na prestação de serviços 

de qualidade e na execução das estratégias 

definidas pelos gestores e acionistas, foram 

determinantes para a obtenção dos resultados.
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2. Apresentação do Relatório

Esta publicação apresenta as Demonstrações 

Contábeis da Companhia de Gás do Estado 

do Rio Grande do Sul referentes ao exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2015, 

elaboradas de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil, com base nas disposições 

contidas na Lei 6.404/76 das Sociedades por 

Ações, e auditadas pela Exacto Auditoria S/S.

No relatório são expostos também os principais 

resultados obtidos ano de 2015, destacando-

se dados operacionais, administrativos e 

financeiros, assim como as ações e melhorias que 

contribuíram para o desempenho no exercício. 

Mais do que uma exigência legal, a publicação 

apresenta-se como uma oportunidade de 

compartilhar os resultados de um ano intenso 

de trabalho com o foco no desenvolvimento do 

mercado de gás natural no Estado.
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3. Perfil da Empresa

A Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do 
Sul consolidou-se como uma empresa referência 
no mercado de energia sendo responsável pela 
comercialização e distribuição de gás natural 
no Estado do Rio Grande do Sul nos segmentos 
residencial, comercial, industrial, veicular, 
cogeração e termelétrico.

Sociedade de economia mista criada em 1993, 
a Sulgás tem como acionistas o Estado do Rio 
Grande do Sul e a Petrobras Gás S/A, sendo 
a composição acionária respectivamente de 
51% e 49%. Atualmente possui um quadro 
de 148 colaboradores, lotados em sua sede 
administrativa em Porto Alegre e nos centros 
operacionais de Canoas e Caxias do Sul.

Em seus 22 anos de atuação, incrementa 
a carteira de clientes e intensifica seus 
investimentos na expansão da malha de 
distribuição norteada pelos pilares da 
segurança, eficiência e sustentabilidade, 
ampliando o atendimento na capital, na região 
metropolitana e também em regiões do interior 
do Estado, tornando-se reconhecida por todos 
os seus públicos de interesse.

O gás natural distribuído e comercializado 
pela Sulgás para atendimento aos segmentos 
não térmicos é, em sua maioria, importado 
da Bolívia, ingressando no Estado pela 
infraestrutura de transporte do gasoduto Brasil-
Bolívia – GASBOL, que atende aos estados da 

Rede por Município - 2015

Região Sul do país.  De forma complementar, 
para atendimento ao segmento termelétrico, 
a Sulgás recorre à importação de gás natural 
liquefeito – GNL. 

Atualmente a Sulgás atende a clientes em 38 
municípios gaúchos, localizados nos maiores 
centros urbanos e polos industriais do Estado. 
A rede de gasodutos de 946,7 quilômetros 
de extensão está presente em 25 municípios 
espalhados pelos Conselhos Regionais de 
Desenvolvimento do Rio Grande do Sul – 

Porto Alegre 

Caxias do Sul 

Charqueadas 

Canoas 

Triunfo 

São Leopoldo 

Gravataí 

Novo Hamburgo 

Araricá

Cachoeirinha 

Igrejinha 

Guaíba 

Farroupilha 

Eldorado do Sul 

Campo Bom 

Carlos Barbosa 

Alvorada 

Outros Municípios

COREDEs Metropolitano Delta do Jacuí, Vale 
do Rio dos Sinos, Serra, Centro Sul, Paranhana 
Encosta da Serra, Vale do Caí e Hortênsias. 
Em 19 cidades o atendimento é feito por gás 
natural comprimido (GNC), contemplando os 
COREDEs Produção, Litoral, Vale do Rio Pardo, 
Sul, Central, Vale do Taquari, Campos de Cima 
da Serra, Vale do Rio dos Sinos, Metropolitano 
Delta do Jacuí, Hortênsias, Vale do Caí e 
Paranhana Encosta da Serra, conforme gráfico 
de rede por município:

16,0%

57,3

73,1

144,3

449,6

15,3%
13,9%

9,8 9,0
8,5 6,8 6,5 6,3

6,0 11,3

50,2
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3.2.Diretoria e Conselhos

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Claudemir Bragagnolo 

Presidente

Luiz Celso Oliveira Andrade

Mauri Nunes Da Silva

Diego Machado Pacheco

Walter Fernando Piazza Junior

CONSELHO FISCAL

Paula Danyelle Almeida Da Silva 

Presidente

Vera Inêz Lermen

Paulo Sérgio Nunes

DIRETORIA EXECUTIVA

Claudemir Bragagnolo 

Diretor-Presidente 
Luiz Irineu Schenkel 

Diretor De Administração e Finanças

Luis Felipe Espírito Basso Poli 

Diretor Técnico-Comercial

3.3. Missão, Visão e Valores

MISSÃO

Contribuir para o desenvolvimento 
econômico e social do Estado do Rio 
Grande do Sul, atuando como agente 
promotor do mercado de gás natural, de 
forma eficiente, segura e sustentável, 
gerando valor para clientes, acionistas e 
sociedade. 

VISÃO

Expandir o mercado de gás natural 
e a distribuição para os polos de 
desenvolvimento do Estado de forma 
sustentável.

VALORES

Segurança, Sustentabilidade, Excelência, 
Pessoas, Inovação e Empreendedorismo, 
Orientação para o Cliente e Compromisso 
com a Sociedade.

3.1. Estrutura Societária

Estado Rio Grande do Sul

Petrobras - Gaspetro 

49% 51%
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4. Desempenho Comercial e Operacional

4.1. Evolução do Número de Clientes

CARTEIRA DE CLIENTES 2014 2015

Industrial 118 120

Comercial 465 557

Veicular 79 80

Residencial 19.710 25.773

Cogeração PPT 2 2

Geração Ponta / Climatização 14 14

Geração Elétrica 1 1

TOTAL 20.389 26.547

2014

20.389 26.547

2015

Clientes por Segmento - 2014 Clientes por Segmento - 2015

Industrial 

Comercial 

Veicular 

Residencial 

Cogeração PPT 

Geração Ponta 

Geração Elétrica

Industrial 

Comercial 

Veicular 

Residencial 

Cogeração PPT 

Geração Ponta 

Geração Elétrica

A carteira de clientes da Sulgás cresceu 30,2% em 2015 com a entrada em operação de 6.158 novos clientes, finalizando o ano em 26.547 clientes, 
com destaque para os segmentos residencial e comercial, os quais adicionaram 6.063 e 92 clientes à carteira, respectivamente.

1

2 14 118

465

79

1
2

14 120 80

557

25.773
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4.2. Comercialização

COMERCIALIZAÇÃO 
(m³/dia) 2014 2015

Industrial 1.279.859 1.458.859

Comercial 25.390 25.450

Veicular 189.907 176.851

Residencial 5.886 7.786

Cogeração PPT 276.917 268.085

Geração Ponta 1.874 1.835

Geração Elétrica 184.203 464.115

TOTAL 1.964.036 2.402.981

Participação por Segmento - 2014 Participação por Segmento - 2015

Em 2015 verificou-se crescimento de 22,3% 
no volume médio comercializado pela Sulgás, 
atingindo o recorde de 2.402.981 m³/dia. Ao 
considerar também o volume distribuído, em 
que ocorre o serviço de distribuição do gás 
de propriedade do próprio cliente, o volume 
atinge 2.439.240 m³/dia. Os segmentos que 
mais se destacaram foram os de geração 
elétrica, residencial e industrial, com elevação 
de 152,0%, 32,3% e 14,0% no consumo 
total de gás natural, respectivamente. Os 
demais segmentos apresentaram estabilidade 
no consumo ou retração, destacando-se o 
segmento veicular, com redução de 6,9% no 
consumo médio diário. 

Industrial 

Comercial 

Veicular 

Industrial 

Comercial 

Veicular 

Residencial 

Cogeração PPT 

Geração Ponta 

Geração Elétrica

Residencial 

Cogeração PPT 

Geração Ponta 

Geração Elétrica

Apesar de ser o segmento com os menores 
volumes comercializados,  o  segmento residencial 
foi o que mais elevou sua participação relativa 
no consumo total não térmico, saindo de 0,33% 
em 2014 para 0,4% em 2015, corroborando 
a estratégia da Companhia de massificação 
do mercado de varejo. Outro segmento que 
elevou sua participação foi o industrial, que 

saiu de 71,9% e passou a representar 75,2% 
do volume total não térmico comercializado em 
2015, principalmente devido ao incremento 
de consumo de alguns grandes consumidores, 
ancorando a elevação de 8,9% no volume 
não térmico em relação ao observado no ano 
anterior, que saltou de 1,78 milhão m³/dia para 
1,94 milhão m³/dia.

2014

1.964.036
2.402.981

2015

0,1%

0,3%

14,1%

9,7%

1,3%

65,2%

1,1%

0,3%

0,1%

7,4%

11,2%

19,3%

60,7%
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4.2.1. Mercado Industrial

Em 2015 foram adicionados dois clientes à 
carteira do segmento industrial, sendo um do 
município de São Leopoldo e outro de Caxias 
do Sul. Além desses, outros quatro clientes 
assinaram contrato de fornecimento para início 
de consumo, três localizados em Porto Alegre e 
um em Bento Gonçalves.

O volume de gás comercializado no segmento 
industrial foi de 532,48 milhões m³, numa média 
diária de 1,46 milhão m³/dia, significando um 
aumento de 14,0% em comparação com o 
volume de 2014.

No ano de 2015 também foi assinado o 
primeiro contrato para prestação do serviço de 
distribuição, modalidade em que o consumidor 
final é o responsável pela aquisição do gás 
natural e a Sulgás realiza sua distribuição até o 
ponto de consumo do cliente.

Merece destaque, ainda, a conclusão da pesquisa 
de campo para o levantamento de informações 
das indústrias no Estado do Rio Grande do Sul, 
desenvolvida pela Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos – UNISINOS, que trouxe informações 
e indicativos que servirão de subsídios a 
investimentos em novas fontes de gás e energia 
para o mercado industrial do Sul.

Para 2016 existe a perspectiva de contratação 
e início de fornecimento para nove novas 
indústrias, dentre elas a IPS, Alisul, Inbrape, 
Seven Boys e Fundifar.
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4.2.2. Mercado Automotivo

Em 2015 a Sulgás passou a contar com um 
novo cliente de GNV, um posto de combustíveis 
localizado no município de Canoas. Com isso, 
a carteira de clientes do segmento veicular 
encerrou o ano com 80 postos. Há previsão 
da entrada em operação de 03 novos postos 
em 2016, os quais já se encontram em fase 
de conclusão de obras e obtenção das licenças 
para início das atividades.

A frota gaúcha de automóveis movidos a GNV 
passou dos 60.733 em dezembro de 2014, 
para 61.449 no mesmo mês de 2015, segundo 
dados obtidos junto ao DENATRAN. A previsão 
para 2016 é de crescimento da frota de veículos 
convertidos no Estado, bastante em função dos 
reajustes de preços da gasolina em 2015, que 
auxiliam a tornar mais clara a percepção da 
vantagem econômica do uso do GNV.

O segmento veicular apresentou volume total 
comercializado no ano de 64,55 milhões m³, 
com média de quase 176,85 mil m³/dia. Houve 
uma redução de 6,9% no volume comercializado 
em relação ao ano anterior, acompanhando 
a tendência de redução na comercialização 
de combustíveis líquidos, como gasolina e 
etanol, conforme informações das principais 
distribuidoras do mercado.

Ao longo do ano foram realizadas várias ações 
relacionadas ao segmento, de modo a aumentar 
o número de veículos convertidos no Estado, 
dentre as quais se destacam:

COMODATO DE CILINDROS – manutenção 
do Programa Sinal Verde, através do benefício 
de comodato de cilindros. O estoque de 
cilindros remanescentes de ações anteriores 
foi entregue para fomentar o mercado de GNV 
em municípios de interesse da Sulgás, tais 
como Lajeado e Vacaria. O benefício oferecido 
representa, aproximadamente, 25% do valor 
a ser investido pelo usuário na conversão 
do veículo, reduzindo o tempo de retorno do 
investimento.

PROMOÇÃO PROJETO FROTAS CORE/RS – 
ação de incentivo que tem como objetivo a cap-
tação gradativa e exclusiva dos representantes 
comerciais registrados no Conselho Regional 
de Representantes Comerciais (CORE/RS), que 
possuam veículos destinados ao trabalho não 
convertidos ao uso de GNV. O primeiro módulo 
do Programa teve início no dia 07 de outubro 
de 2015. Até o fim de 2015, 37 representantes 
haviam sido cadastrados dos quais 15 com pro-
jetos aprovados, 4 em análise e 18 liberados.
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PROJETO INSTALADORA GNV NOTA 10 
– em 2015 houve a continuação do Projeto 
Instaladora GNV Nota 10 com o segundo 
ciclo de certificações, aberto a novas 
empresas e à recertificação das empresas 
qualificadas no primeiro ciclo, totalizando 
10 empresas, destas 6 recertificadas e 4 
certificadas. Houve também a realização 
de auditorias administrativas e técnicas. 
Devido à credibilidade conferida às empresas 
participantes e ao mercado automotivo em 
geral, a Sulgás planeja dar continuidade a 
esse projeto em 2016.

PROJETO GÁS MAIS VEICULAR – projeto 
desenvolvido em parceria com a Gerência de 
Logística de Operações para a realização de 
auditorias junto aos postos de combustíveis, 
com o intuito de esclarecer dúvidas quanto 
à medição. Em 2016 serão realizados 
treinamentos em segurança operacional, 
voltados prioritariamente aos frentistas, com 
o objetivo de qualificação e conscientização 
profissional. As visitas aos clientes e as 
auditorias de medição serão mantidas.

        

    4.2.3. Mercado Urbano

Buscando constantemente o crescimento das 
conversões de clientes do segmento urbano 
para o gás natural, em 2015 foi consolidada 
a forma de contratação, com os serviços de 
adaptação interna dos clientes providos em 
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separado dos serviços de captação comercial, 
criando maior especialização dos profissionais 
e do processo comercial.

Os serviços de vendas foram intensificados em 
áreas com redes implantadas e gaseificadas, 
e em áreas de implantação de novas redes, 
como no caso das Macrocélulas 01, 07 e 18, 
projetadas para os bairros Menino Deus, Santa 
Cecília e Petrópolis, respectivamente.

As atividades de captação de clientes 
residenciais tiveram um incremento de 98% 
em 2015 em relação aos clientes captados em 
2014, totalizando 9.533 clientes. Grande parte 
se deve ao incremento de vendas no setor da 
construção civil, com contratação de 7.643 
economias de construtoras. 

CONSUMIDORES RESIDENCIAIS – Entraram 
em consumo 6.063 novos clientes residenciais 
em 2015, representando um crescimento de 
30,8% no número de clientes do segmento. 
Em comparação a 2014, quando entraram em 

consumo 4.901 unidades, o incremento da 
carteira se mostrou 23,7% maior em 2015. 
Com o ingresso dos novos clientes, o segmento 
residencial finalizou o exercício com 25.773 
clientes em operação.

CONSUMIDORES COMERCIAIS – Entraram 
em consumo 96 novos clientes comerciais em 
2015. Também foram desativados 4 clientes 
comerciais, o que levou a um total de 557 
clientes consumindo gás natural no segmento 
ao término de 2015, representando um 
crescimento de 19,8% em relação a 2014.

Uma das estratégias comerciais para alavancar 
o segmento foi fortalecer a contratação de 
projetos de construtoras, clientes âncoras, 
para viabilizar investimentos nas regiões 
preferenciais de ramificação das redes de 
gás em Porto Alegre. Essa modelagem está 
planejada para abrir o mercado urbano 
em Novo Hamburgo e São Leopoldo, 
conjuntamente com os grandes condomínios 
já existentes.

4.2.4. Mercados de Cogeração/
Geração na Ponta

COGERAÇÃO – São clientes deste segmento a 
Braskem e a Universidade Luterana do Brasil – 
ULBRA. O volume consumido em 2015 atingiu 
268,08 mil m³/d, representando queda de 3,2% 
em relação ao volume consumido em 2014.

GERAÇÃO NA PONTA – Em 2015, 14 clientes 
operaram com geradores a gás natural. O 
segmento de geração em horário na ponta 
tem a finalidade de atender a clientes que 
necessitem de energia elétrica das 18h às 21h 
em dias úteis, e que pretendem reduzir seus 
custos. 

Atualmente o principal entrave para o segmento 
é o mercado livre de energia e a dependência 
por equipamentos importados. No entanto, o 
aumento das tarifas de energia elétrica sinaliza 
uma perspectiva positiva para este mercado, 
com possível retorno do crescimento em 2016.
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4.2.5. Gás Natural Comprimido - GNC

Os clientes de GNC estão localizados em 
19 distintas cidades do interior do Estado. 
Em 2015 a Sulgás forneceu o GNC para 5 
clientes industriais e 13 automotivos (postos 
de combustíveis). O segmento automotivo 
apresentou o melhor desempenho, consumindo 
um volume médio de 25,78 mil m³/d. Já o 
segmento industrial consumiu um volume 
médio de 10,94 mil m³/dia.

4.2.6. Segmento da Geração Térmica

No ano de 2015 repetiu-se o despacho 
temporário da Usina Termelétrica de 
Uruguaiana. Os baixos níveis dos reservatórios, 
associados à necessidade de aumentar a 
robustez do sistema elétrico da região Sul do 
país, foram fatores determinantes para que o 
Comitê de Monitoramento do Sistema Elétrico 
– CMSE homologasse, em 31/01/2015, o 
despacho da usina.

A entrada em operação foi sustentada 

pelo Memorando de Entendimentos – 
MOU assinado pelo Ministério de Minas e 
Energia – MME brasileiro e pelo Ministério 
de Planejamento Federal, Investimento 
Público e Serviços da República Argentina, 
que estabelece regras para permitir o livre 
trânsito de gás natural brasileiro na malha 
de transporte argentina até a entrega na 
fronteira com o Brasil.

Sob a Coordenação do MME, assim como 
ocorreu nos anos de 2013 e 2014, a Sulgás 
montou uma complexa estrutura logística e 
contratual para viabilizar o fornecimento de gás 
natural à UTE Uruguaiana Empreendimentos. 
Na qualidade de empresa brasileira responsável 
pela operação, celebrou contratos com vários 
agentes nacionais e internacionais para a 
aquisição de Gás Natural Liquefeito – GNL 
no mercado internacional, regaseificação e 
transporte do gás em território argentino 
e transporte do gás em território brasileiro. 
Dentre os fornecedores contratados estão a 
empresa Petrobras Global Trading – PGT e a 
Transportadora Sulbrasileira de Gás – TSB. As 
cargas de GNL adquiridas foram entregues na 
Argentina, nos Terminais de Bahia Blanca e 
Escobar, para serem regaseificadas e injetadas 
na malha de transporte de gás natural 
argentina e transportadas até a fronteira 
argentino-brasileira, para fornecimento à UTE 
Uruguaiana. Nos meses de operação da usina, 
que ocorreu entre fevereiro e maio, foram 
comercializados 169,40 milhões de m³, uma 
média diária de 1,57 milhões de m³/d, com 
uma geração média de 212 MWh.
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362

2003 2005

383

2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20132012 2014 2015

389 417 431 465 479 515 552 607 721 806 947

Rede de Distribuição (km)

Rede por Região/Corede (KM)

Rede Adicionada no Ano Rede Acumulada

Centro Sul 

Metropolitano Delta do Jacuí

Paranhana Encosta da Serra

Vale do Caí

Vale do Rio dos Sinos

Hortênsias

Serra

REDE POR REGIÃO/COREDE (km) 2015

Centro Sul 73,1

Metropolitano Delta do Jacuí 566,8

Paranhana Encosta da Serra 9,8

Vale do Caí 0,9

Vale do Rio dos Sinos 133,3

Hortênsias 0,2

Serra 162,7

TOTAL 946,7

4.3. Ampliação das Redes 
de Distribuição

O ano de 2015 foi marcado pelo recorde em 
implantação de redes de distribuição de gás 
natural visando à ligação de novos clientes e à 
criação de condições favoráveis ao atendimento 
de futuros consumidores. Ao longo do ano a 
malha de dutos cresceu 140,6 quilômetros, 
totalizando 946,7 quilômetros, um aumento de 
17,4% em relação a 2014. 

Nos COREDEs Metropolitano Delta do Jacuí, 
Vale do Rio dos Sinos e Serra estão implantados 
mais de 90% do total da rede.

O êxito na ampliação da malha de distribuição 
é resultado de esforços conjuntos e de diálogos 
constantes mantidos com a Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre, com a Empresa Pública 
de Transporte e Circulação (EPTC), com a 
Secretaria Municipal de Obras e Viação (SMOV) 
e com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(SMAM), visando à minimização dos impactos 
no trânsito e na acessibilidade causados pelas 
obras e à melhoria no processo de obtenção de 
licenças de operação e instalação no município.

0,2

73,1

133,3

566,8

9,8

0,9
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4.4. Suprimento de Gás 
Natural

No ano de 2015 não foram registradas 
modificações no regime de suprimento de gás 
natural, mantendo-se inalterado o volume 
contratado de 1,83 milhão de m³/dia para 
abastecimento do mercado gaúcho, mediante 
os contratos de Longo Prazo – TCQ, com 1,35 
milhão de m³/dia, Firme Inflexível, com 200 
mil m³/dia, e de Cogeração, com 277 mil m³/
dia. Além desses, foram firmados contratos 
específicos para o fornecimento de gás no 
âmbito da operação da UTE Uruguaiana.

4.5. Novos Negócios

Alinhada com a estratégia da empresa, novas 
fontes de suprimento de gás vêm sendo 
vislumbradas. Em 2015, a prospecção de 
novos negócios esteve fortemente centrada 
nos projetos de produção e distribuição de 
Biometano, obtido a partir de biogás produzido 
em estabelecimentos industriais rurais.

4.5.1. Biometano

Em continuidade aos trabalhos no projeto 
GNVerde (Biometano) de Gestão de Resíduos 
Orgânicos realizados durante a Copa do Mundo 
de 2014, e diante do compromisso de validar 

os resultados encontrados, foi avaliado o 
desempenho do motor com gás gerado a partir de 
resíduos orgânicos gerados na indústria. O teste 
foi realizado na empresa Resiplastic e, conforme 
esperado, o Biometano apresentou desempenho 
semelhante ao obtido com gás natural.

No ano de 2015 foram testadas algumas outras 
aplicações para o Biometano como combustível. 
Dentre os testes, comparou-se o desempenho 
de ônibus da marca Scania utilizando gás natural 
convencional e Biometano. O teste foi realizado 
em conjunto com a empresa Braskem e os 

resultados encontrados em relação às emissões 
de gases poluentes e desempenho do motor 
foram superiores à tecnologia diesel existente. 
Atualmente a Scania junta esforços para trazer 
essa tecnologia em definitivo para o país e a 
Sulgás continua monitorando estes avanços.

Outra aplicação testada foi a utilização de Biometano 
em geradores de energia. O equipamento foi 
instalado na planta da Cooperativa dos Citricultores 
Ecológicos do Vale do Caí – Ecocitrus e já operou 
com Biometano e também com o Biogás (antes da 
purificação completa). Para 2016 está programado 
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um projeto com a Universidade do Vale do Taquari 
– Univates para a realização de um teste em outro 
gerador instalado em paralelo com a rede elétrica. 
Com essa aplicação espera-se usar a rede de 
energia como banco de carga, ou seja, gera-se 
energia com o gerador a gás e injeta-se a energia 
elétrica na rede de distribuição, com a possibilidade 
de a Univates utilizá-la quando necessário. 

Todos esses testes com resultados positivos 
e a publicação da Resolução ANP Nº 8 DE 
30/01/2015, que estabelece a especificação 
do Biometano, colaboraram para a realização 
de uma Chamada Pública para a compra de 
Biometano por parte da Sulgás. Na primeira 
chamada não houve classificados. Está 
programada uma nova Chamada Pública para 
2016, que deverá atrair interessados, pois a 
Sulgás já esta trabalhando junto a possíveis 
produtores para apoiá-los no processo. A 
Companhia acredita que o Biometano é uma 
opção estratégica para produção de gás em 
pequena e média escala em sintonia com o 
conceito de Produção Distribuída.

4.5.2. Convênio Universidade 
Univates

Foi dada continuidade ao Convênio com a 
Universidade Univates para Desenvolvimento 
de Pesquisas e Tecnologias do Biogás, 
Biometano (GNVerde) e Gás Natural no RS. 
A Universidade tem atuado com consistência 
no processo de desenvolvimento de projetos 
pioneiros na área de Biomassas e Biogás no 
Estado do Rio Grande do Sul e surgiu como 
Instituição referência para desenvolvimento 
deste mercado. 

Neste convênio, as Instituições gerarão 
conhecimento com a realização de análises físico-
químicas de biomassas, análise de motores, 
análise em veículos, estudo de eficiências 
energéticas, desempenho de equipamentos, 
prospecção de novas aplicações, análises 
de composição química de gases e demais 
atividades relacionadas ao desenvolvimento 
das novas matrizes energéticas sustentáveis, 
associadas ao Biogás e Biometano.

O primeiro plano de trabalho destinado à 
pesquisa de desempenho de motores com 
a utilização de Biometano, avaliando sua 
durabilidade e emissões de gases atmosféricos, 
foi concluído em 2015. Pôde-se perceber a 
semelhança entre os resultados dos testes com 
os combustíveis gasosos GNVerde e GNV, os 
quais não ultrapassaram os limites de emissão 
de gases e partículas poluentes estabelecidos 
na Resolução CONAMA n° 418/2009.

Em 2015 foi firmado e iniciado o segundo 
plano de trabalho em conjunto com a Univates, 
este com o objetivo de elaboração do Mapa 
de Biomassas no Rio Grande no Sul, visando 
ao mapeamento das possíveis fontes de 
suprimento para a geração do Biogás no Estado. 
O trabalho tem previsão de encerramento ainda 
no primeiro semestre de 2016.
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 4.6. Logística de Operações

MELHORIAS OPERACIONAIS – Em 
continuidade ao planejamento de melhorias 
operacionais, foram elaborados os planos de 
trabalho para execução, em 2016, de melhorias 
do Sistema de Proteção Catódica das redes da 
região Metropolitana e Serra e da infraestrutura 
elétrica dos Pontos de Recebimento de Gravataí, 
Várzea do Cedro e Canoas.

SISTEMA DE MEDIÇÃO – No ano de 2015 
foi implantada a Sala de Controle na sede 
de Porto Alegre, onde atuam operadores 
monitorando alarmes, eventos e perfil de 
consumo dos principais clientes, dando suporte 
com informações atualizadas às equipes de 
campo e internas da Sulgás. Os técnicos da 
Sala de Controle atendem também ao 0800 
da Companhia em horário comercial e depois 
deste, em regime de sobreaviso.

SISTEMA SUPERVISÓRIO E TELEMETRIA 
– Em 2015 foi concluída a implantação do 
Sistema Supervisório da Sulgás pela área de 
Engenharia. Esse sistema permite que sejam 
monitoradas em tempo real as informações 
das estações dos clientes e equipamentos 
necessários à correta e segura operação da 
rede de distribuição. Foi realizada licitação para 
aquisição de novos equipamentos de medição 
remota com o objetivo de alcançar 100% dos 
clientes em consumo.

MANUTENÇÃO DAS REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO - Os planos de manutenção 

e inspeção contemplam ações de caráter 
preventivo, preditivo e corretivo, que tiveram 
foco nos seis sistemas da Coordenação de 
Manutenção, quais sejam: Sistema de Dutos, 
Sistemas de Estação de entrega e recebimento, 
Sistemas de Controle (válvulas e atuadores), 
Sistemas de Proteção Catódica, Sistema de 
Sinalização e Sistema de Odoração.

Nas estações, caixas de válvulas e odorizadores 
foram executadas manutenções preventivas 
e corretivas, tais como pinturas, usinagens, 
manutenções civis e mecânicas, reparos da 

rede, suportes e tubulações. Como manutenção 
preditiva, procedeu-se ao patrulhamento da rede 
e à manutenção dos equipamentos e sinalização, 
além dos serviços de reparos de revestimento.

Dentre as ações de manutenção preditiva 
destaca-se a manutenção dos suportes e 
tubulações nos trechos aéreos da ponte do 
Guaíba. Tal atividade, realizada com êxito 
pelas equipes envolvidas, demandou esforços, 
dedicação e conhecimento para que os riscos de 
segurança operacional e abastecimento fossem 
mitigados durante sua execução.
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4.7. Qualidade, Segurança, 
Meio Ambiente e Saúde

QUALIDADE: 

Em 2015 houve a reavaliação dos objetivos 
e da continuidade da participação da Sulgás 
nos programas de gestão pela qualidade, 
mantendo o foco na organização interna. 
O foco das ações foi o aprimoramento da 
qualidade técnica dos projetos, obras e 
processos da Companhia.

SMS: 

Durante o ano de 2015 a Sulgás concentrou 
esforços para aprimorar o seu Sistema de 
Gestão de SMS visando alcançar o objetivo 
estratégico da Companhia de “Ser Referência 
em Segurança”. Para isso, foi enfocado o 
autoconhecimento e o aprendizado através da 
intensa análise e tratamento das anomalias 
de SMS (desvios, incidentes e acidentes) bem 
como na elaboração de planos de ação para a 
correção das mesmas.

Trabalhou-se também, no fortalecimento da 
Diretriz de Novos Empreendimentos através da 
implantação da Análise de Riscos de SMS nos 
Projetos da Companhia.

A Diretriz de Capacitação, Educação e 
Conscientização também foi enfatizada com 
treinamentos para a força de trabalho da 
Companhia, atingindo um público de mais de 
300 pessoas.

Já o Relacionamento com a Comunidade foi 
marcado por ações preventivas de comunicação 
de riscos, com abordagem direta aos residentes, 
clientes ou interferentes de trechos da Rede de 
Distribuição de Gás Natural nos municípios de 
Porto Alegre, Esteio e Gravataí.

LICENÇAS AMBIENTAIS - Foram obtidas 
180 licenças ambientais, que permitiram a 
continuidade operacional das atividades da 
empresa e viabilizaram a ampliação das redes 
de distribuição de Gás Natural no Estado. 
Foram licenciados, aproximadamente, 104 km 
de redes para implantação em Porto Alegre e 
Região Metropolitana, além da Região da Serra.

PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA - A 
Sulgás manteve o investimento na Qualidade 
de Vida de seus colaboradores, com forte 

adesão ao Programa de Qualidade de Vida da 
Companhia.

O estudo epidemiológico indicou a melhoria 
de 8% no quadro de alteração do exame 
Colesterol Total e, também, taxa de hipertensão 
positivamente baixa em comparação com a 
taxa de prevalência da população geral.

Destaca-se, ainda, que em 2015 houve a 
migração das atividades relacionadas à saúde 
e qualidade de vida no trabalho da Gerência 
Executiva de Qualidade, Segurança, Meio-
Ambiente e Saúde, subordinada à Diretoria 
Técnica e Comercial para a Gerência Executiva 
de Gestão de Pessoas, subordinada à Diretoria 
de Administração e Finanças, objetivando 
a integração e otimização dos processos 
relacionados à gestão de pessoal.
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5. Desempenho Econômico-Financeiro

5.1. Principais Indicadores

Apresentam-se a seguir os principais indicadores e resultados, destacando as variações em relação ao exercício anterior, que demonstram desempenho 
positivo alcançado pela Sulgás em 2015.

A Companhia conseguiu resultados expressivos 
ainda que o ano de 2015 tenha sido de 
muitos desafios. Na comparação com 2014, 
houve elevação nos principais indicadores 
de desempenho econômico-financeiros, 
destacando-se: o Faturamento, com elevação 

de 33,6%; a Margem Bruta, com incremento 
de 20,8%; o EBITDA, com variação de 27,5%; 
e, o Lucro Líquido, com elevação de 28,5%.

Além dos indicadores financeiros, merecem 
destaque alguns indicadores operacionais e de 

comercialização, tais como a Extensão de Rede, 
com incremento de 17,4%, a Carteira de Clientes, 
com variação positiva de 30,2%, e os Índices de 
Realização Comercial e de Investimentos, com 
elevação de 6,9% e 3,6%, respectivamente, 
conforme se observa no quadro abaixo:

INDICADORES DE DESEMPENHO 2014 2015 ∆ %

Faturamento (R$ mil) 1.040.353,2 1.390.422,4 33,6%

Receita Operacional Líquida (R$ mil) 863.177,7 1.181.521,4 36,9%

Margem Bruta (R$ mil) 148.014,6 178.807,2 20,8%

Despesas Operacionais* (R$ mil) 57.510,4 62.408,9 8,5%

EBITDA - Geração de Caixa Operacional 
(R$ mil) 90.807,5 115.751,1 27,5%

Lucro Líquido (R$ mil) 53.336,0 68.537,6 28,5%

Patrimônio Líquido (R$ mil) 83.535,8 86.202,6 3,2%

Investimentos Realizados (R$ mil) 34.646,4 40.809,0 17,8%

Volume Total Comercializado (Mil m³) 716.872.961 877.088.033 22,3%

Volume Diário Comercializado (m³/dia) 1.964.035,5 2.402.980,9 22,3%

Volume Diário Distribuído (m³/dia) 1.964.035,5 2.439.239,6 24,2%

Extensão de Rede (Km) 806,1 946,7 17,4%

Carteira de Clientes 20.389 26.550 30,2%

Empregados 144 148 2,8%

Margem EBITDA (%) 10,5% 9,8% -6,9%

Razão Operacional (%) 91,3% 91,6% 0,4%

Rentabilidade sobre o PL (%) 63,9% 79,5% 24,5%

INDICADORES DE DESEMPENHO 2014 2015 ∆ %

Índice de Realização de Investimentos (%) 77,1% 79,9% 3,6%

Índice de Realização Comercial (%) 97,8% 104,5% 6,9%

Índice de Responsabilidade 
Socioambiental (%) 69,6% 69,5% -0,1%

Índice de Realização do Varejo (%) 92,5% 95,8% 3,5%

Índice de Capacitação Profissional (%) 60,1% 20,4% -66,1%

Índice Satisfação do Atendimento 
Interno (%) 93,4% 92,5% -1,0%

Índice de Satisfação de Clientes 
Externos (%) 87,0% 86,0% -1,1%

Índice de Universalização da 
Distribuição (%) 44,2% 46,8% 5,8%

Empregado / Km Rede 0,18 0,16 -12,5%

Despesas Operacionais (R$ mil)* / Km 
Rede 71,3 65,9 -7,6%

Clientes / Km Rede 25,3 28,0 10,9%

Despesas Operacionais (R$ mil)* / Volu-
me (Mil m³) 0,08 0,07 -11,3%

Volume (Mil m³) / Clientes 35.159,8 33.035,3 -6,0%

* As Despesas Operacionais não consideram Provisões e Depreciação no cálculo do indicador
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5.2. Faturamento

FATURAMENTO (R$ milhões) 2014 2015

Industrial 675,4 803,0

Comercial 17,3 18,5

Veicular 84,3 84,4

Residencial 5,4 7,5

Cogeração PPT 53,1 69,5

Geração Ponta 1,1 1,1

Geração Elétrica 203,7 405,3

Serviços 0,1 1,1

TOTAL 1.040,4 1.390,4

2014

1.040,4 1.390,4

2015

% Faturamento por Segmento - 2014 % Faturamento por Segmento - 2015

Industrial 

Comercial 

Veicular 

Residencial 

Cogeração PPT 

Geração Ponta 

Geração Elétrica

Serviços

Industrial 

Comercial 

Veicular 

Residencial 

Cogeração PPT 

Geração Ponta 

Geração Elétrica

Serviços

A Receita Bruta auferida pela empresa em 2015 foi de R$ 1,39 bilhão, a 
maior desde o início de suas atividades, com crescimento de 33,6% em 
relação a 2014. Os segmentos que mais contribuíram para a elevação 

foram o de geração elétrica, com incremento de R$ 201,6 milhões (99,0%) 
de faturamento em relação a 2014, e o industrial, com acréscimo de R$ 
127,6 milhões (18,9%) na comparação com o ano anterior.

8,1%

1,7%

5%

0,1%

5,1%

19,6%

0,01%

64,9%

29,2%

5,0%

0,5%

1,3%

57,8%

0,1%
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5.3. Lucro Líquido

Em 2015 a Sulgás obteve um Lucro Líquido de 
R$ 68,5 milhões, 28,5% superior ao obtido em 
2014, recuperando o patamar de resultados 
observado em 2012. A maior parte da elevação 
é atribuída ao crescimento nos volumes 
comercializados aos segmentos industrial e de 
geração elétrica (UTE Uruguaiana), além do 
realinhamento nos preços de venda praticado 
no 1° semestre de 2015. 

67,3

47,0

53,3

68,5

2012 2013 2014 2015

Evolução do Lucro Líquido (R$ milhões)

5.4. Margens de Contribuição

O ano de 2015 registrou elevação de 20,8% na 
Margem de Contribuição em relação a 2014. 
Praticamente todos os segmentos contribuíram 
para o resultado, com destaque para os 
segmentos industrial e de geração elétrica, 
que juntos representaram mais de 80% do 
incremento.

MARGENS (R$ milhões) 2014 2015

Industrial 124,5 145,7

Comercial 5,6 6,2

Veicular 5,3 7,1

Residencial 2,4 3,4

Cogeração PPT 6,3 7,9

Geração Ponta 0,3 0,3

Geração Elétrica 3,6 7,7

Serviços 0,003 0,6

TOTAL 148,0 178,8

2014

148,0 178,8

2015

% Margens por segmento 2014 

% Margens por segmento 2015
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Serviços

84,1%

81,5%
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4,0%

3,3%

1,9%
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1,6%
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0,002%
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Residencial 

Cogeração PPT 
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Geração Elétrica 

Serviços
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5.5. Investimentos Totais

Os maiores investimentos da Sulgás em 2015 
foram concentrados no segmento urbano 
da região Metropolitana de Porto Alegre, 
principalmente nos bairros Menino Deus, 
Petrópolis, Jardim Lindóia e Santa Cecília. No 
total, a Sulgás investiu R$ 40,8 milhões no 
exercício, sendo R$ 34,1 milhões em ramais de 
redes, melhorias e equipamentos operacionais 
e tecnologia de informação, e R$ 6,7 milhões em 

INVESTIMENTOS (R$ milhões) 2014 2015

Redes Troncais 0,0 0,03

Redes Urbanas 23,4 27,9

Conversão de clientes 6,8 6,7

Melhorias Oper. e Equipamentos 3,7 2,1

Tecnologia da Informação 0,5 0,3

Sist. Supervisório, Estoques e 
Outros 0,3 3,8

TOTAL 34,6 40,8

2014

34,6

40,8

2015

Alocação de Investimentos - 2014 Alocação de Investimentos - 2015

conversão de clientes. Todos os investimentos 
são realizados com base no Planejamento 
Estratégico 2020 e no Plano de Investimentos 
2014-2018.

O ritmo de expansão da malha de distribuição 
da Sulgás manteve-se acelerado, pois apenas 
neste ano foram implantados 15% (140,6 km) 
do total da rede construída pela Companhia, 
representando a ampliação do atendimento por 

gás canalizado à população do estado do Rio 
Grande do Sul.

A intensidade dos investimentos e expansão 
da malha urbana deve ser mantida em 2016, 
abrangendo principalmente os bairros Santa 
Cecília, Auxiliadora e Higienópolis de Porto 
Alegre, assim como a região central de São 
Leopoldo. Os investimentos para 2016 estão 
estimados em mais de R$ 40,0 milhões.

Redes Troncais

Redes Urbanas

Conversões de clientes

Melhorias Oper. e 

Equipamentos

Tecnologia da Informação 

Sist. Supervisório, Estoque 

e Outros

Redes Troncais

Redes Urbanas

Conversões de clientes

Melhorias Oper. e 

Equipamentos

Tecnologia da Informação 

Sist. Supervisório, Estoque 

e Outros

67,6%

16,4%

5,1%

9,2%
0,7%

0,1%

68,5%

10,6%

19,7%

0,0%0,8%
1,4%
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Distribuição de Resultados (R$ mil)

5.6. Financiamento BNDES

O ano de 2015 foi marcado pela celebração 
do contrato junto ao BNDES e BNDESPAR para 
o financiamento de 50% dos investimentos 
da Sulgás previstos para o quinquênio 2014-
2018. A Companhia optou pela realização 
de financiamento direto, sem intermediação 
de instituição bancária, através da emissão 
de debêntures simples e nominativas, não 
conversíveis, em emissão privada e com 
colocação exclusiva para o BNDES e BNDESPAR. 
O Contrato de Promessa de Subscrição de 
Debêntures Simples em Emissão Privada e 
Outros Pactos foi assinado em 20 de abril de 
2015.

O financiamento possui prazo de carência até 
julho de 2017, com pagamentos trimestrais de 
juros até lá. Após a carência o pagamento dos 
juros se dará mensalmente, juntamente com 
a amortização do principal, que deverá ocorrer 
até janeiro de 2022. O valor total da captação 
será de R$ 138.224.000,00, realizada através 
do lançamento privado de 138.224 debêntures 
– divididas em três séries – com valor nominal 
unitário de R$ 1.000,00 na data de emissão, 

a ser feito parceladamente em função das 
necessidades para a realização do projeto:

I – 68.768 debêntures da Primeira Série, com 
colocação exclusiva para o BNDES;

II – 68.768 debêntures da Segunda Série, com 
colocação exclusiva para a BNDESPAR; 

III – 688 debêntures da Terceira Série, com 
colocação exclusiva para o BNDES.

No dia 26 de novembro de 2015 ocorreu o 
primeiro ingresso de recursos, no valor líquido 
de R$ 38.837.000,00 milhões, reembolsando 
cerca de 50% dos investimentos já realizados 
pela Companhia no período de Setembro/2013 
a Julho/2015. 

 5.7. Distribuição de Resultados

O Lucro Líquido gerado em 2015 foi de R$ 68,5 
milhões. Deste total, 59,7 milhões (95%) ficaram 
à disposição dos acionistas para distribuição, 
após a constituição de reserva legal de 5% (R$ 
3,4 milhões). Do saldo remanescente, R$ 5,4 

DISTRIBUIÇÃO DE 
RESULTADOS (R$ mil) 2014 2015

Juros sobre o Capital Próprio 4.176,8 5.387,7

Reserva Legal (5%) 2.666,8 3.426,9

Lucro à Disposição dos Acionistas 46.492,4 59.723,0

TOTAL 53.336,0 68.537,6

Cabe destacar, ainda, que foram destinados R$ 
2,9 milhões aos empregados da empresa a título 
de Participação dos Lucros e Resultados – PLR.

2014 2015

46.492,4

2.666,8
4.176,8 5.387,7

3.426,9

59.723,0
Lucro à Disposição dos 

Acionistas   

Reserva Legal (5%) 

Juros sobre o Capital Próprio

milhões foram pagos a título de Juros sobre 
Capital Próprio e R$ 59,7 milhões aguardam a 
destinação pela Assembleia Geral de Acionistas 
a ser realizada no mês de abril/2016. 
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6. Gestão
 

6.1.Gestão de Pessoas

O quadro de pessoal da Sulgás teve um 
acréscimo de quatro colaboradores/vagas no 
ano de 2015, totalizando 148 colaboradores.

INFORMAÇÕES DE PESSOAL 2014 2015

Diretores (Cargos em Exercício) 3 3

Empregados (Regime CLT) 138 140

Adidos (estado do RS e Gaspetro) 3 5

QUADRO DE PESSOAL TOTAL 144 148

Estagiários 26 28

Empregados em Licença Não-
Remunerada 1 1

Empregados Admitidos 7 3

Empregados Desligados 3 2

PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS 
LUCROS E RESULTADOS (PLR) – No ano 
de 2015 seguiu-se a metodologia da apuração 
do montante a ser distribuído aos empregados 
a título de PLR de acordo com as adequações 
construídas em 2014, em Termo de Acordo 
vigente até 2016. Houve a necessidade de 
revisão pontual em um índice relacionado à 
capacitação de colaboradores, tornando-o 
aderente à política de redução de custos 
adotada pela empresa. Da mesma forma 
que em 2014, a Comissão Paritária realizou 
diversas reuniões com representantes da 
Sulgás, sindicatos e empregados, visando ao 

fortalecimento do comprometimento com os 
resultados da empresa e ao incremento do valor 
de montante da PLR. Essa revisão manteve a 
modalidade mista de distribuição do montante, 
fornecendo uma parcela proporcional e outra 
linear aos empregados. Com a atualização dos 
parâmetros de cálculo do montante do PLR, 
combinada com o aumento do EBITDA e do 
Lucro Líquido e da realização média de mais de 
92% das metas pactuadas para os indicadores 
da PLR no ano, foi possível a apuração de um 
montante de R$ 2.923.914,90 a título de PLR 
para distribuição aos empregados.

PREVIDÊNCIA PRIVADA – PLANO 
SULGASPREV – Em 2015 foram realizados 
dois workshops sobre a importância do 
planejamento financeiro e previdência privada 
no cenário econômico atual, bem como os 
desafios da longevidade. Palestras foram 

ministradas por Sérgio Rangel, atuário e 
consultor representante da Mirador Consultoria 
Atuarial, e por Marília Moreira, representante 
da Petros – Fundação Petrobras de Seguridade 
Social. Também houve atendimentos 
individuais aos colaboradores, prestados pela 
Petros, nas sedes da Companhia, destinados 
ao esclarecimento de dúvidas, simulações 
e explicações relacionadas à Previdência 
Complementar e ao Plano SulgasPrev. Como 
resultado, teve-se um incremento de 10% de 
participantes no Plano.

TREINAMENTO DOS COLABORADORES – 
Em 2015, a Sulgás investiu R$ 96.577,03 na 
capacitação de seu quadro funcional. No total 
foram realizadas 3.450 horas de capacitação 
para 142 colaboradores efetivos. Anualmente 
são mapeadas as necessidade de treinamentos 
junto aos gerentes e coordenadores, 
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analisando os planos de desenvolvimento para 
cada equipe. Em 2015, por ordenamento do 
governo estadual, foram reduzidos os recursos 
alocados para treinamento e desenvolvimento, 
viabilizando a participação somente em 
treinamentos de extrema necessidade e 
também treinamentos internos instruídos por 
profissionais do quadro de colaboradores, 
dentre os quais se destacam: Disseminação 
do novo Código de Ética, Tratamento de 
Anomalias, Padrões da Qualidade, entre outros 
treinamentos internos técnicos.

ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO – Visando 
à integração dos colaboradores é realizado, 
mensalmente, um encontro em cada sede da 
empresa para comemoração dos aniversários 
dos colaboradores. Estes eventos contam com 
um alto grau de participação. Em março, o dia 
da Mulher foi marcado por uma palestra sobre 
a Saúde da Mulher no Trabalho. Em abril, foi 
realizada pela Comissão Interna de Prevenção a 
Acidentes (CIPA), a SIPAT 2015, com palestras 
e encontros que trataram da saúde e segurança 
dos colaboradores. Em dezembro, foi realizado 

o evento que reúne os colaboradores para 
apresentar os resultados do ano e homenagear 
os colaboradores que completam 10 anos na 
Companhia.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – A Avaliação 
de Desempenho dos colaboradores é realizada 
anualmente, através de ferramenta pré-
determinada com rodadas de avaliações dos 
líderes, das equipes e dos clientes internos. Esta 
avaliação resulta em uma promoção salarial 
para os melhores classificados, possibilitando 
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o avanço dos colaboradores na matriz salarial 
para 60% dos colaboradores. Em julho de 2015 
foi realizada uma Pesquisa de Satisfação com a 
atual ferramenta de avaliação de desempenho, 
visando buscar sugestões de todos os 
colaboradores para construção da proposta 
do novo modelo de avaliação de desempenho. 
Posteriormente foram realizadas reuniões com 
os gerentes das áreas buscando mais sugestões 
de melhoria para a ferramenta. Após a análise 
dos dados recebidos, foi formatada uma nova 
ferramenta que terá validade a partir de 2016.

 6.2. Tecnologia da Informação

AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE 
TECNOLÓGICO – Em 2015 houve a atualização 
do parque tecnológico da Companhia, com 
destaque para a aquisição de 55 computadores 
desktops para a substituição de equipamentos 
obsoletos. Foi melhorada a infraestrutura de 
servidores e rede das regionais de Caxias do 
Sul e Canoas aumentando a disponibilidade dos 
serviços aos usuários.

SUÍTE GESTÃO DA EXCELÊNCIA – Em 
2015 houve a continuidade da implantação 
da suíte para gestão corporativa, em especial 
a implantação e automação do processo de 
comercialização da Gerência de Mercado Urbano 
e da implantação e automação do processo de 
licenciamento ambiental.

BANCO DE PROJETOS – A Gerência de 
Tecnologia da Informação (GETI) relacionou e 

cadastrou todas as demandas e projetos de TI 
oriundas das áreas de negócio e áreas-meio. 
Foram relacionados mais de 150 projetos e 
demandas que serão avaliadas e executadas 
conforme a priorização de projetos.

PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS – Com a 
grande quantidade de projetos e demandas 
relacionadas a área de tecnologia da informação 
foi necessário a criação de um método para 
priorizar os projetos para que os mesmos sejam 
executados de acordo com uma sequência lógica 
e transparente a todas as áreas da Companhia. 
A GETI confeccionou um modelo baseado nas 
melhores práticas de mercado e aprovou o 
mesmo no Comitê Executivo de Tecnologia da 
Informação. Os critérios de priorização baseiam-
se na Natureza da Demanda, Alinhamento ao 
Negócio, Patrocinador, Abrangência, Criticidade, 
Custo, Risco, Recursos, Duração, Concluído.

SERVICE DESK – Foi implantado o software 
OTRS para gestão de atendimento de incidentes 
e solicitações de usuários (Service Desk). A 
partir de então, todo chamado é registrado 
no sistema e é atendido de acordo com a 
sua criticidade. Todos os serviços disponíveis 
possuem um Acordo de Nível de Serviço (ANS/
SLA) com tempo máximo de atendimento. Entre 
os meses de julho a dezembro de 2015 foram 
atendidos mais de 2.250 chamados, perfazendo 
uma média de 375 atendimentos/mês. Mais de 
20% dos chamados atendidos foram avaliados 
(cortesia, eficiência, agilidade etc.) pelos 
usuários, os quais atribuíram nota média de 4,8, 
de uma escala de 0 a 5, aos atendimentos.

6.3. Licitações

Em 2015 foram realizadas 61 licitações, 
distribuídas nas modalidades Concorrência, 
Tomada de Preço e Pregão na forma eletrônica. 
Do total de licitações, seis acabaram revogadas 
e dez foram fracassadas. O maior montante 
contratado no ano de 2015 foi através de 
processos licitatórios via Pregão na forma 
eletrônica, que representaram 88,9% das 
licitações ocorridas.

LICITAÇÕES 2014 2015

Concorrências 10 2

Tomadas de Preços 5 3

Pregões Eletrônicos 41 40

% Concorrências 17,9% 4,4%

% Tomadas de Preços 8,9% 6,7%

% Pregões Eletrônicos 73,2% 88,9%

Orçado (R$) 92.369.014,8 35.340.881,2

Contratado (R$) 79.250.829,3 25.973.417,0

Economia (R$) 13.118.185,5 9.367.464,3

Economia (%) 14,2% 26,5%

Revogadas, Anuladas, 
Fracassadas ou Desertas 21 16
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6.4. Premiações

PRÊMIO PETROBRAS GESTÃO CDL - prêmio 
concedido pela Petrobras para reconhecer o 
trabalho das 14 Companhias Distribuidoras 
Locais (CDL) de gás natural com participação 
acionária da Gaspetro e estimular o intercâmbio 
das melhores práticas entre elas. Na segunda 
edição do prêmio, a Sulgás ficou em 1º lugar 
da categoria que avaliou o desempenho na 
comercialização do volume não térmico em 
2014. Também foi premiada nas categorias 

Governança Corporativa (2º lugar) e Custeio 
(4º lugar). O resultado foi divulgado em evento 
no Rio de Janeiro, no fim de março. Na próxima 
edição, o período de apuração será ampliado 
para dois anos. Os indicadores que serão 
analisados para o biênio 2015-2016 já estão 
disponíveis em um regulamento no site: www.
gestaocdl.petrobras.com.br.

HOMENAGEM DO GRUPO HOSPITALAR 
SANTA CASA - homenagem concedida pela 
Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre 

às empresas parceiras que contribuíram 
para a melhoria da qualidade da assistência 
prestada pela instituição. O agradecimento 
foi direcionado às empresas que apoiaram os 
projetos vinculados ao Funcriança, Fundo do 
Idoso e PRONON, entre elas a Sulgás.

RIO PIPELINE CONFERENCE AND 
EXPOSITION 2015 - o engenheiro Charles de 
Souza Netto apresentou dois trabalhos técnicos 
na 10ª edição da Rio Pipeline Conference and 
Exposition 2015, que aconteceu de 22 a 24 de 
setembro no Rio de Janeiro. O projeto Biometano 
na Copa Do Mundo, que foi desenvolvido 
durante a realização da Copa do Mundo de 2014 
em Porto Alegre, recebeu o prêmio de melhor 
trabalho na Categoria Distribuição de Gás, 
recebendo Menção Honrosa. Outro trabalho 
apresentado foi o Projeto de Geração Distribuída 
de Gás. O evento é organizado pelo Instituto 
Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, 
sendo reconhecido como um dos principais do 
segmento.  

6.5. Participação em eventos e 
representações

SEMINÁRIO ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS 
– a Sulgás foi representada pelo engenheiro 
Charles Netto no evento promovido pela 
Associação Comercial, Industrial e de Serviços 
de Novo Hamburgo no fim de abril. A palestra 
foi intitulada ‘GNVerde - Desenvolvimento, 
Mercado e Aplicação’. 
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NOVOS CAMINHOS DO GÁS NATURAL - 
workshop de Inovação e das Melhores Práticas 
do Gás Natural, promovido pela SCGÁS nos dias 
28 e 29 de maio. A Sulgás esteve representada 
pelos engenheiros Marcelo Bastos e Diego 
Weber e pela gerente de Planejamento e Novos 
Negócios, Jucemara Bock. Bastos expôs os 
resultados do projeto Táxi Campeão, durante 
o painel sobre GNV e a gerente da GEPLAN, 
a produção distribuída de gás e o Programa 
Gaúcho de Biometano, no painel do Biogás. 
Diego Weber, da Gerência de Engenharia 
participou do painel Medição e Operação, 
apresentando a medição remota residencial 
realizada pela Sulgás.

A ENERGIA ELÉTRICA E SUAS 
ALTERNATIVAS - evento com objetivo de 
debater a realidade da situação de energia 
elétrica na Região Sul e no Brasil. O Engenheiro 
Guilherme Cabral, da Gerência de Grandes 
Consumidores, ministrou a palestra Política 
de Incentivo à Geração de Energia Elétrica 
a Gás Natural. O evento aconteceu em 17 
de junho, no Sheraton Porto Alegre Hotel. O 
encontro organizado pela RS Geradores reuniu 
empresários e técnicos de diferentes setores, 
entre eles alguns clientes da Sulgás.

ASSINATURA DO ACORDO DE RESULTADOS 
2015 - com o objetivo de proporcionar mais 

agilidade e eficiência na prestação de serviços à 
população gaúcha, foi firmado em 29 de julho 
o Acordo de Resultados com todos os órgãos 
de governo. O Governador do Estado, José Ivo 
Sartori, secretários estaduais e dirigentes de 
órgãos vinculados, entre eles o presidente da 
Sulgás, Claudemir Bragagnolo, assinaram o termo 
de compromisso com indicadores de prioridades 
que deverão ser atendidas em cada área de 
Governo até o fim do ano. Entre os indicadores 
de desempenho da Secretaria de Minas e 
Energia, estão a execução do planejamento para 
comercialização de gás da Sulgás, a elaboração do 
Programa Estadual de Biometano e a elaboração 
do Plano Energético do Estado 2016-2025.
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CONSTRUINDO PROFISSIONAIS DO 
FUTURO - a Sulgás esteve presente durante 
projeto Construindo Profissionais do Futuro 
2015, da Associação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (ABES-RS), com o apoio 
do Sindicato dos Engenheiros (SENGE), entre 
os dias 27 a 31 de julho em Porto Alegre. 
O programa ofereceu palestras focadas em 
temas ambientais e ligados a empresários e 
instituições públicas e privadas que atuam 
no mercado do RS. Representando a Sulgás, 
o engenheiro Guilherme Cabral, da Gerência 
Executiva de Grandes Consumidores, foi 
convidado a ministrar uma palestra sobre o 
gás natural para um grupo de estudantes de 

nível superior. O evento ocorreu no dia 28 na 
Sociedade Educacional Monteiro Lobato.

SEMINÁRIO DE POLIAMIDA - a Sulgás 
esteve presente no Seminário de Poliamida 
realizado pela Abegás em Belo Horizonte, em 
02 de dezembro. O gerente de Engenharia, 
Tiago Marchese, apresentou a experiência 
da Sulgás na execução de um ramal de 
poliamida 12 na cidade de Sapiranga. A rede 
foi implantada para abastecer uma indústria e 
um posto de combustíveis. Tiago ressaltou as 
vantagens do uso desse material e o método 
de instalação utilizado.

PALESTRA NO CURSO DE ARQUITETURA 
DO CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER 
DOS REIS (UNIRITTER) - o engenheiro 
Paulo Xavier e a arquiteta Sandra Paravisi, 
da Gerência Executiva de Engenharia, foram 
palestrantes na disciplina de infraestrutura do 
curso de Arquitetura da Uniritter, em 24 de 
dezembro. Foram abordadas as características 
do gás natural e diferenças em relação ao GLP, 
instalações prediais residenciais e comerciais, 
requisitos das redes prediais a serem 
consideradas no anteprojeto arquitetônico, 
distribuição das redes urbanas de gás e formas 
de execução, cuidados com obras sobre as 
redes urbanas de gás e sinalização das redes.
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 7. Ações de Comunicação

Em 2015 foram publicadas quatro 
edições da revista Sulgás Natural. 
A publicação traz assuntos variados 
e de interesse da população para 
abordar a Sulgás e o gás natural, além 
de apresentar sempre uma grande 
entrevista e um tema central de capa. 

Um dos projetos vinculados ao 
periódico é o Cozinhando com 
Gás Natural dedicado a divulgar 
os clientes do segmento de bares 
e restaurantes. Em cada edição é 
realizada uma entrevista com um 
cliente, apresentada uma receita 
culinária do principal prato da casa e 
um espaço para registro fotográfico 
de cada evento de lançamento das 
edições, promovido no próprio cliente 
entrevistado. 

DISTRIBUIÇÃO DA REVISTA – 
A Sulgás Natural contou com uma 
tiragem de oito mil exemplares em 
cada edição. Uma parte foi enviada 
por Correio a um mailing selecionado 
da empresa, outra distribuída em 
eventos e pelas equipes comerciais 
e, 3.500 exemplares aos moradores 
de condomínios residenciais a serem 
prospectados em diferentes bairros 
da Capital por meio de ações porta a 
porta.
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7.1 PATROCÍNIOS DIRETOS

A Companhia investiu R$ 445,0 mil em patrocínios 
diretos distribuídos entre os projetos a seguir:

• Reuniões Almoço da Associação Brasileira da 
Indústria em Hotéis; 

• Seminário ASBRAV – Equipamentos GHP-VRF a 
Gás Natural;

• 30ª Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia 
– MOSTRATEC;

• 16º Congresso Internacional de Gestão do 
Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade;

• Encontro Mensal do Sinduscon São Leopoldo;

• Travessia Bioceânica EGNV;

• União Cooks – 20 anos;

• 18º Congresso Nacional e Latino-Americano de 
Revendedores de Combustíveis, que acontece de 
24 a 27 de setembro de 2015, no Wish Serrano 
Resort & Convention, em Gramado;

• 18ª Construsul – Feira Internacional da 
Construção Civil, realizada de 05 a 08 de agosto 
em Novo Hamburgo, em que a Sulgás participou 
com estande onde foi simulado um ambiente 
residencial de consumo (com gerador de backup de 
energia, aquecedor de piscina, lareira, aquecedor 
de passagem para água, fogão e forno);

• 18º Encontro Gaúcho de Condomínios do 
SECOVI, realizada de 24 a 25 de agosto no Centro 
de Eventos Plaza São Rafael, em Porto Alegre, 
onde a Sulgás participou com estande e com 
uma palestra técnica sobre Inspeção em Rede de 
Distribuição Interna de Gás.
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7.2 CAMPANHAS 
PUBLICITÁRIAS

CAMPANHA NATURALMENTE MELHOR 
- no primeiro trimestre de 2015, a Sulgás 
deu continuidade à campanha de publicidade 
iniciada no exercício anterior, como o mote: 
Gás Natural, Energia Naturalmente Melhor. 
Foram realizados investimentos em mídia 
externa e alternativa com o objetivo de 
divulgar os benefícios do gás natural em áreas 
de comercialização da Companhia. Também 
foram realizadas ações de marketing direto 
em áreas públicas de Porto Alegre. Além de 
folders informativos, foram distribuídas mudas 
de temperos (salsa, cebolinha, manjericão 
e manjerona), para interessados em adotar 
o gás natural que preencherem um breve 
cadastro. Essas atividades aconteceram na 
Feira Ecológica do bairro Menino Deus, na 
Praça Libanesa do Jardim Lindoia. Somadas as 
três ações, foram coletados 736 cadastros.

PROMOÇÃO DO GNV - A Sulgás e o Conselho 
Regional dos Representantes Comerciais – 
Core/RS firmaram parceria com o objetivo de 
incentivar a adoção do GNV pela categoria. 
A assinatura ocorreu em 30/09, na sede do 
Core/RS, com a participação dos diretores 
da Sulgás, Claudemir Bragagnolo e Flávio 
Soares, e do presidente do Core/RS, Uriel 
Canarin. Os representantes comerciais que 
adaptaram seus veículos receberam um bônus 
para abastecimento de 1.110 m³ de GNV, o 
que corresponde a quase 60% do custo para 

conversão. Também tiveram a oportunidade 
de financiar a adaptação de seu carro através 
de uma parceria com o Banrisul. 

O PROJETO FROTAS – Sinal Verde para a 
Economia tem como meta a conversão de 900 
carros em um ano. A operacionalização da 
campanha é toda feita através do site www.
maisbaratocomgnv.com.br. 

O lançamento oficial da campanha foi 
no dia 03/10, em seminário estadual de 
representantes comerciais, em Caxias do Sul, 
que contou com apresentação do engenheiro 
Marcelo Bastos (COGNV).
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7.3 EVENTOS 

Em 2015, a Companhia realizou uma série de 
eventos institucionais (internos e externos) e 
mercadológicos, entre os quais se destacam:

INSTALADORA GNV NOTA 10 - evento 
realizado no dia 02 de junho com o objetivo de 
certificar as oficinas qualificadas no programa 
Instaladora GNV NOTA 10, que busca promover 
um padrão de qualidade nos serviços de 
instalação de kits GNV no RS. O jantar ocorreu 
no Hotel Plaza São Rafael.

PALESTRA PARA TERCEIROS - em 02 
de junho, foi promovido um encontro para 
representantes de prefeituras, CREA, Corpo 
de Bombeiros, Sinduscon, fornecedores e 
instaladoras de equipamentos GN, no auditório 
de Canoas. Para tratar do tema Inspeção de 

redes internas residenciais de gás combustível, 
a Sulgás convidou o engenheiro Luiz Felipe 
Boueri de Amorin, da Gas Natural Fenosa.

18ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PRÁTICAS 
CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIAS DA ABEGÁS 
- realizada na última semana de dezembro, 
o evento reuniu 16 profissionais de 
contabilidade de dez distribuidoras de gás 
natural do Brasil, entre eles os colaboradores 
da Sulgás Sônia Scherer e Alex Dornelles da 
Silva.  Foram convidados os palestrantes: 
Édison Remi Pinzon, consultor que ministrou 
a palestra sobre procedimentos do 
encerramento de exercício e cuidados com as 
escriturações contábeis, e o representante do 
Conselho Regional de Contabilidade do RS, 
Dirceu Ruibascik. O gerente de Finanças e 
Contabilidade, Heraldo Espíndola, palestrou 
sobre a importação de GNL.

ENCONTRO ESTADUAL UTILIZAÇÃO DE GÁS 
NATURAL VEICULAR - Segurança, Benefícios 
e Perspectivas Sustentáveis: realizado em 8 de 
outubro, na Federasul, o evento foi organizado 
pela Sulgás e o Detran/RS, no intuito de incentivar 
o uso do GNV, e informar sobre questões 
relacionadas à segurança veicular ao utilizar 
este combustível. Marcelo Bratenahl Bastos 
(COGNV) ministrou a palestra A Importância na 
Matriz Energética do RS. 

GNVERDE - O primeiro ônibus abastecido com 
biometano a rodar no Brasil foi apresentado pela 
Sulgás no dia 29 de janeiro. O evento ocorreu na 
Braskem, em Triunfo, onde foram apresentados 
os resultados técnicos preliminares e detalhes 
do projeto por representantes da Sulgás, 
Scania, Braskem, Univates e Consórcio Verde 
Brasil (Ecocitrus e Naturovos). O ônibus 
Scania Euro 6 possui tecnologia e motor 
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especial movido a gás e que já é referência 
na Europa e América Latina. Os convidados do 
evento tiveram a oportunidade de participar 
uma rota demonstrativa no veículo, dentro 
do Polo Petroquímico da Braskem. A gerente 
de planejamento da Sulgás, Jucemara Bock, 
destacou que a rotina de testes realizados com 
o ônibus comprovam a viabilidade do uso do 
GNVerde como alternativa de abastecimento, 
sendo assim uma nova alternativa para o 
transporte coletivo nas grandes cidades.

PARTICIPAÇÃO NA CASA COR 2015 - A 
Sulgás foi uma das fornecedoras oficiais para a 
Casa Cor 2015. O evento, que aconteceu entre 
16 de junho e 09 de agosto, reuniu um público 
de 38 mil pessoas durante todo o período 
do evento. Um aumento de 10% no número 
de visitantes em relação ao ano passado. 
Realizada no bairro Bela Vista em Porto Alegre, 

a exposição apresentou 41 ambientes assinados 
por 62 profissionais. Com o tema “O Brasil 
visto por dentro”, a CASA COR Rio Grande do 
Sul trouxe novidades, soluções exclusivas e as 
principais tendências do mercado de decoração 
e paisagismo do país.

A Sulgás participou como fornecedora de gás 
natural para oito ambientes. O gás natural foi 
utilizado para aquecimento de duas piscinas, 
seis lareiras, nos tocheiros que faziam parte do 
paisagismo, no restaurante e também forneceu 
um gerador de energia elétrica para a mostra.

Foi realizada também ação de distribuição 
de material promocional da Sulgás junto aos 
visitantes na área externa de umas das piscinas 
aquecidas.

DTG SULGÁS - durante as comemorações da 
Semana Farroupilha, em setembro, a Sulgás 

recebeu visitantes em seu Galpão DTG Sulgás, 
montando no Acampamento Farroupilha em 
Porto Alegre. Foram organizados diversos 
eventos, entre oficinas, almoços e jantares 
de confraternização e também realizado 
atendimento a escolas públicas, no intuito 
de promover a integração e o fortalecimento 
da cultura gaúcha, e a difusão da marca da 
empresa nesse grande evento, onde mais de 3 
mil pessoas passaram pelo DTG Sulgás.
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8.1 PROJETO PESCAR 
SULGÁS

A Unidade Projeto Pescar Sulgás formou em 
2015, 16 jovens, entre 16 e 19 anos, oriundos de 
família de baixa renda e residentes em Canoas. 
As aulas iniciaram em fevereiro e se estenderam 
até dezembro. Com um programa amplo que 
reúne 60% de conteúdo de formação pessoal, 
seguindo a metodologia Projeto Pescar, e 40% 
de conteúdo técnico na área de gás natural, 
ministrado pelo SENAI, o curso oferecido na 
unidade tem se mostrado um diferencial, pois 
além da certificação da Fundação Pescar, os 
jovens também são certificados pelo SENAI, 
instituição reconhecida na formação técnica de 
profissionais. 

8.2 DESENVOLVIMENTO DE 
PROFISSIONAIS GASISTAS

Em parceria com o SENAI Nilo Betanin, foi 
desenvolvido um programa com conteúdos que 
visam desenvolver profissionais para aturarem 
no mercado de gás natural, principalmente na 
área de mercado urbano, nas instalações e 
conversões de equipamentos para o uso do gás 
natural. As turmas ocorrem desde 2012 e em 
2015 foi aberta uma turma para 16 profissionais 

selecionados. A turma é divulgada através de 
um Edital publicado no site da Sulgás e nos 
principais meios de comunicação. Os candidatos 
são selecionados através de uma prova escrita 
e de uma entrevista realizada pelo SENAI.  Os 
formandos recebem o certificado de formação 
profissional com o título de Gasista, emitido 
pelo SENAI.

8.3 PROGRAMA DE PATRO-
CÍNIOS SOCIOCULTURAIS E 
ESPORTIVOS

No ano de 2015 a Sulgás deu continuidade 
ao seu Programa de Patrocínio Sociocultural e 

8. Relacionamento com a Comunidade
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Esportivo, voltado a projetos sociais, culturais, 
esportivos e ambientais por meio de seleção 
direta e através de Edital de Seleção Pública de 
Projetos.

A Companhia selecionou ao longo do ano 
projetos culturais aprovados na Lei Federal de 
Incentivo à Cultura - Rouanet (Lei nº 8.313/91- 
art. 18), Lei Estadual de Incentivo à Cultura – LIC 
(Lei nº10.846/1996) e Lei do Audiovisual (Lei 
nº 8.685/93); projetos esportivos aprovados 
na Lei Federal de Incentivo ao Esporte (Lei 
11.438/06) e Lei Estadual de Incentivo ao 
Esporte (Lei nº 13.924/2012); e projetos sociais 
e de atenção à saúde habilitados nos Fundos 
Municipais e Estaduais dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, nos Conselhos Municipais, 
Estaduais ou Nacional do Idoso, ou aprovados 
na Lei 12.715/12 – Programa Nacional de Apoio 
à Atenção Oncológica (PRONON) e Programa 
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da 
Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD).

No exercício 2015 foram apoiados 43 projetos, 
distribuídos da seguinte forma: 18 da Lei Rouanet; 
três da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, quatro 
do Funcriança, dois da Lei Estadual de Incentivo 
ao Esporte, 10 da Lei Estadual de Incentivo à 
Cultura, três da Lei do Idoso, um do PRONON 
e um no âmbito do PRONAS/PCD. Do total de 
projetos apoiados, 25 foram selecionados por 
meio do edital lançado em maio e concluído em 
setembro.

A seguir os valores comprometidos em 2015, 
de acordo com cada lei:

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM 2015 
ATRAVÉS DE LEIS DE INCENTIVO R$ mil

ESTADUAL - Incentivo à Cultura (LIC) 487,5

ESTADUAL - Pró-Esporte 576,0

FEDERAL - Rouanet 672,1

FEDERAL - Esporte 170,0

FEDERAL - Funcriança 160,0

FEDERAL - Idoso 140,9

FEDERAL - PRONON 159,7

FEDERAL - PRONAS/PCD 151,0

TOTAL 2.517,1

Benefícios Concedidos em 2015 através 
de Lei de Incentivo (R$ mil) 

ESTADUAIS 

LIC

Pró-Esporte

Rouanet

FEDERAIS

Lei Federal do Esporte 

Funcriança

Lei do Idoso 

PRONON

PRONAS

576,0

487,5

151,0

159,7

140,9

160,0

170,0

672,1
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Demonstrações Contábeis 
e Notas Explicativas
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  9. Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas

Como parte integrante desse Relatório de Administração, apresenta-se a seguir o anexo “Demonstrações Contábeis 2015”, elaborado pela Gerência 
Executiva de Finanças e Contabilidade da Sulgás de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com base nas disposições contidas na Lei 
6.404/76 das Sociedades por Ações, sendo auditado pela Exacto Auditoria S/S.

Em Reais R$ 

  A T I V O
NOTA 
EXPLICATIVA

31/12/2015 31/12/2014

Ativo Circulante  112.898.256,95  110.757.125,62 

Disponível  61.319.899,18  40.184.764,89 

    Caixa e equivalentes de caixa NOTA 04  61.319.899,18  40.184.764,89 

Direitos realizáveis até o exercício 
seguinte  51.578.357,77  70.572.360,73 

    Contas a receber de clientes e outras NOTA 05  44.251.969,68  59.931.910,72 

    Estoques NOTA 06  4.460.497,80  4.092.506,70 

    Impostos a Recuperar NOTA 14  1.874.075,58  5.644.330,94 

    Despesas Antecipadas  293.855,75  197.979,43 

    Outros Ativos  697.958,96  705.632,73 

Ativo Não Circulante 201.759.748,61  178.113.462,53 

Relizável a longo prazo  41.663.618,47  34.558.562,23 

    Impostos Diferidos Ativos NOTA 14  2.153.373,76  1.609.256,40 

    Impostos a Recuperar NOTA 14  4.566.662,36  1.233.567,27 

    Depósitos Judiciais  2.808.482,95  3.118.865,08 

    Créditos nas operações de venda 
    e aquisição de gás NOTA 20  182.422,05  182.422,05 

    Crédito refente arbitragem     
    internacional NOTA 05  28.360.671,88  28.360.671,88 

    Garantia BNDES NOTA 09  3.538.225,92  - 

    Outros Ativos  53.779,55  53.779,55 

Investimentos  13.772,40  48.772,40 

    Investimentos  13.772,40  48.772,40 

Intangível NOTA 07 160.082.357,74  143.506.127,90 

     Imobilizado da Concessão -  
     Terrenos  147.400,00  147.400,00 

     Imobilizado da Concessão -  
     Equipamentos e Instalações  
     Operacionais

 279.353.826,79  245.409.601,31 

     Imobilizado da Concessão -  
     Equipamentos e Instalações de  
     Escritório

 4.700.432,38  3.985.975,49 

     Imobilizado da Concessão -  
     Equipamentos para  
     Processamento de Dados

 6.014.162,58  5.872.943,22 

     Imobilizado da Concessão -  
     Veículos  752.809,00  752.809,00 

     Imobilizado da Concessão -  
     Pesquisa e Desenvolvimento  28.836,88  21.786,88 

     Imobilizado da Concessão em  
     Andamento   41.589.410,76  42.766.844,53 

     (-) Amortização Acumulada (172.504.520,65)  (155.451.232,53)

TOTAL DO  ATIVO 314.658.005,56 288.870.587,94 

BALANÇO  PATRIMONIAL  DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM  31/12/2015 e 31/12/2014

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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 P A S S I V O

NOTA 
EXPLICATIVA

31/12/2015 31/12/2014

Passivo Circulante 111.501.262,63  138.737.294,90 

    Fornecedores NOTA 08  85.146.138,29  96.498.336,05 

    Empréstimos e Financiamentos NOTA 09  211.625,28  8.000.000,00 

    Provisão trabalhista e encargos  
    sociais a pagar  3.480.215,94  2.780.567,26 

    Impostos a pagar NOTA 14  3.077.608,17  829.480,06 

    Imposto de renda e contribuição  
    social a pagar NOTA 14  150.432,18  - 

    Dividendos e juros sobre capital  
    próprio a pagar  14.930.759,31  11.623.107,22 

    Débitos nas operações de venda  
    e aquisição de gás  1.560.232,49  16.992.014,75 

    Outros passivos  2.944.250,97  2.013.789,56 

Passivo Não Circulante 68.734.976,54 29.061.361,89 

    Empréstimos e Financiamentos NOTA 09  38.899.270,45  - 

    Provisão para Contingências NOTA 15  1.475.034,42  700.690,22 

    Arbitragem internacional AES/YPF NOTA 08  28.360.671,67  28.360.671,67 

Patrimônio Líquido 134.421.766,39 121.071.931,15 

Capital Social 81.186.711,84 81.186.711,84 

     Capital Subscrito e Integralizado NOTA 11  81.186.711,84  81.186.711,84 

Reserva de Lucros 8.442.776,61 5.015.897,65 

     Reserva Legal NOTA 11  8.442.776,61  5.015.897,65 

Dividendos à disposição da assembléia  44.792.277,94 34.869.321,66 

     Dividendos Adicionais Propostos NOTA 12  44.792.277,94  34.869.321,66 

TOTAL DO  PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 314.658.005,56 288.870.587,94 

BALANÇO  PATRIMONIAL  DOS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31/12/2015 e 31/12/2014

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS  EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31/12/2015 e 31/12/2014

Em Reais

2015 2014

Receita Líquida - Venda de Gás e Serviços NOTA 13  1.181.521.424,44  863.177.711,29 

Custo dos Produtos Vendidos e Serviços 
Prestados NOTA 17  (997.751.437,17)  (728.293.271,88)

Lucro Bruto NOTA 17  183.769.987,27  134.884.439,41 

Despesas e Receitas Operacionais  (81.775.934,14)  (59.264.640,72)

Despesas Comerciais NOTA 17  (8.595.100,70)  (8.256.498,85)

Despesas Gerais Administrativas NOTA 17  (73.715.621,65)  (51.605.535,33)

Outras Despesas e Receitas Operacionais  534.788,21  597.393,46 

Receita de Construção - CPC 17 NOTA 22  32.473.424,71  26.398.252,49 

Custos de Construção  - CPC 17 NOTA 22  (32.473.424,71)  (26.398.252,49)

Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro  101.994.053,13  75.619.798,69 

Receitas Financeiras NOTA 18  8.164.742,92  4.110.424,90 

Despesas Financeiras NOTA 18  (11.248.620,13)  (2.319.456,89)

Lucro antes do Imposto de Renda e da 
Contribuição Social 98.910.175,92 77.410.766,70 

 Imposto de Renda NOTA 14  (21.829.222,71)  (17.376.512,72)

Contribuição Social NOTA 14  (8.543.373,92)  (6.698.233,68)

Lucro Líquido do Exercício 68.537.579,29 53.336.020,30 

Lucro por ação de Capital Social  3,18  2,47 

Em Reais

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA EXPLICATIVA
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ABRANGENTES FINDOS EM 31/12/2015 e 31/12/2014

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2015 E 31/12/2014
Em Reais

EVENTOS NOTA EXPLICATIVA CAPITAL SOCIAL
RESERVA DE LUCROS

LUCRO LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO T O T A L

RESERVA LEGAL DIVIDENDO ADICIONAL  
PROPOSTO

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 81.186.711,84 2.349.096,64 30.430.125,44 0,00 113.965.933,92 

Dividendos adicionais aprovados  (30.430.125,44)  (30.430.125,44)

Lucro Líquido do exercício 53.336.020,30  53.336.020,30 

Destinações do lucro líquido do exercício:

  Constituição da Reserva Legal  2.666.801,01  (2.666.801,01)  - 

  Dividendos Obrigatórios  (11.623.107,22)  (11.623.107,22)

  Dividendo Adicional sujeito a aprovação 34.869.321,66  (34.869.321,66)  - 

  Juros sobre o Capital Próprio  (4.176.790,41)  (4.176.790,41)

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 81.186.711,84 5.015.897,65 34.869.321,66 0,00 121.071.931,15 

Dividendos adicionais aprovados  (34.869.321,66)  (34.869.321,66)

Lucro líquido do exercício 68.537.579,29 68.537.579,29 

Destinações do lucro líquido do exercício:

  Reserva legal Nota 11  3.426.878,96  (3.426.878,96)  - 

  Dividendos Obrigatórios Nota 12  (14.930.759,31)  (14.930.759,31)

  Dividendo Adicional sujeito a aprovação Nota 12 44.792.277,94  (44.792.277,94)  - 

  Juros sobre o Capital Próprio Nota 12  (5.387.663,08)  (5.387.663,08)

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 81.186.711,84 8.442.776,61 44.792.277,94  0,00 134.421.766,39 

2015 2014

Lucro líquido do exercício  68.537.579,29  53.336.020,30 

Outros resultados abrangentes  -  - 

Resultado abrangente total NOTA 2 68.537.579,29 53.336.020,30 

Atribuível ao sócio Estado do Rio Grande do Sul 34.954.165,44 27.201.370,35 

Atribuível ao sócio Petrobrás 33.583.413,85 26.134.649,95 

NOTA EXPLICATIVA

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
31/12/2015 e 31/12/2014

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Em Reais

2015 2014

1 - Receitas
1.1. Vendas de mercadoria, produtos e serviços  1.391.617.929,88  1.040.353.170,08 
1.2  Devoluções de venda  (1.195.494,35)  - 
1.3. Outras receitas operacionais  574.692,80  631.396,21 
1.4. Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa  (283.163,27)  (264.768,08)

2 - Insumos adquiridos de terceiros
2.1. Custo dos produtos vendidos e serviços prestados  1.135.231.497,35  845.205.251,63 
2.2. Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  39.307.697,53  30.689.149,41 

3 - Retenções
3.1. Amortizações  17.315.523,20  14.992.337,54 

4 - Valor adicionado líquido produzido pela Companhia  198.859.246,98  149.833.059,63 

5 - Valor adicionado recebido em transferência
5.1. Receitas financeiras  8.164.742,92  4.110.424,90 

6 - Valor adicionado total a distribuir  207.023.989,90  153.943.484,53 

7 - Distribuição do valor adicionado  207.023.989,90  153.943.484,53 
7.1. Pessoal
       Remuneração direta  21.413.454,55  18.096.883,24 
       Benefícios  7.247.166,23  6.370.128,07 
       FGTS  1.331.259,37  1.167.169,64 

7.2. Impostos, taxas e contribuições
       Federais  79.054.764,45  51.852.644,60 
       Estaduais  25.058.602,26  20.957.130,70 
       Municipais  64.904,50  58.378,93 

7.3. Remuneração de capitais de terceiros
       Juros  2.498.496,82  284.600,68 
       Aluguéis  1.817.762,43  1.820.528,37 

7.4. Remuneração de capitais próprios
       Juros sobre o Capital Próprio  5.387.663,08  4.176.790,41 
       Dividendos Mínimo Obrigatório  14.930.759,31  11.623.107,22 
       Dividendos Adicionais Propostos  44.792.277,94  34.869.321,66 
       Constituição da Reserva Legal  3.426.878,96 2.666.801,01 

Em Reais

2015 2014

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício  68.537.579,29  53.336.020,30 

Ajustes para reconciliar o lucro líquido:

Perdas estimadas com créditos de liquidação 
duvidosa  283.163,27  214.887,33 

Amortização  17.315.523,20  14.992.337,54 

 86.136.265,76  68.543.245,17 

(Aumento) redução nos ativos operacionais

(Aumento) redução de contas a receber de clientes de 
outras  15.396.777,77  (11.441.878,06)

Redução (aumento) de estoques  (367.991,10)  258.966,87 

Redução (aumento) de outros ativos  (3.388.003,43)  3.618.008,97 

Aumento (redução) de fornecedores  (11.352.197,76)  (3.218.981,40)

Imposto de renda e contribuição social pagos  150.432,18  (339.315,36)

Aumento (redução) outros passivos  (10.779.199,86)  15.077.871,26 

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais  75.796.083,56 72.497.917,45

Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisição de Intangível  (34.119.011,72)  (27.845.068,97)

Baixa de intangível  227.258,68  496.359,62 

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades de investimento  (33.891.753,04)  (27.348.709,35)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Dividendos pagos  (46.492.428,88)  (40.573.500,59)

Juros sobre o Capital Próprio  (5.387.663,08)  (4.176.790,41)

Recebimento/Amortizações de Empréstimo  31.110.895,73  8.000.000,00 

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades de financiamento  (20.769.196,23)  (36.750.291,00)

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes 
de caixa  21.135.134,29 8.398.917,10

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício  40.184.764,89 31.785.847,79

Caixa e equivalente de caixa no final do exercício  61.319.899,18 40.184.764,89

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis

1) Contexto Operacional
A Companhia é uma sociedade de economia mista (sociedade 
anônima de capital fechado), autorizada pela Lei Estadual n.º 9.128 
de 07/08/1990, alterada pela Lei n.º 9.705 de 24/07/1992, tendo 
concessão para exploração do gás natural no Estado do Rio Grande 
do Sul por prazo de 50 (cinquenta) anos conforme Contrato de 
Concessão firmado em 19/04/1994. A Companhia tem por objetivo 
executar serviços relativos à pesquisa tecnológica, produção, 
aquisição, armazenamento, distribuição e comercialização de gás 
natural e seus subprodutos e derivados, de acordo com a evolução 
tecnológica, o desenvolvimento econômico e as necessidades sociais. 
Poderá, subsidiariamente, efetuar a aquisição, montagem e eventual 
fabricação de equipamentos e componentes, otimizando o uso do 
gás natural e seus subprodutos e derivados, bem como executar 
os serviços. Atende consumidores dos setores industrial, cogeração, 
veicular, comercial, residencial e termoelétrico.

2) Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação 
societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), além 
das normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

a. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação
Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a 
moeda funcional da Companhia.

b. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com os CPC’s 

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 destas estimativas. Estimativas e premissas são revistos de 
uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis 
são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas 
e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre 
julgamentos críticos, referente às políticas contábeis adotadas, 
apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações 
contábeis e estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

• Nota 5 - Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa

• Nota 7 - Intangíveis

• Nota 15 - Provisões para contingências

c. Demonstração do resultado abrangente
Na demonstração do resultado abrangente não há valores a serem 
expostos sobre esse conceito, ou seja, o resultado do exercício é 
igual ao abrangente total.

3) Resumo das principais políticas contábeis

a. Resultado das operações
O resultado é apurado pelo regime de competência, sendo observado 
o princípio da realização da receita e de confrontação das despesas.

• Venda de gás
A receita de venda de gás é medida pelo valor justo da contraprestação 
recebida ou a receber. A receita de venda de gás é reconhecida quando 
existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais 
significativos inerentes à propriedade dos bens foram transferidos 
para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos 
financeiros fruirão para a entidade, de que os custos associados 
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financeiros. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis 
à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são 
mensurados no resultado através do método de juros efetivos.

c. Moeda estrangeira

Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional utilizada pela Companhia, pelas taxas de câmbio nas 
datas das transações. Ativos e passivos monetários denominados 
e apurados em moedas estrangeiras na data de apresentação são 
convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio vigente naquela 
data. O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença 
entre o valor da moeda funcional no começo do período, ajustado por 
juros e pagamentos efetivos durante o período, e o valor em moeda 
estrangeira à taxa de câmbio no final do período de apresentação. 
As diferenças de moedas estrangeiras resultantes na conversão são 
reconhecidas no resultado.

d. Caixa e Equivalentes 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.

e. 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.

f. Instrumentos Financeiros Não Derivativos
A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos 
inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos 
financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio 
do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação 
na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições 
contratuais do instrumento.

e a possível devolução de mercadorias podem ser estimados de 
maneira confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os 
bens vendidos, e de que o valor da receita operacional possa ser 
mensurado de maneira confiável. Caso seja provável que descontos 
serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira 
confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução da 
receita operacional conforme as vendas são reconhecidas.

• Receitas e custos de construção
A orientação OCPC 05 - Contratos de Concessão - determina que as 
empresas concessionárias de serviços de distribuição são, mesmo 
que indiretamente, responsáveis pela construção das redes. Por isso 
é obrigatório o registro das receitas e custos de construção.

A Sulgás não tem a construção de gasodutos como atividade fim 
nem aufere receitas com essa operação. Para viabilizar a distribuição 
de gás natural, a companhia realiza licitações públicas para 
contratação de terceiros, nas quais são contratados os proponentes 
que apresentarem a melhor proposta para a realização das obras. 
Desse modo, a construção da Rede de Distribuição de Gás Natural 
apresenta-se integralmente como um custo de alocação de ativos 
para o cumprimento do contrato de concessão para a Sulgás.

Assim, em virtude do descrito acima, a companhia registrou receita 
de construção, tendo como contrapartida custos de construção no 
mesmo valor.

b. Receitas financeiras 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 empréstimos, variações no valor justo de ativos financeiros 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas por 
redução ao valor recuperável (impairment) reconhecidas nos ativos 
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A Companhia baixa um ativo financeiro quando os direitos contratuais 
aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia 
transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais 
sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente 
todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são 
transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela 
Companhia nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou 
passivo individual. Os ativos ou passivos financeiros são compensados 
e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial somente quando 
a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha 
a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e 
liquidar o passivo simultaneamente.

Caixa e equivalentes de caixa
Abrangem os saldos de caixa e investimentos financeiros com liquidez 
imediata junto à  instituição emitente, os quais são sujeitos a um 
risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados na gestão 
das obrigações de curto prazo.

Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos 
fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos 
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer 
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os 
empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através 
do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por 
redução ao valor recuperável.

Os empréstimos e recebíveis abrangem contas a receber de clientes, 
títulos e valores mobiliários, ativos financeiros de concessão e outros 
créditos, incluindo os recebíveis oriundos de acordos de concessão 
de serviços.

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 é constituída quando identificados 

consumidores inadimplentes ou com pedido de falência e concordata. 
A Companhia impetra ações administrativas e judiciais contra 
os consumidores nessa situação, sendo o fornecimento de gás 
interrompido se necessário.

ii - Passivos financeiros não derivativos
A Companhia reconhece outros passivos financeiros (incluindo passivos 
designados pelo valor justo registrado no resultado) 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 vencidas.

A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos na 
categoria de outros passivos financeiros. 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. 

A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: 
fornecedores, obrigações especiais e outras contas a pagar.

iii - Capital Social
As ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Os 
dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em estatuto, 
são reconhecidos como passivo.

g. Instrumentos Financeiros Derivativos
A companhia não operou com instrumentos derivativos nos exercícios 
findos de 2015 e 2014.

h. Intangível

A Sulgás possui Contrato de Concessão com o Estado do Rio Grande 
do Sul com prazo de 50 anos a contar de 19/04/1994. O contrato 
prevê que todos os bens da Companhia (Concessionária) serão 
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revertidos ao poder concedente ao término do contrato, sendo 
que o Concedente indenizará a Companhia sobre os investimentos 
realizados nos 10 anos anteriores ao término da concessão 
(atualizados monetariamente).

i. 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.

j. Benefícios a Empregados

A empresa apresenta uma série de benefícios aos empregados, bem 
como plano de contribuição definida conforme explicado na nota 10.

l. Investimentos
Os investimentos não relevantes são avaliados ao custo de aquisição 
deduzido de provisão para desvalorização, quando aplicável.

Os investimentos não relevantes são avaliados ao custo de aquisição 
deduzido de provisão para desvalorização, quando aplicável.

Foram provisionados com base na legislação atual, sendo o Imposto 
de Renda com base nas alíquotas de 15% mais 10% sobre adicional 
e a Contribuição Social com base de 9% sobre o lucro real, conforme 
demonstramos na nota 14.

m. Imposto de Renda e Contribuição Social
Foram provisionados com base na legislação atual, sendo o Imposto 
de Renda com base nas alíquotas de 15% mais 10% sobre adicional 

e a Contribuição Social com base de 9% sobre o lucro real, conforme 
demonstramos na nota 14.

n. Estimativas Contábeis
As estimativas contábeis foram baseadas em fatores direta 
ou indiretamente observáveis, baseados no entendimento da 
administração sobre a mensuração do valor adequado a ser registrado 
nas demonstrações contábeis. A perdas estimadas para créditos com 
devedores duvidosos, bem como provisões para imposto de renda/
constribuição social e contingências são constituídas por valores 
considerados suficientes pela Administração. A liquidação/ocorrência 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao processo de 
sua determinação. A Companhia revisa suas estimativas e premissas 
trimestralmente. 

o. Demonstração do Valor Adicionado
A Companhia elaborou demonstrações do valor adicionado (DVA) 
nos termos do pronunciamento técnico CPC 09 – Demonstração do 
Valor Adicionado, as quais são apresentadas como parte integrante 
das demonstrações contábeis, aplicável às companhias abertas. 
Para as companhias de capital fechado, como é o caso da Sulgás, 
representam informação financeira adicional. 

4) Caixas e Equivalentes de Caixas

Cliente 31/12/2015 31/12/2014

Caixa  5.447,13 4.409,36

Banco Conta Movimento 8.565.870,94 14.538.458,79

Aplicações Financeiras 52.748.581,11 25.641.896,74

TOTAL 61.319.899,18 40.184.764,89

As aplicações financeiras foram no mercado de renda fixa (CDI) com 
taxa anual de aproximadamente 14,14%.
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5) Contas a Receber de Clientes e PDD

a) Contas a Receber de Clientes
31/12/2015 31/12/2014

Petrobras Petróleo Brasileiro S/A 7.960.355,49 14.554.689,39
Petrobras Distrib S/A 1.091.488,56 1.042.291,71
CMPC Celulose Riograndense Ltda. 3.863.691,17 832.285,78
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A 1.564.316,85 1.411.608,71
Gerdau S/A 1.201.999,77 3.098.189,17
Braskem S/A 10.702.608,80 4.772.007,02
Outros 20.025.655,40 36.095.822,03
Perdas Estimadas com Créditos de 
Liquidação Duvidosa -3.478.059,11 -3.194.895,84

 TOTAL 42.932.056,94 58.611.997,98

Confissão de Dívida 31/12/2015 31/12/2014

Confissão de Dívida de Curto Prazo 2.700.271,50 2.700.271,50
Perdas Estimadas com Créditos de 
Liquidação Duvidosa -1.380.358,76 -1.380.358,76

 TOTAL 1.319.912,75 1.319.912,75

Detalhe - Clientes 31/12/2015 31/12/2014

Vencidas até 30 dias 1.244.368,65 1.249.296,70

De 31 a 60 dias 139.556,33 92.006,81

De 61 a 90 dias 84.650,87 42.157,72

Mais de 90 dias 6.262.445,99 7.481.881,32

Clientes Vencidos 7.731.021,84 8.865.342,55

A Vencer até 30 dias 39.726.933,13 54.011.056,80

De 31 a 60 dias 1.582.893,35 1.630.765,96

De 61 a 90 dias 8.036,25 -

Mais de 90 dias 61.502,97 -

Clientes a Vencer 41.379.365,70 55.641.822,76

Total de Clientes Vencidos e a Vencer 49.110.387,54 64.507.165,31

Há um valor de R$ 28.360.671 registrado à conta específica no Ativo Não Circulante que 
se refere às operações de importação/faturamento do gás do segmento termoelétrico 
entre as empresas YPF S/A e AES Uruguaiana Empreendimentos S/A, realizadas até o 
ano de 2008. Este valor encontra-se registrado também à conta específica do Passivo 
Não Circulante, pois depende de decisão judical de litígio entre as duas empresas sobre 
os valores das transações que ora se encontram sob arbitragem internacional.

b) Perdas Estimadas com Devedores Duvidosos - PDD

PDD em 31/12/2014 4.575.254,59

Adições em 2015 283.163,27

PDD em 31/12/2015 4.858.417,86

São computados na formação da PDD títulos em atraso, sob protesto 
ou cobrança judicial. O montante de R$ 4.858.417,56 é considerado 
suficiente pela Administração para fazer face a eventuais perdas no 
recebimento de créditos

6) Estoques
Os saldos compõem-se de:

Estoques 31/12/2015 31/12/2014

Materiais de Manutenção 3.155.257,09 2.852.087,73

Materias de Conversão 1.305.240,71 1.240.418,97

Total 4.460.497,80 4.092.506,70
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7) Ativos intangíveis

Os valores reconhecidos no Intangível, como 
o direito de cobrar dos usuários pelo forne-
cimento de gás, são constituídos pelos cus-
tos relativos à construção de infraestrutura 
para a prestação de serviços de distribuição 
de gás.

Devido à característica das atividades ope-
racionais, a amortização do intangível tem 
início quando o bem que lhe deu origem en-
tra em atividade.

A amortização foi calculada com base na vi-
da-útil dos ativos em conformidade com o 
contrato de concessão e reconhecida no re-
sultado do exercício.

Contas Taxa Anual de Amortização 31/12/2015 31/12/2014

Terrenos - 147.400,00 147.400,00

Gasoduto Gás Natural - Uruguaiana 10% 2.658.860,96 2.658.860,96

Gasoduto Gás Natural 10% 262.519.180,01 228.647.006,62

Máquina e  Equipamentos Técnicos 10% 2.856.031,18 3.319.125,98

Ferramentas 20% 60.418,56 32.414,06

Equipamentos de Segurança 10% 402.447,55 368.077,62

Estoque de Cilindos GNV 10% 18.875,93 29.629,03

Cilindos GNV 10% 419.914,75 409.161,65

Sistema Supervisório - Externo 10% 10.149.557,32 9.682.582,04

Sistema Supervisório - Interno 10% 268.540,53 262.743,35

Móveis e Utensílios 10% 1.144.179,77 1.168.972,58

Instalações 10% 2.558.747,82 1.787.662,13

Equipamentos de Escritórios 10% 311.320,68 317.589,16

Equipamentos Telefônicos 10% 611.973,77 638.135,28

Equipamentos Transmissores 20% 8.983,00 8.389,00

Equip Processamento de Dados 20% 2.835.865,51 2.816.357,75

Software 20% 3.178.297,07 3.056.585,47

Veículos 20% 752.809,00 752.809,00

Pesquisa e Desenvovimento 10% 28.836,88 21.786,88

Outros 10% 65.227,34 65.227,34

Imoblizado da Concessão em Andamento - Obras - 34.700.597,40 37.506.134,27

Imoblizado da Concessão em Andamento - Estoques - 6.888.813,36 5.260.710,26

(-) Amortização Acumulada -172.504.520,65 -155.451.232,53

Total 160.082.357,74 143.506.127,90

Contas 31/12/2014 Aquisições Amortizações Baixas Transferências 31/12/2015

Terrenos 147.400,00 0,00 0,00 0,00 147.400,00

Equipamentos e Instalações Operacionais 245.409.601,31 2.718.228,13 -126.756,64 31.363.507,09 279.353.826,79

Equipamentos e Instalações de Escritório 3.985.975,49 759.989,99 -48.370,37 2.837,27 4.700.432,38

Equipamentos para Processamento de Dados 5.872.943,22 299.208,57 -156.374,97 -1.614,24 6.014.162,58

Veículos 752.809,00 0,00 0,00 0,00 752.809,00

Imobilizado da Concessão em Andamento  42.788.631,41 30.341.585,03 -157.991,78 -31.364.730,12 41.618.247,64

Total do Custo 298.957.360,43 34.119.011,72 -489.493,76 0,00 332.586.878,39

(-) Amortização Acumulada -155.451.232,53 - -17.315.523,20 262.235,08 - -172.504.520,65

Total Geral 143.506.127,90 34.119.011,72 -17.315.523,20 -227.258,68 - 160.082.357,74
Do total R$ 489.493,76 de bens baixados, R$ 84.452,49 são referentes baixas do sistema supervisório que foram convertidas em créditos de PIS/COFINS. Tais créditos foram aproveitados após parecer 
jurídico favorável.
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8) Fornecedores
31/12/2015 31/12/2014

Fornecedores de Gás Natural 78.855.146,70 89.766.461,92

Fornecedores de Frete de Gás Natural 741.682,49 686.841,58
Fornecedores de Materiais e Serviços Gasoduto 4.066.689,71 2.799.153,42
Fornecedores de Outros Materiais 340.371,94 925.815,71
Fornecedores de Serviços 1.142.247,45 2.320.063,42

85.146.138,29 96.498.336,05

Detalhe - Fornecedores 31/12/2015 31/12/2014
A Vencer até 30 dias 58.232.531,52 63.829.579,83
De 31 a 60 dias 26.913.606,77 32.651.190,88
De 61 a 90 dias - 17.565,34
Mais de 90 dias - -

Fornecedores a Vencer 85.146.138,29 96.498.336,05

Há um valor de R$ 28.360.671 registrado à conta específica no Pas-
sivo Não Circulante que se refere às operações de importação/fatu-
ramento do gás do segmento termoelétrico entre as empresas YPF 
S/A e AES Uruguaiana Empreendimentos S/A, realizadas até o ano 
de 2008. Este valor encontra-se registrado também à conta específi-
ca do Ativo Não Circulante, pois depende de decisão judicial de litígio 
entre as duas empresas sobre os valores das transações que ora se 
encontram sob arbitragem internacional.

9) Financiamentos

A Companhia firmou contrato junto ao BNDES para o financiamento 
de 50% do portfólio de investimentos previstos para o quinquênio 
2014-2018, às taxas SELIC + 2,48% ao ano (50% do valor previsto) 
e TJLP + 2,48% ano (50% do valor previsto). A data de assinatu-
ra do contrato foi 20 de abril de 2015 no valor total previsto de R$ 
138,2 milhões. No dia 26 de novembro ocorreu o primeiro ingresso 
no valor de R$ 38,8 milhões, efetuado no Banrisul, referentes a 50% 
dos investimentos realizados pela Companhia no último quadrimes-
tre de 2013, todo o ano de 2014 e os primeiros sete meses de 2015. 
Portanto, um valor com caráter de ressarcimento de investimentos 
já realizados. O financiamento possui prazo de carência até julho de 

31/12/2015 31/12/2014
BNDES I - TJLP 19.678.310,22 -

BNDES II - SELIC 19.432.585,51 -

39.110.895,73 -

10) Benefícios a empregados

Benefícios de curto prazo a empregados

Além da remuneração e demais vantagens previstas na Consolida-
ção das Leis Trabalhistas - CLT, como por exemplo, periculosidade 
e horas extras, a Companhia oferece um conjunto de benefícios de 
curto prazo formalizados em acordo coletivo, são eles: Participação 
nos Lucros, Planos de Saúde e Odontológicos, Plano de Previdência 
complementar, Auxílio Creche, Auxílio Ensino Fundamental, Auxílio 
Educação, Auxílio Atividade Física, Vale Rancho, Vale Alimentação/
Refeição, Vale Natal, Seguro de Vida, Auxílio Funeral, Auxílio ao Filho 
Excepcional, Auxílio Instrutor de Treinamento, Auxílio Despesa de 
Transferência, Complemento Auxílio Doença, Reembolso Anestesia. 
Tais benefícios quando ocorrem são reconhecidos no resultado se-
guindo o princípio de competência de acordo com o valor apurado ou 
por estimativas confiáveis.

Planos de contribuição definida

O Plano SulgasPrev é um plano de benefícios previdenciários, estru-
turado na modalidade de Contribuição Definida, administrado pela 

2017, com pagamentos trimestrais de juros que ocorrerão nos dias 
quinze dos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada 
ano, e abertura de uma conta garantia no valor de R$ 3,5 milhões. 
A partir de agosto de 2017 os pagamentos ocorrerão mensalmente, 
nos dias quinze de cada mês, dando início à amortização do principal 
que deverá ocorrer até janeiro de 2022. Os saldos em 31 de dezem-
bro de 2015 referentes aos financiamentos são os seguintes:
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Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros (art. 1º do Regu-
lamento do SulgasPrev):

I - Quanto aos Participantes:
· Renda de Aposentadoria Normal;
· Renda Proporcional Diferida;
· Renda de Aposentadoria por Invalidez;
· Abono Anual.

II - Quanto aos Beneficiários:
· Renda de Pensão por Morte;
· Pecúlio por Morte;
· Abono Anual. 

Participação nos Lucros ou Resultados

A participação dos empregados nos Lucros ou Resultados, conforme 
disposto na lei n.º 10.101/2000 e na política de Participação nos Lu-
cros e Resultados aprovada pelo Conselho de Administração, ocorreu 
em acordo coletivo com os empregados e suas entidades sindicais, 
num montante de R$ 2.923.914,84 (dois milhões, novecentos e vin-
te e três mil, novecentos e quatorze reais com oitenta e quatro cen-
tavos) relativo ao exercício findo em 2015, sendo que foram pagos 
em adiantamento R$ 1.230.644,99 (hum milhão, duzentos e trinta 
mil, seiscentos e quarenta e quatro reais com noventa e nove cen-
tavos) em dezembro de 2015, assim restando e R$ 1.693.369,85  
(hum milhão, seiscentos e noventa e três mil duzentos e sessenta e 
nove reais com oitenta e cinco centavos) a serem pagos em 2016.

11) Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O Capital Social totalmente integralizado é de R$ 81.186.711,84, representado por 21.562.644 
ações ordinárias, todas de classe única sem valor nominal.

Acionista                            Ações Ordinárias % Capital Social

GASPETRO                           10.565.696 49% 39.781.488,80

GOV. DO ESTADO DO RS 10.996.948 51% 41.405.223,04

21.562.644 100% 81.186.711,84

b) Reserva legal

Constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido de cada exer-
cício, em conformidade com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76 e artigo 
29 do Estatuto da Companhia, até o limite de 20% do capital social. Em 
2013 a Reserva Legal acumulada de R$ 13.531.118,64 foi incorporada 
ao Capital Social e, com isso, voltou a ser constituída. Em 31/12/2015 
o saldo acumulado da Reserva Legal é de R$ 8.442.776,61.

c) Lucro por Ação

O Lucro por ação (R$ por ação) da Companhia em 2015 foi o se-
guinte:

2015 2014
Lucro Líquido 68.537.579,29 53.336.020,30
Quantidade de ações ordinárias 21.562.644 21.562.644
Lucro líquido  básico diluído por ação ordinária 3,18 2,47

12) Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio

a) Dividendos

O artigo 30 do Estatuto da Companhia garante aos acionistas a per-
cepção do dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por 
cento) do lucro líquido ajustado em termos da lei em cada exercício.

31/12/2015 31/12/2014

VALORES (R$) VALORES (R$)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 68.537.579,29 53.336.020,30

RESERVA LEGAL -3.426.878,96 -2.666.801,01

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO -5.387.663,08 -4.176.790,41

TOTAL DOS DIVIDENDOS A DISTRIBUIR 59.723.037,25 46.492.428,87

DIVIDENDO MÍNIMO OBRIGATÓRIO GOV. ESTADO RS (25%) 7.614.687,25 5.927.784,68

DIVIDENDO MÍNIMO OBRIGATÓRIO GASPETRO (25%) 7.316.072,06 5.695.322,54

DIVIDENDO ADICIONAIS PROPOSTOS GOV. ESTADO RS 22.844.061,75 17.783.354,04

DIVIDENDO ADICIONAIS PROPOSTOS GASPETRO 21.948.216,19 17.085.967,62

TOTAL 59.723.037,25 46.492.428,88
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b) Juros Sobre o Capital Próprio

Em 31/12/2015, a Companhia, conforme prevê a legislação fiscal, 
optou por efetuar a título de remuneração de seus acionistas o cré-
dito de juros sobre o capital próprio, apurado com base na varia-
ção da TJLP sobre o patrimônio líquido, cujo montante no exercício, 
totalizou o valor bruto de R$ 5.387.663,08 e distribuído conforme 
quadro abaixo:

JSCP por Acionista Valor Bruto IRRF Valor Líquido

Estado Rio Grande do Sul 2.747.708,17 - 2.747.708,17

Petrobrás Gás S/A 2.639.954,91 395.993,24 2.243.961,67

 TOTAL 5.387.663,08 395.993,24 4.991.669,85

13) Receita

Em atendimento ao CPC 26, a demonstração do resultado do exer-
cício é apresentada a partir da receita líquida. Os valores decorren-
tes das deduções da receita bruta estão demonstrados a seguir:

2015 2014

RECEITA DE VENDAS DE GÁS 1.391.617.929,88 1.040.353.170,08

RECEITA DE GÁS RESIDENCIAL 7.536.995,90 5.412.799,62

RECEITA DE GÁS COMERCIAL 18.428.270,48 17.145.355,04

RECEITA DE GÁS INDUSTRIAL 802.984.611,87 675.410.293,12

RECEITA DE GÁS COGERAÇÃO 70.637.593,38 53.115.280,77

RECEITA DE GÁS VEICULAR 84.534.637,04 84.388.637,16

RECEITA DE GÁS CLIMATIZAÇÃO 1.123.147,94 1.111.673,29

RECEITA DE SERVICO DE DISTRIBUIÇÃO 1.058.319,01 99.452,88

RECEITA DE GÁS TERMOELÉTRICA 405.314.354,26 203.669.678,20

( - ) DEDUÇÕES SOBRE RECEITA 210.096.505,44 177.175.458,79

DEVOLUÇÕES DE VENDA 1.195.494,35 0,00

PIS SOBRE VENDA DE GÁS 16.235.061,55 13.787.519,72

COFINS SOBRE VENDA DE GÁS 74.779.676,69 63.506.150,96

ICMS SOBRE VENDA DE GÁS 117.857.219,30 99.877.809,99

ISS SOBRE SERVICO 29.053,55 3.978,12

RECEITA LÍQUIDA 1.181.521.424,44 863.177.711,29

14) Impostos e Contribuições Sociais

Conforme quadros abaixo, a companhia registra Impostos e Contri-
buições a compensar e a recolher. O imposto de renda e a contri-
buição social diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais 
futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal de 
ativos e passivos e seu respectivo valor contábil. 

a)  Impostos e Contribuições Sociais a Compensar

Ativo Circulante 31/12/2015 31/12/2014

ICMS a Compensar 1.371.205,42 1.453.280,76

Imposto de Renda e Contribuição Social 226.006,30 4.049.405,30

PIS/COFINS a Compensar 276.863,86 141.644,88

TOTAL 1.874.075,58 5.644.330,94

Ativo Não-Circulante 31/12/2015 31/12/2014

ICMS a compensar 1.378.097,33 1.233.567,27

PIS/COFINS a compensar 3.188.565,03 0,00

IR/CSLL Diferidos 2.153.373,76 1.609.256,40

TOTAL 6.720.036,12 2.842.823,67
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b)  Reconciliação do Imposto de Renda e Contribuição Social

Descrição 2015 2014

Resultado antes dos impostos 98.910.175,92 77.410.766,70
98.910.175,92 77.410.766,70

Adições:

Provisões trabalhistas 679.470,93 106.639,65
Provisões cíveis 258.855,99 6.424,02
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 
- PCLD 283.163,27 214.887,33

Participação dos administradores 77.537,24 71.033,02
Incentivos estaduais e federais 1.797.620,25 1.218.065,00
Outras despesas não dedutíveis 71.544,30 48.357,13
Total das adições 3.168.191,98 1.665.406,15

Exclusões:

Reversão de provisões 163.982,72 248.659,71
Juros sobre capital próprio 5.387.663,08 4.176.790,41
Outras receitas dedutíveis 0,00 4.592,66
Total das exclusões 5.551.645,80 4.430.042,78

Base de cálculo da CSLL e IRPJ: 96.526.722,10 74.646.130,07

Cálculo da Contribuição Social

Alíquota de 9% 8.687.404,99 6.718.151,71

CSLL diferida sobre provisões -144.031,07 -19.918,02

Contribuição social do exercício 8.543.373,92 6.698.233,68

Cálculo do Imposto de Renda

Alíquota de 15% 14.479.008,32 11.196.919,51

Adicional de 10% (menos parcela isenta 
de R$ 240.000,00) 9.628.672,21 7.440.613,01

Incentivos federais aproveitados no exercício -1.878.371,52 -1.205.691,96
IR diferido sobre provisões -400.086,30 -55.327,84

Imposto de renda do exercício 21.829.222,71 17.376.512,72

Alíquota efetiva de Imposto de Renda e 
Contribuição Social 30,71% 31,10%

c)  Impostos e Contribuições Sociais a Recolher

Passivo Circulante 31/12/2015 31/12/2014
ICMS 48.343,95 31.878,62
COFINS 1.246.690,00 176.380,88
PIS 268.732,29 38.293,21

IRPJ e CSLL 150.432,18 0,00

Outras Obrigações 1.513.841,93 582.927,35
 TOTAL 3.228.040,35 829.480,06

d)  Impostos e Contribuições Diferidos Ativos (Não Circulante )

IRPJ e CSLL Diferido sobre: 31/12/2015 31/12/2014
Provisão Devedores Duvidosos 4.858.417,86 4.575.254,58
Provisões Cíveis e Trabalhistas 1.475.034,42 157.852,49
Base de Cálculo 6.333.452,28 4.733.107,07

Impostos Diferidos (34% IRPJ e CSLL) 2.153.373,76 1.609.256,41

15) Provisões para Contingências

A provisão para contingências foi constituída com base no relatório 
da Gerência Executiva Jurídica da empresa, datado de 31/12/2015, 
onde classifica os processos judiciais conforme o risco de perda (re-
mota perda, possível perda ou provável perda). 

O termo provável em relação a possível indica que há maior proba-
bilidade de o fato ocorrer. Geralmente, em um processo, cujo prog-
nóstico 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 pro-
dução ou a facilidade de se dispor de provas (documental, testemu-
nhal - principalmente em questões trabalhistas - ou periciais) para 
questões que envolvam matéria de fato. Os processos considerados 
como provável perda são provisionados no passivo.
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Cíveis Trabalhistas Total

Processos com Possível Perda 
(Não Provisionados) 6.860.663,78 2.313.149,82 9.173.813,60

Processos com Provável Perda 
(Provisionados) 411.692,43 1.063.341,99 1.475.034,42

TOTAL 7.272.356,21 3.376.491,81 10.648.848,02

Saldo Final Reversões Adições Saldo Final
31/12/2014 31/12/2015 31/12/2015 31/12/2015

Provisões Trabalhistas 542.837,73 -158.966,67 679.470,93 1.063.341,99
Provisões Cíveis 157.852,49 -5.016,05 258.855,99 411.692,43

TOTAL 700.690,22 -163.982,72 938.326,92 1.475.034,42

Dentre as causas classificadas como possíveis (não provisionadas) 
está o processo cível de valor relevante movido pela empresa Qualy-
solda RS Engenharia Ltda. contra a Companhia. O valor da causa 
atualmente está em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

A provisão é revisada e formada com base na evolução dos proces-
sos que são classificados como provável perda:

16) Transações com partes relacionadas

a)  A Companhia mantem operações comerciais de compra e venda de gás natural com 
o Grupo Petrobras S/A.:

Composição dos Saldos 31/12/2015 31/12/2014

Ativo Circulante

    Contas a Receber BR Distribuidora 1.063.441,11 1.042.291,71

    Contas a Receber Petrobras 7.960.355,49 14.554.689,39

Passivo Circulante

    Fornecedor de Gás - Petrobras 78.858.610,20 89.766.461,92

Composição dos Saldos 31/12/2015 12/31/2014

Receitas com partes relacionadas

      BR Distribuidora S/A 24.500.578,44 27.029.800,05

      Petrobras S/A 356.711.555,82 252.387.817,57

Compra de Gás Natural

      Petrobras Global Trading 240.261.709,43 145.289.123,81

      Petróleo Brasileiro S/A 597.918.055,45 512.005.645,30

b)  Remuneração – Diretores e Conselhos de Administração e Fiscal:

2015 2014

Administradores 415.139,43 397.161,06

Conselho de Administração 118.742,39 142.636,65

Conselho Fiscal 74.202,79 47.481,88

Total 608.084,61 587.279,59

Por sua vez, se o prognóstico for possível perda, esta pode acon-
tecer; todavia, esse prognóstico não foi, necessariamente, funda-
mentado 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. Os processos classifi-
cados como de possível perda não são provisionados, mas tem seus 
totais mencionados nesta nota explicativa.

Por fim, a perda classificada como remota, como o próprio nome 
diz, remotamente trará perdas ou prejuízos para a entidade, ou são 
insignificantes as chances de que existam perdas. Os processos ava-
liados como de remota perda não são provisionados e nem destaca-
dos em nota explicativa.
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17) Despesas por Natureza
Conforme estabelece o CPC 26, segue a abertura das despesas por natureza:

2015 2014

Compra de Gás e demais insumos -970.857.216,00 -705.430.637,15

Custos de Operação e Manutenção da Rede -10.664.633,62 -8.901.697,69

Amortização Operacional -16.229.587,55 -13.960.937,04

Amortização Administrativa -1.085.935,65 -1.031.400,50

Despesas com Materias e Serviços -22.544.632,10 -22.338.826,44

Despesas com Pessoal -33.871.252,69 -29.243.158,23

Despesas Tributárias -24.808.901,91 -7.248.649,01

Outras Receitas e Despesas Operacionais 534.788,21 597.393,46

Total -1.079.527.371,31 -787.557.912,60

2015 2014

Classificadas como:

Custo dos Produtos Vendidos -997.751.437,17 -728.293.271,88

Despesas comerciais, administrativas e 
gerais -78.852.019,30 -57.080.794,98

Participação nos Lucros ou Resultados -2.923.914,84 -2.183.845,74

Total -1.079.527.371,31 -787.557.912,60

18) Resultado Financeiro

O Resultado Financeiro da Companhia apresenta a seguinte composição:

2015 2014

Receitas Financeiras

Aplicações Financeiras 3.293.236,36 2.627.868,18

Descontos Obtidos 267.285,92 231.065,51

Juros Recebidos 1.026.441,39 784.125,28

Multa Contratual 781.071,26 290.213,03

Variação Cambial 2.365.022,66 0,00

Variação Monetárias Ativa 431.685,33 177.152,90

Total 8.164.742,92 4.110.424,90

2015 2014

Despesas Financeiras

Descontos Concedidos -28.954,40 -25.075,26

Despesas Bancárias -1.406.312,78 -212.649,63

Despesas com Empréstimos -424.405,99 -5.479,25

Despesas de Cobrança -225,58 -238,04

Juros Pagos -824.078,74 -16.245,04

Juros sobre Empréstimos -1.674.418,08 -268.355,64

Multa por Atraso de Pagamento -72.883,03 -27.864,98

Variação Monetária Passiva -71.098,44 -5.119,07

Variação Cambial Passiva -6.746.243,09 -1.758.429,98

Total -11.248.620,13 -2.319.456,89

Do valor lançado como Despesa Bancária, R$ 1.386 mil se refere à 
operação da UTE Uruguaiana, bem como todo o valor lançado como 
Variação Cambial. Tais valores foram reembolsados à Companhia 
durante o exercício.
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19) Seguros

A companhia possui a cobertura pelos principais seguros:

SEGURADORA TIPO DE SEGURO VIGÊNCIA VALOR
Mafre Vera Cruz Patrimonial até abril/2016 R$ 12.500,00
Liberty Veículos até maio/2016 R$ 15.906,09

Ace Seguradora Responsabilidade Civil até agosto/2016 R$ 47.325,28

Há também seguros prediais que estão vinculados aos contratos de 
locação dos imóveis, bem como seguros automotivo decorrentes do 
IPVA.

20) Créditos nas operações de venda e aquisição de gás

O Take or Pay é cláusula contratual que estabelece a regra de que 
o agente (Sulgás na condição de cliente) está obrigado a consumir 
determinado volume de gás junto ao fornecedor Petrobras, sendo 
que, se consumir volume inferior ao contratado, deverá pagar pe-
nalidade que poderá ser recuperada em até 07 (sete) anos, sendo 
que foi registrado o valor R$ 182.422,05 referente operação ocorri-
da no exercício de 2011.

21) Gerenciamento de risco e instrumentos financeiros

A Companhia possui exposições para os seguintes riscos de instru-
mentos financeiros:
 
● Risco de crédito: Risco decorrente da possibilidade da Compa-
nhia vir a incorrer em perdas resultantes da dificuldade de recebi-
mento de valores faturados a seus consumidores. Este risco está 
relacionado com fatores internos e externos à Sulgás.

O risco com clientes é mitigado mediante a manutenção de uma 
base de clientes sólida. O gerenciamento das contas a receber é 
realizado através da identificação dos recebimentos, detectando 

possibilidades de inadimplência e suspendendo o fornecimento de 
gás caso ela ocorra, e implementando políticas específicas de co-
brança atreladas a garantias reais, sempre que possível.

● Risco de mercado: Esse risco decorre da possibilidade de a 
Companhia computar prejuízos derivados de flutuações no preço de 
gás decorrente da variação no valor da “cesta de óleos” e das taxas 
de câmbio, aumentando os saldos das contas a pagar relativas ao 
gás adquirido.

Os riscos cambiais relacionam-se com a possibilidade de a Compa-
nhia computar queda significativa nas suas margens decorrente de 
flutuações nas taxas de câmbio, aumentando o valor em reais (R$) 
do custo sobre o gás adquirido da Petrobras. Este risco é mitigado 
pelo monitoramento e repasse da variação de preços aos clientes, 
quando possível.

● Risco de liquidez: Risco de liquidez é inerente a descasamen-
tos entre pagamentos e recebimentos que possam afetar a capa-
cidade de pagamentos da Companhia. A Sulgás administra o risco 
de liquidez através de premissas de recebimentos e desembolsos 
monitoradas diariamente pela área financeira, mantendo seus ati-
vos financeiros em depósitos de curto prazo com liquidez imediata 
em instituições de primeira linha, além da manutenção de linhas de 
crédito adequadas aos seus compromissos.

22) Receitas e Custos de Construção

Conforme preceitua o CPC 17, bem como a ICPC 01 e a OCPC 05 a 
Sulgás reconhece as seguintes Receitas e Custos de Construção:

31/12/2015 31/12/2014
RECEITA DE CONSTRUÇÃO 32.473.424,71 26.398.252,49
CUSTOS DE CONSTRUÇÃO 32.473.424,71 26.398.252,49

MARGEM 0 0
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23) Nota referente Lei 12.973/2014:

A Medida Provisória nº 627, de 11 de novembro de 2013, convertida 
na Lei 12.973, de 13 de maio de 2014 e regulamentada pelas Instru-
ções Normativas RFB nº 1.515/2014, 1.492/2014 e nº 1.397/2013, 
alterada pela Instrução Normativa RFB nº 1.492, de 17 de setembro 
de 2014, trouxeram mudanças relevantes para as regras tributárias 
federais, entre elas: (i) integração da legislação tributária às normas 
societárias, (ii) revogação do Regime Tributário de Transição – RTT, 
e (iii) não incidência de IRPJ sobre dividendos distribuídos durante 
os anos calendários de 2008 a 2013. Os dispositivos da Lei entraram 
em vigor obrigatoriamente a partir do ano-calendário de 2015, sen-
do dada a opção de aplicação antecipada a partir do ano-calendário 
de 2014. A sua adoção antecipada para 2014 eliminava potenciais 
efeitos tributários, especialmente relacionados ao pagamento de di-
videndos, correspondentes ao ano calendário de 2014.

A Medida Provisória nº 627, de 11 de novembro de 2013, convertida 
na Lei 12.973, de 13 de maio de 2014 e regulamentada pelas Instru-
ções Normativas RFB nº 1.515/2014, 1.492/2014 e nº 1.397/2013, 
alterada pela Instrução Normativa RFB nº 1.492, de 17 de setembro 
de 2014, trouxeram mudanças relevantes para as regras tributárias 
federais, entre elas: (i) integração da legislação tributária às normas 
societárias, (ii) revogação do Regime Tributário de Transição – RTT, 
e (iii) não incidência de IRPJ sobre dividendos distribuídos durante 
os anos calendários de 2008 a 2013. Os dispositivos da Lei entraram 
em vigor obrigatoriamente a partir do ano-calendário de 2015, sen-
do dada a opção de aplicação antecipada a partir do ano-calendário 
de 2014. A sua adoção antecipada para 2014 eliminava potenciais 
efeitos tributários, especialmente relacionados ao pagamento de di-
videndos, correspondentes ao ano calendário de 2014.

A Administração, baseada em análises sobre os efeitos decorrentes 
da aplicação da referida lei, entendeu que não haveria elevação de 
carga tributária em relação a legislação vigente e risco de tributa-
ção adicional sobre os dividendos distribuídos no ano-calendário de 

Claudemir Bragagnolo
Diretor Presidente

Alex Dornelles da Silva
Contador CRCRS n.º 64077

Luiz Irineu Schenkel    
Diretor Administrativo-Financeiro

Luís Felipe Espírito Basso Poli
Diretor Técnico-Comercial

2014 e, com isso, optou pela aplicação do referido dispositivo legal 
no exercício de 2015.

24) Eventos Subsequentes

A  Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – Sulgás, 
avaliou os eventos subsequentes até 27 de janeiro de 2016, que é 
a data da aprovação das demonstrações contábeis pela Diretoria da 
empresa, não evidenciando fato subsequente que afete as Demons-
trações Financeiras de 31/12/2015.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – SULGÁS, no exercício de suas 
atribuições legais e estatutárias, examinou o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial, 
a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do 
Valor Adicionado e a Demonstração das Mutações Patrimoniais, com as respectivas Notas Explicativas 
da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.

Foram verificadas e avaliadas as proposições de destinação de resultados para pagamento de dividendos 
após a constituição de Reserva Legal, que estão sendo encaminhadas pela Administração da SULGÁS 
para conhecimento do Conselho de Administração e à deliberação de Assembleia Geral. 

Tomando como base o parecer sem ressalvas dos Auditores Independentes, datado de 19 de fevereiro 
de 2016, e as informações e esclarecimentos recebidos da Administração da Companhia ao longo 
do exercício, inclusive o conforto técnico sobre a destinação do resultado do período na forma de 
Dividendos sem prejuízo à estrutura financeira da SULGÁS, condicionado à existência de caixa para tal 
fim e anuência do BNDES, esse conselho é de opinião favorável quanto à aprovação dos mencionados 
documentos pela Assembleia Geral. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou esta ata que, depois de lida e 
achada conforme, vai por todos assinada. 

Porto Alegre, 23 de março de 2016.

Paula Danyelle Almeida da Silva
Presidente do Conselho

Vera Inêz Salgueiro Lermen
Membro do Conselho

Paulo Sérgio Nunes
Membro do Conselho
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