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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Senhores representantes do Acionista, 

A DME Energética S.A. - DMEE (“Companhia” ou “DMEE”) submete, à apreciação de V.Sas., 
o Relatório da Administração, em conjunto com as Demonstrações Financeiras e o relatório 
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 

1 Comercialização de Energia  

Em 2020, a DMEE forneceu 532.870,641 MWh, sendo 200.911,100 MWh negociados no 

Ambiente de Contratação Regulado (ACR), 291.166,644 MWh no Ambiente de Contratação 

Livre (ACL), e 40.792,897 MWh entregues no regime de cotas, disciplinado pela Lei nº 

12.783/2013. No ano de 2020, a DMEE continuou prestando serviços de representação de 

clientes livres perante à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, 

compreendendo, desde o assessoramento no processo de migração do cliente e contratação 

de energia, até a realização das atividades periódicas, bem como serviço de intermediação 

para aquisição de energia por estes clientes, sendo remunerada pela energia negociada.   

2 Empreendimentos 

Em 2020, foi concluída a elaboração do projeto executivo da PCH Marambaia e realizadas 
as tratativas com o órgão ambiental sobre o licenciamento ambiental das PCH’s Marambaia 
e Boa Vista, localizadas no Rio Pardo. Deu-se continuidade a negociação fundiária e início 
aos estudos ambientais da CGH Fervedor, localizada no Rio Verde. Conclusão do projeto 
executivo da Usina Solar Fotovoltaica no município de Poços de Caldas e realização de 
estudos e análises para aquisição de participação em outros empreendimentos de geração 
de energia elétrica. 

3. Desempenho Econômico-Financeiro 

A receita operacional líquida, em 2020, atingiu R$ 119,01 milhões, enquanto em 2019 foi de 
R$ 116,16 milhões. Esse acréscimo se deve, principalmente, pela correção dos contratos 
referentes ao Suprimento de Energia Elétrica por índice inflacionário e pelo aumento da 
receita proveniente das operações de Comercialização de Energia, resultando em uma 
oscilação de R$ 3,08 milhões com relação a 2019. 

As despesas e os gastos operacionais totalizaram, em 2020, R$ 57,17 milhões, 5,10% 
superior em relação à 2019, decorrente principalmente pela oscilação apresentada na 
compra de energia, com aquisição de energia de terceiros para cobertura das exposições 
ao mercado de curto prazo e destinadas às operações para obtenção de Spread, assim 
como a elevação do custo da Energia adquirida da Barra Grande Energia - BAESA. 

No exercício de 2020, em virtude do alto índice apresentado pelo IGP-M, o qual, ponderado 
em conjunto ao IPCA, é utilizado para compor a atualização do Uso do Bem Público – UBP 
da UHE Salto Pilão, resultando em uma oscilação de R$ 21,03 milhões, no comparativo dos 
exercícios de 2020 e 2019, na despesa financeira.  



 

Diante aos fatos, o lucro líquido referente ao exercício de 2020 foi de R$ 30,48 milhões, ante 
R$ 40,10 milhões em 2019, apresentando um decréscimo de 23,99%. 

4. Agradecimentos 
 
Consignamos nossos agradecimentos aos Poderes Executivo e Legislativo Municipal pelo 
zelo e atenção que têm dedicado às questões inerentes à DMEE. 
 
Da mesma forma, expressamos nossos agradecimentos aos fornecedores, prestadores de 
serviços, clientes e, em especial, aos funcionários das Empresas DME pelo 
comprometimento com os ideais e princípios defendidos pela Companhia e pelo empenho 
na concretização de todas as conquistas e feitos até aqui realizados.  

Poços de Caldas, 30 de abril de 2021. 

 

 

Marcelo Dias Loichate Marcos Rogério Alvim 

Diretor Superintendente Diretor Comercial Financeiro 

 

 

Marco César Castro de Oliveira 

Diretor Técnico 


