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Relatório da Administração
Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o relatório da administração 
e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31/12/2020. As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) que compreendem 
as normas da legislação societária e os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Em 23 de agosto de 2019, a controladora Sul América S.A. (“SASA”) divulgou 
fato relevante por meio do qual informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou contrato para a 
venda de suas operações de automóveis e massificados. Em 30 de outubro de 2019, a Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP) previamente aprovou reorganização societária para a alienação da carteira de automóveis e 
massificados, englobando a cisão da Sul América Companhia Nacional de Seguros (“SALIC”), a criação de uma 
nova seguradora, além da transferência do acervo líquido da cisão da SALIC. Em 10 de janeiro de 2020, a SUSEP 

publicou portaria em que comunicava a criação da seguradora denominada Sul América Seguros de Automóveis 
e Massificados S.A. (“SASAM”), investida da Companhia. Em 31 de março de 2020, foi finalizado o processo de 
cisão da SALIC e a transferência do acervo líquido para a SASAM. Em 10 de julho de 2020, a SASA comunicou ao 
mercado, que mediante a implementação de todas as condições precedentes, incluindo as aprovações regulatórias, 
foi concluída, nesta data, a venda das operações de seguro de automóveis e massificados do Grupo SulAmérica, 
incluindo a investida SASAM, para o Grupo Allianz. Com a venda da SASAM, a Companhia, que detinha 52,04% 
de participação, apurou um ganho de R$1.182,8 milhões, registrado na rubrica “resultado na venda de ativos não 
correntes e outras operações”. A Companhia apresentou lucro líquido de R$849,0 milhões em 2020.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2021.
A ADMINISTRAÇÃO

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)
Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em

31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)
Notas 2020 2019

Ativo
Ativo circulante –  16.062  57 
Disponível –  151  30 
  Caixa e bancos –  151  30 

Aplicações financeiras 5  14.256  –   
Títulos e créditos a receber –  1.655  27 
  Dividendos a receber –  –    20 

   Créditos tributários e previdenciários 6  1.655  7 
   Ativo não circulante  –  203  21.014 
    Títulos e créditos a receber  –  10  –   

   Créditos tributários e previdenciários 6  10  –   
    Ativos de arrendamentos  –  193  –   
    Investimentos 7  –    21.014 
Total do ativo  16.265  21.071 

Notas 2020 2019
Resultado de equivalência patrimonial –  89.801  82 
Outras receitas e despesas –  1.142.459  (21)
Despesas administrativas 10  (39.822)  (21)
Despesas com tributos –  (375)  –   
Resultado financeiro –  (126)  –   
Resultado na venda de ativos não
  correntes e outras operações 11  1.182.782  –   

Resultado antes dos impostos e
  contribuições –  1.232.260  61 
Imposto de renda 12  (279.760)  5 
Contribuição social 12  (103.521)  2 

Lucro líquido do exercício  848.979  68 
Quantidade de ações 366.939.822  21.002.100 
Lucro líquido do exercício por lote de
  um milhão de ações  2.313,67  3,24 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em milhares de reais)

Dividendos Total das Ajustes de Total do
Capital Reserva Reserva adicionais reservas avaliação Lucros patrimônio

Descrição social legal estatutária propostos de lucros patrimonial acumulados líquido
Integralização do capital em 11/04/2019  2  –    –    –    –    –    –    2 
  Aumento de capital em dinheiro, conforme
    AGE de 11/11/2019  21.000  –    –    –    –    –    21.000 
Lucro líquido do período  –    –    –    –    –    –    68  68 
Proposta para distribuição do resultado:  –   
  Reserva legal  –    3  –    –    3  –    (3)  –   
  Reserva estatutária  –    –    49  –    49  –    (49)  –   
  Dividendos mínimos obrigatórios, sendo R$0,00077 
  (em reais) por ação  –    –    –    –    –    –    (16)  (16)
Saldos em 31/12/2019  21.002  3  49  –    52  –    –    21.054 
  Aumento de capital em dinheiro, conforme
    AGOE de 26/03/2020  230.000  –    –    –    –    –    –    230.000 
  Aumento de capital em dinheiro, conforme
    AGE de 31/03/2020  117.327  –    –    –    –    –    –    117.327 
  Aumento de capital em dinheiro, conforme
    AGE de 10/07/2020  100  –    –    –    –    –    –    100 
  Redução de capital, conforme AGE de 30/09/2020  (361.000)  –    –    –    –    –   –    (361.000)
  Ajuste de avaliação patrimonial  –    –    –    –    –    140  –    140 
  Ajuste de reestruturação da SALIC  –    –    –    –    –    –    8.411  8.411 
  Dividendos intermediários com base nos lucros
   acumulados, sendo R$2,31 (em reais) por ação,
    conforme ARD retificada do dia 26/11/2020  –    –    –    –    –    –    (7.122)  (7.122)
Lucro líquido do exercício  –    –    –    –    –    –    848.979  848.979 
Proposta para distribuição do resultado:
  Reserva legal  –    1.483  –    –    1.483  –    (1.483)  –   
  Reserva estatutária  –    –    907  –    907  –    (907)  –   
  Dividendos mínimos obrigatórios intercalares, 
    sendo R$2,31 (em reais) por ação, conforme
      ARD retificada do dia 26/11/2020  –    –    –    –    –    –    (212.196)  (212.196)
  Dividendos intercalares, sendo R$2,31 (em reais)
    por ação, conforme ARD retificada do
     dia 26/11/2020  –    –    –    –    –    –    (629.682)  (629.682)
  Dividendos adicionais propostos, sendo R$0,00002 
    (em reais) por ação  –    –    –    6.000  6.000  –    (6.000)  –   
Saldos em 31/12/2020  7.429  1.486  956  6.000  8.442  140  –    16.011 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(em milhares de reais, exceto onde mencionado)

1. Contexto operacional: A SUL AMÉRICA HOLDING S.A., denominada 
“Companhia”, é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 
11/04/2019, domiciliada no Brasil, com sede na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 
nº 121, 7º andar, Ala Sul, Cidade Nova, na capital do Estado do Rio de Janeiro. 
A Companhia foi adquirida, em 05/07/2019, pela Saepar Serviços e 
Participações S.A. (“SAEPAR”), tendo como objeto social a administração de 
bens próprios e de terceiros e a participação no capital social de outras 
sociedades, observadas as disposições legais pertinentes. A Companhia tem 
como acionista principal a Sul AMérica S.A. (SASA) com 62,44% de 
participação direta e 37,56% indireta, através da SAEPAR. A Companhia faz 
parte do conjunto de empresas formado pela Sul América S.A. e suas 
controladas, que é tratado nestas demonstrações financeiras pelo termo 
“SulAmérica”. A SASA tem como principal acionista a Sulasapar Participações 
S.A. A SASA é uma companhia de capital aberto e publicou, em 25/02/2021, 
no jornal Valor Econômico e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, suas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao exercício 
findo em 31/12/2020, elaboradas em conformidade com as Normas 
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) e também de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). 1.1. Alienação da carteira 
de Auto e Ramos Elementares: Em 23 de agosto de 2019, a SulAmérica 
divulgou aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou um contrato 
para a venda das suas operações de automóveis e outros ramos elementares, 
pelo valor de R$3 bilhões, com base em um patrimônio líquido de R$700 
milhões, em uma recém-formada Empresa que foi estruturada para o propósito 
da transação, sujeitos a mecanismo de ajustes de preço comuns em 
transações similares. Em 23 de outubro de 2019, foi aprovado pelo Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) a venda da operação de 
automóveis e ramos elementares, permanecendo ainda pendente de 
conclusão as demais condições previstas no contrato, como a criação de uma 
seguradora independente, a aprovação prévia da Superintendência de 
Seguros Privados (SUSEP), transferência do capital humano, dos contratos 
de prestadores de serviços, das licenças, do acervo líquido das operações de 
automóveis e massificados, segregação do ambiente de TI, entre outras. Em 
30 de outubro de 2019, a SUSEP previamente autorizou a reorganização 
societária estruturada para alienação da carteira de automóveis e outros 
ramos elementares que engloba a: (i) transformação da Sul América 
Participações e Investimentos S.A., controlada da Companhia, em uma 
seguradora (nova seguradora); (ii) cisão da Sul América Companhia Nacional 
de Seguros S.A. (“SALIC”); e (iii) transferência do acervo líquido da cisão da 
SALIC para a Sul América Participações e Investimentos S.A. (nova 
seguradora). Em linha com as melhores práticas de governança, em novembro 
e dezembro de 2019, a SulAmérica obteve junto aos seus credores a anuência 
prévia para a alienação das empresas supracitadas. Em 10 de janeiro de 
2020, a SUSEP publicou a portaria de homologação do ato societário de 
transformação da Sul América Participações e Investimentos S.A. em 
seguradora e de alteração da sua razão social para Sul América Seguros de 
Automóveis e Massificados S.A. (“SASAM”), e o aumento de capital social da 
nova seguradora em R$20.950, realizado pela Companhia, elevando-o para 
R$20.952. Em 31 de março de 2020, foi finalizado o processo de cisão da 
SALIC e a transferência do acervo líquido para a SASAM, estando pendente 
ainda finalizar o processo de segregação funcional e física de parte dos 
colaboradores que migraram para nova seguradora, o processo de 
homologação da segregação do ambiente de TI e a transferência de certos 
contratos de prestação de serviços e licenças, entre outros, que foram 
concluídas no final do primeiro semestre de 2020. Em 10 de julho de 2020, a 
SulAmérica comunicou ao mercado, que mediante a implementação de todas 
as condições precedentes, incluindo as aprovações regulatórias, foi concluída 
com sucesso, nesta data, a venda das operações de seguro de automóveis e 
ramos elementares do Grupo SulAmérica para o Grupo Allianz, que passa a 
detê-las e operá-las a partir desta data. Com a venda da investida SASAM, a 
Companhia, que detinha 52,04% de participação na SASAM, apurou um 
ganho de R$1.182.782, registrado na rubrica “Resultado na venda de ativos 
não correntes e outras operações”, após a dedução dos custos dos ativos 
negociados de R$466.632, proporcionais à sua participação na empresa 
alienada. As despesas com tributos sobre a operação totalizaram R$383.547 
e demais despesas associadas a venda de R$39.611. Em 18 de dezembro de 
2020, conforme registrado em alteração contratual, as empresas do Grupo 
SulAmérica e do Grupo Allianz, partes integrantes do contrato de compra e 

venda das operações de automóveis e ramos elementares, decidiram 
conjuntamente, de forma definitiva e irrevogável, que nenhum ajuste de preço 
de compra será aplicável, concedendo liberação total e completa, e quitação 
de quaisquer obrigações relacionadas ao ajuste do preço de compra. 1.2. 
Análise de impactos trazidos pela COVID-19: A Companhia, durante todo 
ano de 2020, acompanhou e segue acompanhando a evolução da pandemia 
da COVID-19 no Brasil e no mundo, e vem atuando junto a seus colaboradores, 
clientes, corretores, prestadores de serviços e investidores para buscar 
minimizar os impactos para a sociedade. Praticamente toda a equipe da 
Companhia segue trabalhando em regime domiciliar, com todos os processos 
operacionais em pleno funcionamento. Adicionalmente, a Companhia segue 
evoluindo no desenho de seu plano de retomada, monitorando de perto o 
cenário em todas as regiões e seguindo as recomendações de especialistas 
em saúde e segurança para planejar com cautela a retomada às estruturas 
físicas da Companhia. A proliferação da COVID-19 no Brasil, após sinais de 
retração no terceiro trimestre, voltou a apresentar uma curva de crescimento 
no quarto trimestre de 2020, continuando sua evolução incerta e dependente 
das ações das entidades governamentais e da população de cada região. A 
Companhia mantém o monitoramento tempestivo de sua liquidez e solvência 
e vem adotando medidas para garantir sua manutenção em níveis adequados. 
Entre tais medidas está à manutenção do rígido controle de desembolsos 
financeiros (custos, despesas e investimentos), preservando os investimentos 
programados pela Companhia em suas operações e que sejam considerados 
prioritários neste atual ambiente. No ano de 2020, os resultados financeiros 
da Companhia foram impactados por conta da política de redução da taxa 
básica de juros da economia pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que 
reduziu a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) em 2,5 
p.p. no período objetivando, principalmente, mitigar os efeitos econômicos 
decorrentes da pandemia da COVID-19. A Companhia continua a acreditar na 
força e resiliência do seu modelo de negócio e na eficiência de seus processos. 
2. Apresentação das demonstrações financeiras: 2.1. Base de preparação 
das demonstrações financeiras e declaração de conformidade às normas 
CPC: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) que compreendem as 
normas da legislação societária e os pronunciamentos, interpretações e 
orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Não 
estão sendo apresentadas demonstrações financeiras consolidadas, tendo 
em vista o atendimento às condições previstas no item 04 do CPC 36, 
destacando-se que sua controladora indireta Sul América S.A. apresenta 
demonstrações financeiras consolidadas. O Conselho de Administração 
autorizou a emissão das presentes demonstrações financeiras em reunião 
realizada em 30/03/2021. 2.2. Moeda funcional e de apresentação: Nas 
demonstrações financeiras, os itens foram mensurados utilizando a moeda do 
ambiente econômico primário no qual a Companhia atua. As demonstrações 
financeiras estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional e de 
apresentação da Companhia. 3. Principais práticas adotadas: 3.1. Resumo 
das práticas contábeis: As práticas contábeis mais relevantes adotadas são: 
 O resultado das operações é apurado pelo regime de competência; e  Os 

direitos realizáveis e as obrigações exigíveis após 12 meses são classificados 
no ativo e passivo não circulante, respectivamente, exceto para as aplicações 
financeiras que são classificadas de acordo com a expectativa de realização. 
3.2. Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros são classificados 
e mensurados, conforme descritos a seguir: 3.2.1. Mensurados ao valor 
justo por meio do resultado: Os títulos e valores mobiliários adquiridos com 
o propósito de serem ativa e frequentemente negociados são contabilizados 
pelo valor justo e classificados no ativo circulante. Os rendimentos, as 
valorizações e desvalorizações sobre esses títulos e valores mobiliários são 
reconhecidos no resultado. Certos títulos e valores mobiliários podem ser 
classificados nesta categoria, mesmo que não sejam frequentemente 
negociados, considerando-se a estratégia de investimentos e de acordo com 
a gestão de riscos da Companhia. 3.3. Investimentos – participações 
societárias: Nas demonstrações financeiras, as participações acionárias em 
controladas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial. 4. Gestão 
de riscos: Na atividade de gerenciamento de seus recursos próprios, a 
Companhia utiliza-se da estrutura de gerenciamento de riscos do grupo de 
empresas controlado pela Sul América S.A. Ademais, a Administração da 
Companhia entende não serem relevantes os riscos associados aos seus 
instrumentos financeiros.

Demonstrações dos resultados abrangentes para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em milhares de reais)

Notas 2020 2019
Lucro líquido do exercício  848.979  68 
Itens que poderão ser reclassificados para
  o resultado:
Ganhos / (perdas) de variação de participação
  acionária 7  31  –   
Outros resultados abrangentes de empresas
  investidas reconhecidas pelo método de
   equivalência patrimonial 7  109  –   

  Outros componentes do resultado abrangente    140  –   
Resultado abrangente do exercício  849.119  68 

2020 2019
Lucro líquido antes do imposto de renda e
  contribuição social  1.232.260  61 
  Mais
    Depreciações e amortizações  32  –   
    Juros e correção monetária de debêntures 
      emitidas e outros empréstimos  2  –   
  Menos
    Resultado positivo de equivalência patrimonial  (89.801)  (82)
    Lucro na venda de investimento  (1.182.782)  –   
Atividades operacionais
    Variação das aplicações financeiras  (14.116)  –   
    Variação de títulos e créditos a receber  (1.657)  –   
    Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos  82  –   
    Juros pagos  (3)  –   
    Variação de contas a pagar 857  3 
    Imposto de renda e contribuição social pagos  (384.243)  –   
Caixa líquido consumido nas atividades 
  operacionais  (439.369)  (18)
Atividades de investimento
Compra e venda de participações societárias  1.302.086  (20.952)
    Aumento de capital  (347.327)  (20.950)
    Compra  –    (2)
    Venda  1.649.413  –   
Caixa líquido gerado / (consumido) nas atividades
  de investimento  1.302.086  (20.952)
Atividades de financiamento
  Adiantamento para futuro aumento de capital em
    controlada
    Integralização/aumento de capital  347.427  21.000 
    Redução de capital  (361.000)  –   
    Pagamento de dividendos  (849.016)  –   
  Outros pagamentos líquidos  (7)  –   
Caixa líquido gerado / (consumido) nas atividades
  de financiamento  (862.596)  21.000 
   Aumento no caixa   121  30 
   Caixa no início do exercício  30  –   
   Caixa no final do exercício  151  30 
 Aumento no caixa   121  30 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

5. Aplicações financeiras: 5.1. Composição das aplicações financeiras:
    2020

Valor justo por meio do resultado

Descrição
Valor avaliado 

pela curva
 Valor de mercado 

/ contábil Total
Cotas de fundos de
  investimentos  14.256 14.256 14.256 

Cotas de fundos de investi-
  mentos não exclusivos (a) 14.256 14.256 14.256 

Subtotal  14.256 14.256 14.256 
Percentual total - contábil 100,00% 100,00%
Total     14.256 
Circulante     14.256 
(a) A linha de cotas de fundos de investimentos não exclusivos é composta por 
fundos de investimentos de renda fixa.
6. Créditos e débitos tributários:
Descrição 2020 2019
Tributos a compensar/recuperar   1.655 –
Créditos tributários 11  7 
Débitos tributários   (1) –
Total   1.665  7 
Circulante   1.655   7
Não circulante  10  – 
7. Investimentos - Participações societárias: As principais movimentações 
no investimento foram:

Descrição

Sul América Seguros
 de Automóveis e

 Massificados S.A. Total
Saldo na data de abertura –  –
Aquisição da SAPI  2 2 
Aumento de capital  20.950 20.950 
Equivalência patrimonial   82  82 
Dividendos (20)   (20)
Saldo em 31/12/2019  21.014 21.014 
Equivalência patrimonial  89.801 89.801 
Aumento de capital (a)   230.000  230.000 
Ganho de capital   31  31 
Dividendos (61)   (61)
Reestruturação SALIC (b) 8.411   8.411
Subscrição de ações (c)   117.327  117.327 
Ajustes de avaliação patrimonial 109 109
Baixa do investimento (d) (466.632)   (466.632)
Saldo em 31/12/2020 –  –
(a) Em 26/03/2020, a Companhia aumentou o capital da SASAM em dinheiro 
no montante de R$230.000, ao preço de emissão de R$1,0047 (reais) por 
ação; (b) Valor referente a reestruturação societária prevista no processo de 
alienação da carteira de auto e ramos elementares; (c) Subscrição de ações 
em decorrência de incorporação de acervo líquido apurado por ocasião da 
cisão da SALIC; e (d) Baixa do investimento na SASAM conforme nota 1.1.

2019

Descrição
Sul América Seguros de 

Automóveis e Massificados S.A.
Ativo 21.055 
Passivo 42 
Patrimônio líquido 21.014 
Receita líquida –
Lucro líquido do período 82 
Percentual de participação (%) 100,00%
Valor contábil do investimento 21.014 
Quantidade de ações ordinárias 20.951.600 

Notas 2020 2019

Passivo
  Passivo circulante –  74  17 

Contas a pagar –  74  17 
      Obrigações a pagar –  –    16 

 Impostos e contribuições –  18  –   
 Outras contas a pagar –  56  1 

  Passivo não circulante –  180  –   
Contas a pagar –  180  –   

      Outras contas a pagar –  180  –   
  Patrimônio líquido 9  16.011  21.054 
    Capital social 9.1  7.429  21.002 
    Reservas de lucros –  8.442  52 
    Ajuste de avaliação patrimonial –  140  –   
Total do passivo e patrimônio líquido  16.265  21.071 
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8. Partes relacionadas:

    Ativo Passivo Despesa
Descrição Categoria Controladora 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Sul América Investimentos Distribuidora de Títulos e
  Valores Mobiliários S.A. (b) Ligada Sul América Companhia de Seguro Saúde  –  –  10 – (339) –
Sul América Investimentos Gestora de
  Recursos S.A. (b) Ligada

Sul América Investimentos Distribuidora de
  Títulos e Valores Mobiliários S.A.  –  –  12 –  (415) –

Sul América Companhia Nacional de Seguros (a) (c)
Controladora 
indireta Saepar Serviços e Participações S.A.  –  – 207 – – –

Sul América Seguros de Automóveis e
  Massificados S.A. (d) Outros Sul América Holding S.A.  –   20 –  –  –  –

Saepar Serviços e Participações S.A. (d)
Controladora 
direta Sul América S.A.  –  –  – 16 – –

Total      – 20   229   16 
  

(754)   –
(a) Valor referente à conta corrente, rateio e reembolso de despesas relativas à utilização de sistemas operacionais e estrutura administrativa entre empresas 
do grupo; (b) Valor referente à taxa de administração e gestão de 0,25% sobre o valor da carteira de ativos administrados, cuja liquidação é efetuada men-
salmente; (c) Valor referente ao rateio de aluguel dos prédios da Nova Matriz e Pinheiros entre companhias do Grupo SulAmérica; e (d) Valor referente aos 
dividendos a serem distribuídos ou a receber entre acionistas, titulares ou sócios.

cias, se for o caso, além de dividendos, não poderá exceder o montante do 
capital social. Uma vez atingido tal limite, a Assembleia Geral, por proposta 
dos órgãos de administração, deverá deliberar sobre a aplicação do excesso 
em aumento do capital social ou distribuição de dividendos. 9.4. Ajustes de 
avaliação patrimonial: A rubrica “Ajuste de avaliação patrimonial” considera, 
conforme legislação vigente, os efeitos decorrentes dos critérios de registro e 
avaliação dos títulos e valores mobiliários classificados na categoria disponí-
vel para a venda, relativos a títulos próprios e os ganhos e perdas atuariais do 
plano de benefício definido, líquidos dos correspondentes efeitos tributários. 
9.5. Política de distribuição de dividendos: O estatuto social assegura aos 
acionistas a distribuição de um dividendo obrigatório equivalente a 25% do 
lucro líquido do exercício anual ajustado em consonância com a legislação 
em vigor. Em 28/09/2020, foi aprovada em reunião da Diretoria da Compa-
nhia realizada naquela data, a distribuição de dividendos no montante de 
R$859.000, equivalente a R$2,340983312517110 por ação ordinária, sendo: 
(i) R$851.878 como dividendos intercalares com base no lucro apurado no ba-
lanço patrimonial de 31/08/2020; e (ii) R$7.122 como dividendos intermediá-
rios com base na conta de lucros acumulados, para pagamento aos acionistas 
a partir da presente data. Em 26/11/2020, foi aprovada em reunião da Direto-
ria da Companhia realizada naquela data, a retificação da ata da reunião de 
28/09/2020, de forma a corrigir o valor declarado a título de dividendo inter-
calar de R$851.878 para R$841.878, bem como o montante total distribuído 
de R$859.000 para R$849.000 e o valor por ação de R$2,340983312517110 
para R$2,313730887458710. 9.6. Distribuição do resultado: Em 31/12/2020 
e 2019, a distribuição do resultado da Companhia é a seguinte:
Descrição 2020 2019
Lucro antes dos impostos e contribuições 1.232.260 61

( – ) Impostos e contribuições (383.281) 7
Lucro líquido do exercício 848.979 68

Outros ajustes 1.289 –
Lucro líquido após ajustes 850.268 68

Constituição da reserva legal (5%) (1.483) (3)
Lucro líquido ajustado 848.785 65
Dividendos obrigatórios

 25% do lucro líquido ajustado (a)  212.196 16
 ( – )  dividendos antecipados imputados nos
   dividendos obrigatórios (b) 212.196 –
 ( – )  dividendos antecipados não imputados nos
   dividendos obrigatórios 629.682 –

Saldos dos dividendos obrigatórios propostos
   (c) = (a) – (b) – 16

Dividendos adicionais propostos 6.000 –
Total dos dividendos propostos 6.000 16
Destinação:

Constituição de reserva estatutária 907 49

continuação

10. Despesas administrativas: Em 31/12/2020, as Despesas Administrati-
vas da Companhia totalizam o montante de R$39.822 (R$21 em 2019), com-
posto basicamente por despesas com serviços de terceiros. A variação na 
rubrica deve–se às despesas relacionadas com a venda da operação de auto 
e ramos elementares, conforme nota 1.1. 11. Resultado na venda de ativos 
não correntes e outras operações: Em 31/12/2020, o saldo de R$1.182.782 
na rubrica “Resultado na venda de ativos não correntes e outras operações” 
corresponde ao ganho na venda da operação de auto e ramos elementares, 
conforme nota 1.1. 12. Imposto de renda e contribuição social: O imposto 
de renda e a contribuição social, calculados com base nas alíquotas oficiais, 
estão reconciliados para os valores reconhecidos nas demonstrações de re-
sultado, conforme demonstrados a seguir:

2020 2019

Descrição
 Imposto 
de renda 

 Contri-
buição 
social 

 Imposto 
de renda 

 Contri-
buição 
social 

Lucro líquido antes da provisão
 para imposto de renda e de
 contribuição social  1.232.260 1.232.260  61 61 

Despesas de imposto de renda
 e contribuição social às
 alíquotas oficiais (308.065) (110.903) (15)   (5)

Alíquota nominal 25% 9% 25% 9%
Correntes:

Adições:
Despesas não dedutíveis (1.944) (700)   – –
Outras   –   (3)   – –

Subtotal (1.944)   (703)  – –
Exclusões:

Resultado positivo de
 equivalência patrimonial  22.450   8.082  20  7 
Outras   17 –   – –

Subtotal   22.467  8.082 20   7 
Prejuízo fiscal e base negativa:

Constituições   – –  (5)   (2)
Compensações 5  2   – –

Subtotal   5   2 (5) (2)
Redução de incentivos fiscais  7.775 – –

Despesas com imposto de renda
 e contribuição social corrente  (279.762)

  
(103.522)  – –

Diferidos:
Constituição / (reversão) –
 Créditos tributários de prejuízos
 fiscais / base negativa  (5)   (2) 5  2 
Constituição – Crédito tributário
 sobre diferenças temporárias 8  3   – –
Débitos tributários sobre
 atualizações de depósitos
 judiciais   (1) –   – –

Receitas com imposto de renda
 e contribuição social diferido   2   1   5   2 
Receitas (despesas) com imposto
 de renda e contribuição social  (279.760)

  
(103.521)   5   2 

Alíquota efetiva 22,70% 8,40% –8,20% –3,28%
Alíquota efetiva combinada   31,10%   –11,48%

DIRETORIA: Diretor Presidente: Gabriel Portella Fagundes Filho. 
Diretores: Fabiane Reschke; Laenio Pereira dos Santos; e Ricardo Bottas Dourado dos Santos.

Contador: Wilson Costa de Almeida - CRC-RJ 086743/O-4.

Os montantes de dividendos e juros sobre capital próprio recebidos e pagos 
pela Companhia, em 2020 e 2019, estão demonstrados a seguir:

Dividendos e 
JCP pagos

Dividendos e 
JCP recebidos

  2020 2019 2020 2019
Sul América S.A. – SASA 530.092 – – –
Saepar Serviços e Participações S.A. 
– SAEPAR  318.924 – – –
Sul América Seguros de Automóveis 
e Massificados S.A. – SASAM – –   82 –
Total 849.016 – 82 –
9. Patrimônio líquido: 9.1. Capital social: O capital social da Companhia, 
em 31/12/2020, é de R$7.429 (R$21.002 em 2019), dividido em 366.939.822 
(21.002.100 em 2019) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e 
totalmente integralizadas. Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
26/03/2020, a Acionista da Companhia aprovou o aumento do capital social 
em dinheiro da Companhia no valor total de R$230.000, com a emissão de 
229.026.643 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao 
preço de emissão de R$1,00424997500250 (em reais) por ação, calculado 
conforme disposto no art. 170, §1º, II da Lei nº 6.404/1976, passando o capital 
social de R$21.002 para R$251.002. Na Assembleia Geral Extraordinária reali-
zada em 31/03/2020, a Acionista da Companhia aprovou o aumento do capital 
social em dinheiro da Companhia no valor total de R$117.327, com a emissão 
de 116.830.805 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao 
preço de emissão de R$1,00424997500250 (em reais) por ação, calculado 
conforme disposto no art. 170, §1º, II da Lei nº 6.404/1976, passando o capi-
tal social de R$251.002 para R$368.329. Na Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 10/07/2020, a Acionista da Companhia aprovou o aumento do 
capital social em dinheiro da Companhia no valor total de R$100, com a emis-
são de 80.274 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao 
preço de emissão de R$1,245745072007780 (em reais) por ação, calculado 
conforme disposto no art. 170, §1º, II da Lei nº 6.404/1976, passando o capital 
social de R$368.329 para R$368.429. Na Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 30/09/2020, a Acionista da Companhia aprovou a redução do 
capital social da Companhia no valor total de R$361.000 sem alteração da 
quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, na for-
ma do art. 173 da Lei nº 6.404/1976, passando o capital social de R$368.429 
para R$7.429. 9.2. Reserva legal: A reserva legal é constituída a razão de 
5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, até o limite de 20% do 
capital social, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/1976. A constituição 
da reserva legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo, acres-
cido do montante de reservas de capital, exceder a 30% do capital social.  
9.3. Reserva estatutária: A reserva para expansão dos negócios sociais, 
constituída por até 71,25% do lucro líquido apurado em cada exercício social, 
após as destinações alocadas para reserva legal, de lucros e de contingên-

Aos Acionistas e Administradores da Sul América Holding S.A. Opinião: 
Examinamos as demonstrações financeiras da Sul América Holding S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Companhia em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes: As demonstrações 
financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 
foram auditadas por outro auditor independente que emitiu relatório, em 23 de 
março de 2020, com uma opinião sem modificação sobre essas demonstrações 
financeiras. Outras informações que acompanham as demonstrações 
financeiras e o relatório do auditor: A administração da Companhia é 
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não 
abrange o Relatório da administração e não expressamos qualquer forma de 
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das 
demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da administração, somos requeridos a comunicar 

esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades 
da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A 
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  Identificamos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 

intencionais.  Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia.  Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração.  Concluímos sobre a 
adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional.  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências 
significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido 
identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 30 de março de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6
Marcelo Felipe L. de Sá
Sócio
Contador CRC-1 RJ094644/O-0

Brookfield Energia Comercializadora Ltda.
CNPJ/MF nº 03.780.401/0001-08

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 22.138 (56.994)
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação 
do (prejuízo) lucro líquido com o fluxo de caixa

Amortização de ativo intangível 436 461
Encargos financeiros, líquidos (5) –
Marcação a mercado dos instrumentos financeiros (18.184) 17.569
Impostos diferidos 209 –
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber 84.130 12.297
Imobilizado (5) (2)
Impostos a recuperar (3.997) (4.237)
Outras contas a receber (9.867) –
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar 11.180 (33.871)
Impostos e contribuições a recolher 1.873 341
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais 86.208 (64.436)

Liberação de recursos para partes relacionadas (194.415) –

2020 2019
Recebimento de principal – operação de mútuo 155.322 –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (39.093) –
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Juros sobre capital próprio pagos – (765)
Ingresso de empréstimos e financiamentos 24.400 –
Amortização de despesa de contratação (23.435) –
Recursos destinados a aumento de capital – 82.000
Redução de capital ocorrida no exercício (50.000) (30.000)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
financiamento (47.335) 51.235

Redução líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa (220) (13.201)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 2.885 16.086
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 2.665 2.885
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa (220) (13.201)
Informações complementares:
Valores pagos de IR: 1.588 625
Valores pagos de CS: 436 227
Juros sobre o capital próprio 2.000 –

As demonstrações financeiras completas contendo as notas explicativas, 
acompanhadas do parecer da auditoria externa, sem ressalvas, encontram-

-se no site (www.elera.com/transparencia/) e na sede da Companhia.

Carlos Gustavo Nogari Andrioli – Diretor CPF: 861.403.379-68
Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira – Diretor CPF: 071.000.747-70

Hamilton Ferreira da Silva – Controller CRC: 1SP 217.225/O-5
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira – Contadora CRC RJ-119.036-O

BALANÇO PATRIMONIAL 31/12/2020 E 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ativo 2020 2019
Circulante 292.437 242.490
Caixa e equivalentes de caixa 2.665 2.885
Contas a receber 111.583 195.713
Impostos a recuperar 22.828 18.831
Contratos de comercialização de energia 106.375 25.061
Mútuos a receber 39.119 –
Outros 9.867 –
Não circulante 28.920 5.929
Contratos de comercialização de energia 23.422 –
Imobilizado 7 2
Intangível 5.491 5.927
Total do ativo 321.357 248.419
Passivo 2020 2019
Circulante 224.308 147.206
Contas a pagar 111.878 100.698
Mútuo a pagar 987 –
Impostos e contribuições a recolher 6.051 3.878
Contratos de comercialização de energia 103.692 42.630
Juros sobre capital próprio 1.700 –
Não circulante 25.698 –
Contratos de comercialização de energia 25.489 –
Impostos diferidos 209 –
Patrimônio líquido 71.351 51.213
Capital social 106.892 106.892
Prejuízos acumulados (35.541) (55.679)
Recursos destinados a aumento de capital – 50.000
Total do patrimônio líquido e dos recursos 
destinados a aumento de capital 71.351 101.213

Total do passivo, do patrimônio líquido e dos 
recursos destinados a aumento de capital 321.357 248.419

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2020 2019
Receita operacional líquida 210.120 164.361
Custo da energia vendida geração de energia (210.004) (201.039)
Resultado instrumentos financeiros derivativos 18.184 (17.569)
Lucro bruto (prejuízo) 18.300 (54.247)
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (5.073) (3.179)
Outras despesas operacionais (9) (54)

(5.082) (3.233)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado 
financeiro e dos impostos 13.218 (57.480)

2020 2019
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 10.709 1.459
Despesas financeiras (936) (650)

9.773 809
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL 22.991 (56.671)
IRPJ e CSLL
Corrente (644) (323)
Diferido (209) –

(853) (323)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 22.138 (56.994)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTE EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2020 2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 22.138 (56.994)
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos – –
Total de resultados abrangentes do exercício 22.138 (56.994)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 2019 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Reservas de lucros Lucros Total Recursos destinados Total do patrimônio líquido 
Capital 
social

Retenção 
de lucros

 (prejuízos) 
acumulados

patrimônio 
líquido

a aumento 
de capital

e dos recursos destinados 
a aumento de capital

Saldos em 31/12/2018 14.892 1.315 – 16.207 90.000 106.207
Aumento de capital via capitalização de AFAC 122.000 – – 122.000 (122.000) –
Redução de capital ocorrida no exercício (30.000) – – (30.000) – (30.000)
Adiantamento para futuro aumento de capital – – – – 82.000 82.000
Absorção das reservas pelo prejuízo – (1.315) 1.315 – – –
Prejuízo do exercício – – (56.994) (56.994) – (56.994)
Saldos em 31/12/2019 106.892 – (55.679) 51.213 50.000 101.213
Aumento de capital via capitalização de AFAC 50.000 – – 50.000 (50.000) –
Redução de capital ocorrida no exercício (50.000) – – (50.000) – (50.000)
Lucro líquido do exercício – – 22.138 22.138 – 22.138
Juros sobre o capital próprio – – (2.000) (2.000) (2.000)
Saldos em 31/12/2020 106.892 – (35.541) 71.351 – 71.351


