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Continuação
através da manutenção de empréstimos a taxas de juros pré-fixadas. A exposição da Companhia às 
taxas de juros de ativos financeiros está detalhada no item Gerenciamento de risco de liquidez desta 
Nota Explicativa. De acordo com as suas políticas financeiras, a Companhia vem aplicando seus recursos 
em instituições de primeira linha, não tendo efetuado operações envolvendo instrumentos financeiros 
que tenham caráter especulativo. b) Risco de crédito: O risco de crédito decorre da possibilidade da 
Companhia e suas controladas sofrerem perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes ou 
de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Na Companhia a 
concentrações de risco de crédito e consistem, primariamente, em Caixa, Equivalentes de Caixa e 
Clientes. Afim de mitigar os riscos de crédito, a Companhia mantém contas correntes bancárias e 
aplicações financeiras com instituições financeiras de primeira linha, aprovadas pela Administração, de 
acordo com critérios objetivos para diversificação de riscos de crédito. Em 31 de dezembro de 2020, a 
Companhia apresentava valores a receber da companhia Serviços de Tecnologia de Pagamentos S.A. - 
STP de R$7.579 (R$7.504 em 31 de dezembro de 2019), decorrentes de receitas de pedágios 
arrecadadas pelo sistema eletrônico de pagamento de pedágio (“Sem Parar”), registrados na rubrica 
“Clientes”. c) Risco de liquidez: O risco de liquidez decorre da escolha pela Companhia entre o capital 
próprio (retenção de lucros e/ou aportes de capital) e capital de terceiros para financiar suas operações 
A Companhia gerencia tais riscos através de um modelo apropriado de gestão de risco e liquidez para o 
gerenciamento das necessidades de captação e gestão de liquidez no curto prazo, médio e longo prazo. 
A Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito bancárias e 
linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue adequados, através do monitoramento 
contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e pela combinação dos perfis de vencimento dos ativos e 
passivos financeiros. O vencimento contratual baseia-se na data mais recente em que a Companhia e 
suas controladas devem quitar as respectivas obrigações:

Taxa de juros
efetiva - % a.a.

Próximos Entre 13 e Entre 25 e 37 meses
Modalidade 12 meses 24 meses 36 meses em diante
Arrendamentos a Pagar.............. 4,37% a.a. 92 - - -
Banco Nacional do

Desenvolvimento Social -
  BNDES ................................... TJLP + 2% a.a. 23.514 23.514 23.514 352.704
Banco do Desenvolvimento

de Minas Gerais - BDMG ......... TJLP + 2% a.a. 9.068 9.068 9.068 136.019
Caixa Econômica Federal - FINISA TJLP + 2% a.a. 26.573 26.573 26.573 398.601
Caixa Econômica Federal - FDCO 7,50% a.a. 17.786 17.175 16.557 154.897
Debêntures ................................. IPCA+9,00% a.a. 9.629 11.163 13.526 161.474
Arrendamento a pagar ................ Cfe contrato individual 1.189 648 250 1.685

87.851 88.141 89.488 1.205.380
Análise de sensibilidade: Risco de variação nas taxas de juros: A análise de sensibilidade é determinada 
com base na exposição às taxas de juros dos instrumentos financeiros não derivativos no fim do 
exercício. A análise de sensibilidade foi desenvolvida considerando a exposição à variação do CDI, 
principal indicador das aplicações financeiras contratados pela Companhia:

Juros a incorrer

Operação Risco
Cenário I
provável

Cenário II
25%

Cenário III
50%

Juros de aplicações financeiras (a) ....................... Alto do CDI 844 1.055 1.266
Empréstimos e financiamentos (a) ........................ Alta do CDI (19) (19) (20)
Juros sobre debêntures (b) ................................... Alta do IPCA (9.104) (9.164) (9.224)
Empréstimos e financiamentos (c) ........................ Alta do TJLP (40.902) (59.905) (82.333)
Juros a incorrer, líquidos ....................................... (49.181) (68.033) (90.311)

Para fins de análise de sensibilidade de risco de taxa de juros, a Companhia adotou como critério 
demonstrar o efeito de juros a incorrer para os próximos 12 meses. As taxas consideradas (projetadas 
para 12 meses) foram as seguintes:

Indicador
Cenário I
provável

Cenário II -
25%

Cenário III -
50%

CDI (a) ....................................................................................... 4,42% 5,53% 6,63%
IPCA (b) ..................................................................................... 4,01% 5,01% 6,02%
TJLP (c) ..................................................................................... 4,75% 5,94% 7,13%
Fonte: Relatório da Consultoria 4E - Dezembro/2020
Os resultados obtidos com essas operações estão condizentes com as políticas e estratégias definidas 
pela Administração da Companhia.
27. Demonstrações dos Fluxos de Caixa: a) Caixa e equivalentes de caixa: A composição dos saldos 
de caixa e equivalentes de caixa incluídos nas demonstrações dos fluxos de caixa está demonstrada na 
Nota Explicativa nº 6. b) Informações suplementares: As informações de imposto de renda, contribuição 
social e dividendos pagos estão demonstradas na movimentação dos fluxos de caixa. c) Transações que 
não envolvem caixa: No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia realizou as 
atividades de investimento, abaixo destacadas, que não envolveram caixa. Portanto, essas transações 
não estão refletidas nas demonstrações dos fluxos de caixa:
Transação 31/12/2020
Direito de uso - CPC 06 (R2) ................................................................................................. 5.110
28. Informação por Segmento de Negócio: A operação da Companhia consiste na exploração de 
concessão pública de rodovias, sendo este o único segmento de negócio e maneira em que as decisões 
e recursos são feitas. A área de concessão da Companhia é dentro do território brasileiro, as receitas são 
provenientes de cobrança de tarifa de pedágio dos usuários das rodovias e de receitas acessórias 
relacionadas a exploração da rodovia e, portanto, nenhum cliente individualmente contribui de forma 
significativa para as receitas da Companhia.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores e Acionistas
Eco050 Concessionária de Rodovias S.A.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Eco050 Concessionária de Rodovias 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 Eco050 Concessionária de Rodovias S.A. 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 
e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais Assuntos de Auditoria: Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles 
que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram 
tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas 
demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria 
Reconhecimento de receita de arrecadação de pedágio (Nota 3 (e))
A Companhia reconhece sua receita de acordo com a utilização dos 
pedágios pelos usuários. Essas transações são de alto volume 
transacional (registra a transação por veículo e praça de pedágio) e são 
geradas por sistemas operacionais próprios que registram todas as 
transações por cabines e praças de pedágio. Em relação ao preço, estes 
são pactuados nos contratos de concessão e sofrem reajustes anuais de 
acordo com cada contrato. Após o fechamento diário das operações pelas 
cabines de pedágio, o sistema integra as informações com os sistemas 
financeiros para o registro contábil das transações. Essa área foi 
considerada como umas das principais em nossa auditoria, pois o 
processo de reconhecimento da receita é complexo, uma vez que envolve 
alto volume de transações em localidades diferentes, e pela relevância no 
resultado do exercício.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, o entendimento 
dos principais controles internos estabelecidos pela administração para 
reconhecimento da receita de arrecadação de pedágios, bem como para a 
integração das informações do sistema operacional para o sistema financeiro 
e contábil. Efetuamos testes de reconciliação entre a receita gerada pelo 
sistema operacional durante o exercício e o sistema financeiro, contábil e com 
os registros fiscais da Companhia. Também aplicamos procedimentos de 
confirmação junto a terceiros para validar o volume de transações automáticas 
gerados no exercício, testamos a documentação do controle de caixa das 
cabines e, com base amostral, testamos as transações geradas de forma 
manual, onde o pagamento é realizado através de numerários. Nossos 
procedimentos de auditoria demonstram que as informações divulgadas 
estão consistentes com os dados e documentos obtidos.

Redução do valor recuperável dos ativos não circulantes
Intangível das concessões
Os saldos de ativos intangíveis de concessão (Nota 12), representados 
pelos investimentos para a operação da concessão, são ativos não 
financeiros registrados ao custo amortizado pelo prazo da concessão. Esse 
saldo, que em 31 de dezembro de 2020 monta a R$ 1.326 milhões, não 
deve exceder o valor líquido realizável. A capacidade de recuperação 
desse ativo é baseada em projeções descontadas a valor presente dos 
fluxos de caixa futuros, com inerente alto grau de julgamento. Entre os 
pressupostos que mais impactam o valor recuperável constam as projeções 
dos fluxos de tráfego, os ajustes tarifários extraordinários, a estimativa de 
investimentos e a taxa de desconto utilizada. Esse tema foi considerado 
como um dos principais assuntos de nossa auditoria pela relevância dos 
valores, associado ao fato que envolve julgamentos significativos da 
administração da Companhia.

Entre outros procedimentos, e com o apoio de nossos especialistas internos 
em avaliação de negócios, efetuamos o entendimento dos controles internos 
para a elaboração e revisão das premissas adotadas pela administração para 
a determinação do valor recuperável. Adicionalmente, testamos a consistência 
das informações e principais premissas utilizadas pela administração da 
Companhia, incluindo as projeções dos fluxos de tráfego, os ajustes tarifários 
extraordinários a estimativa de investimentos e a taxa de desconto, mediante 
comparação com o orçamento elaborado pela administração e informações e 
dados públicos e internos. Avaliamos a competência, objetividade e 
capacidade de especialistas externos contratados pela administração para 
apoio na determinação da curva de tráfego. No contexto de nossa auditoria, 
consideramos que as metodologias de avaliação, julgamentos e as premissas 
adotadas pela administração são razoáveis e as divulgações são consistentes 
com dados e informações obtidas.

Capitalização de gastos relacionados aos 
ativos de concessão (Notas 4 e 12)
Os contratos de concessão preveem a realização de investimentos 
relevantes para a construção e melhorias da infraestrutura necessária 
para a operação, que montaram R$ 158 milhões no exercício de 2020. 
Como a capitalização desses investimentos requer julgamento crítico da 
administração, e devido a relevância dos valores envolvidos, entendemos 
que este tema deve ser considerado como um dos principais assuntos em 
nossa auditoria.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, o entendimento 
dos principais controles internos estabelecidos pela administração para 
identificar e monitorar os gastos realizados para cada contrato de concessão 
e a correta classificação contábil em função da natureza dos respectivos 
gastos. Realizamos procedimentos de reconciliação entre os controles 
internos elaborados pela Companhia e as informações registradas na 
contabilidade. Adicionalmente, aplicamos testes documentais, onde 
analisamos os contratos e, em base amostral, inspecionamos as medições, 
as notas fiscais e os comprovantes de pagamento. Nossos procedimentos de 
auditoria demonstraram que julgamentos e critérios utilizados pela 
administração em relação a esse tema são consistentes e estão suportados, 
em todos os aspectos relevantes, no contexto das demonstrações financeiras.

Outros assuntos: Demonstração do Valor Adicionado: A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2020, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a 
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, 
avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo 
estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “Demonstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração 
do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é 
consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior: O exame das 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que 
emitiram relatório de auditoria, com data de 16 de março de 2020, sem ressalvas. 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 da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB), 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 
detectam 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 de uma 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 obtemos 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. • Obtemos 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 essas
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. •
Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das coligadas para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras da Companhia. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria considerando essas investidas e, consequentemente, 
pela opinião de auditoria da Companhia. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos 
durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, 
incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela 
governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, 
dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento 
tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em 
nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação 
para o interesse público.

São Paulo, 10 de março de 2021

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Marcelo Orlando
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP217518/O-7
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TRÂNSITO

Acidente deixa três pessoas
feridas na rodovia MGC-497

| VEÍCULO SAIU DA PISTA 
E CAPOTOU NA NOITE 
DESTA TERÇA-FEIRA (9)

 DA REDAÇÃO

Um grave acidente foi 
registrado, no início 
da noite desta ter-

ça-feira (9), na MGC-497, 
em Uberlândia. O Corpo 
de Bombei ros socorreu 
três pessoas que ficaram 
feridas. Elas estavam em 
um carro que capotou na 
rodovia. 

Segundo informações 
dos militares, o fato aconte-
ceu por volta das 19h, próxi-
mo ao bairro Jardim Europa. 
Algumas testemunhas que 
presenciaram o acidente 
relataram que o veículo saiu 
da pista, vindo a cair em um 
barranco e capotar. 

Duas mulheres que es-
tavam no automóvel foram 

arremessadas para fora do 
veículo. Apesar da gravida-
de do acidente, elas foram 
socorridas com ferimentos 
leves e encaminhadas para 
a Unidade de Atendimento 
Integrado (UAI) do bairro 
Planalto. 

O condutor, de 21 anos, 
ficou preso às ferragens 
e teve traumatismo cra-
niano. Ele foi levado em 
estado grave ao Hospital 
de Clínicas da Universi-
dade Federal de Uberlân-
dia (HC-UFU). O Diário de 
Uberlândia tentou conseguir 
o nome da vítima para so-
licitar o estado de saúde 
dela na unidade de saúde, 
mas os bombeiros não são 
autorizados a repassar essa 
informação. 

CORPO DE BOMBEIROS/DIVULGAÇÃO

Acidente aconteceu 
na MGC-497, 
próximo  ao bairro 
Jardim Europa 
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