AES TIETÊ
Resultados do 2º trimestre de 2008
15 de agosto de 2008

Operadora: Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindos à áudioconferência da
empresa AES Tietê S/A - operada pela Chorus Call do Brasil. Nesta audioconferência
serão discutidos os resultados do Segundo Trimestre de 2008 da Companhia.
A área de RI da AES Tietê também informa que o relatório do trimestre já está
disponível no site da Companhia, através do endereço www.aestiete.com.br/ri
Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será
aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os
senhores participarem. Caso precisem de ajuda do operador durante a
audioconferência, basta teclar “asterisco zero” (*0). Cabe lembrar que esta
audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast,
com acesso pelo site www.aestiete.com.br/ri
Em nome da AES Tietê, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que
venham a ser feitas durante esta audioconferência com relação às perspectivas dos
negócios, projeções e metas operacionais e financeiras das Companhias, são meras
previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em
função de variáveis como condições do mercado, desempenho econômico do país e
dos mercados internacionais.
A apresentação, que será acompanhada de slides que podem ser visualizados na
transmissão por webcast, será feita pelo Diretor Presidente, Sr. Britaldo Soares, e
pelo Diretor Vice Presidente e de Relações com Investidores, Sr. Alexandre Innecco.
Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas.
Agora eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo Soares. Por favor, pode
prosseguir.
Sr. Britaldo Soares: Boa tarde a todos, obrigado pela presença de vocês e
participação nesse conference call, nós vamos cobrir os relatórios, os resultados do
segundo trimestre da AES Tietê. Nós temos aqui o Alexandre Innecco, que é o Vice
Presidente Financeiro e de Relação com Investidores, e a presença de outros
executivos da Companhia, para nos auxiliar nas eventuais perguntas que vocês
tenham após a discussão dos resultados da AES Tietê.
Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para informá-los que nós procedemos a
uma reorganização interna na área de relações com investidores, e que a partir de
setembro a atual Diretora de Relações com Investidores, Clarisse Assis, assumirá a
Diretoria de Operações Financeiras e Tesouraria do Grupo AES no Brasil, e a
Clarissa Sadock, nossa atual Gerente de Operações Financeiras, assumirá a
Diretoria de Relações com Investidores e estará acompanhando vocês nos nossos
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eventos de relações com investidores e auxiliando nas eventuais questões que vocês
tenham a partir de setembro.
Vamos dar um sumário dos destaques da AES Tietê nesse segundo trimestre, e a
partir daí o Alexandre Innecco fará a apresentação de forma completa.
Passando para o slide número 2, nós observamos que a geração de energia da AES
Tietê superou em 28% a energia assegurada no primeiro semestre de 2008. Nesse
segundo trimestre de 2008 a Companhia apresentou um Ebitda de cerca de 289
milhões, representando um acréscimo de 24% em relação ao Ebitda do segundo
trimestre de 2007. Esse resultado deve-se, principalmente, à contabilização no
segundo trimestre de 2007, do aumento extraordinário da TUSDg em R$ 92 milhões
naquele trimestre, que se referia a TUSD retroativamente a julho de 2004, após as
definições da Aneel. O lucro líquido do segundo trimestre totalizou R$ 134 milhões,
apresentando uma redução de cerca de 8 milhões na comparação com o segundo
trimestre de 2007. Outro evento não recorrente que aumentou o lucro líquido no
segundo trimestre de 2007 em cerca de 49 milhões, vocês devem se recordar, foi a
contabilização da alteração do regime de tributação de PIS e Confins da AES Tietê
para o regime cumulativo. Esse evento, juntamente com o resultado financeiro
negativamente impactado pelo maior IGPM nesse trimestre, foram os fatores que
causaram... que influenciaram na redução do lucro líquido, e que será melhor
detalhado pelo Alexandre mais adiante.
Dando continuidade à nossa política de distribuição de dividendos, a AES Tietê, a
Administração da AES Tietê submeteu à aprovação do Conselho a distribuição
integral do resultado do segundo trimestre, e esse pagamento será feito no próximo
dia 28 de agosto. Isso representará R$ 0,34 por ação ordinária e R$ 0,37 por ação
preferencial.
Vou passar a palavra agora ao Alexandre, para que ele dê prosseguimento à
apresentação.
Sr. Alexandre Innecco: Boa tarde a todos. Passando então para slide número 3,
vamos falar sobre o balanço energético da Companhia. No acumulado do semestre,
a geração da Tietê superou em 28% a energia assegurada. Embora tenha sido
observado um prazo no início das chuvas, em janeiro de 2008, esse volume se
intensificou ao longo do primeiro trimestre e elevou os níveis dos reservatórios da
Tietê a um patamar de normalidade. Houve um aumento do volume da energia
gerada no segundo trimestre, refletindo então uma geração 29,4% superior a
comparação do segundo trimestre de 2007.
No gráfico do lado direito temos a distribuição do volume de energia vendida pela
Tietê, 73% da geração excedente da Companhia foi direcionada para o MRE Mecanismo de Realocação de Energia - e 27% foram vendidos no mercado spot
através da CCE. Lembramos que o OMS é quem determina o montante de energia a
ser destinado ao MRE, cuja tarifa de venda de R$ 7,77 MW. Portanto, mesmo com
esse excedente de geração, o que é realizado no spot é apenas aquela parcela após
o volume que é utilizado no mecanismo de MRE.
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Com relação aos preços do mercado spot, nós observamos que os altos preços
registrados no início de 2008 recuaram, à medida que os níveis dos reservatórios
voltaram ao normal. Consequentemente, o preço médio do segundo trimestre de
2008 foi de R$ 59,72 MW, e ficou próximo da média histórica, tendo ficado 13%
abaixo do preço médio do segundo trimestre de 2007.
Passando para o slide seguinte, sobre os investimentos. Vemos que no primeiro
semestre os investimentos somaram R$ 18,5 milhões, dentre os principais
investimentos destacamos: R$ 6 milhões em modernização e recapacitação,
principalmente em obras nas usinas de Água Vermelha, Promissão e Limoeiro; 5,2
milhões nas construções de PCHs no interior do estado de São Paulo, e 3,3 milhões
em projetos relacionados ao meio ambiente, com destaque para a atividade de
reflorestamento, manejo arqueológico e manejo pesqueiro. Revisamos as nossas
estimativas de investimento para 2008, reduzindo de R$ 224 milhões, que
anteriormente foi anunciado, para R$ 85,9 milhões. Essa redução decorre pela
postergação de investimentos na construção de três PCHs localizadas no estado do
Rio de Janeiro, que juntas totalizam 52 MW de potência instalada e 29 MW de
energia assegurada. Essas obras do chamado “Projeto Piabanha" só poderão ser
iniciadas após a obtenção de licença de supressão vegetal, infelizmente a obtenção
dessa licença não ocorreu nos prazos estimados inicialmente, portanto uma parte
significativa dos investimentos na construção dessas três usinas, anteriormente
projetadas para 2008, serão realizadas agora, na nossa melhor estimativa, no ano
de 2009. O pedido da licença já foi protocolado desde junho de 2007 e desde essa
data a Companhia tem realizado, em conjunto com o Instituto Estadual de Florestas
do Rio, novos estudos a cerca da região, onde serão construídas as PCHs, com o
intuito de assegurar a preservação do patrimônio ambiental e o desenvolvimento
sustentável dos projetos dessas três PCHs.
Passando para o próximo slide, ainda com relação a investimentos. Como é de
conhecimento da maioria, a Tietê tem uma obrigação prevista em edital de
privatização que consiste na expansão em 15%, ou cerca de 400 MW, da
capacidade instalada. Conforme previsto no edital de privatização, essa obrigação
deveria ter sido cumprida até dezembro de 2007, porém, ao longo do tempo
surgiram restrições ao cumprimento dessa obrigação, como, por exemplo, a
insuficiência hídrica no estado de São Paulo, a indisponibilidade de gastos e as
mudanças trazidas pelo chamado “novo modelo do setor elétrico”. A AES Tietê tem
mantido entendimentos com a Aneel e com o Governo do Estado de São Paulo no
intuito de adequar essa obrigação a nova realidade, de forma a encontrar uma
maneira de viabilizar o seu cumprimento.
Além disso, contratamos uma consultoria especializada que avaliou as
possibilidades de expansão de geração no estado, e que agora está sendo avaliado
pela nossa equipe técnica, analisando a viabilidade econômica de possíveis
projetos. Ainda não temos um desfecho para a atual situação relacionada à
obrigação de expansão, mas a Companhia tem discutido de maneira produtiva e
proativa com os diferentes órgãos do governo, buscando encontrar oportunidades de
exploração de potenciais hidrelétricos, tanto em PCHs, e principalmente em
oportunidades de cogeração e fontes de alternativas aqui no estado de São Paulo.
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Ainda não temos nesse momento projetos específicos para comentar, mas estamos
trabalhando fortemente e acreditamos que, tanto PCHs, com alguma restrição, mas
principalmente a oportunidade de cogeração, podem se transformar em alternativas
viáveis.
Passando para o próximo slide, vamos falar um pouquinho dos resultados da
Companhia neste primeiro semestre de 2008. Inicialmente, eu gostaria de lembrar
que em junho de 2007 ocorreu a mudança de regime de tributação do PIS/Cofins
para o regime cumulativo, com uma alíquota de 3,65%, que surtiu efeito nos
resultados do segundo trimestre daquele ano, dado o registro de lançamentos
contábeis de reversão da diferença da alíquota em diversas contas da demonstração
de resultados. Portanto, mostraremos os gráficos com o resultado do segundo
trimestre de 2007, tal qual o divulgado do lado esquerdo, e do lado direito, o gráfico
excluindo os ajustes extraordinários e não recorrentes, para facilitar a comparação
em bases correntes.
Destacamos que na comparação com esse segundo trimestre de 2008... do segundo
trimestre de 2008 e do ano anterior, houve um aumento na receita bruta de
aproximadamente 87%, enquanto a receita líquida permaneceu praticamente
estável. A comparação no acumulado do ano foi um aumento de 33% da receita
bruta e 4,6% da líquida. Desconsiderados os efeitos de reclassificação, a receita
líquida da Companhia no segundo trimestre de 2007 teria sido de 352 milhões que,
ao ser comparada com a do segundo trimestre deste ano, demonstra um aumento
de aproximadamente 7,4%. Na comparação com o primeiro semestre de 2007, a
receita líquida teria sido 712 milhões, excluindo a reclassificação extraordinária, o
que representaria um aumento de aproximadamente 9%. A variação, por sua vez, é
explicada principalmente pelo maior preço médio de energia vendida no primeiro
semestre de 2008, de R$ 167,79 MWh, ante R$ 44,05 na primeira metade de 2007.
Lembramos aos senhores que, a partir de 4 de julho de 2008, o preço da energia
vendida, por meio do contrato bilateral, foi ajustado pelo IGPM em cerca de 13,4%,
passando de R$ 132 MWh para R$ 149,72 MWh.
No slide seguinte, slide número 7, vamos decorrer um pouco sobre os custos e
despesas operacionais. Além da reclassificação do PIS e Cofins, houve no segundo
trimestre de 2007 a contabilização extraordinária de 92 milhões referentes ao
pagamento retroativo da TUSDg, a TUSD Geração, determinado pela Aneel através
da resolução homologatória 497/07, essa despesa justifica a redução de 35,6% na
comparação dos custos do segundo trimestre do ano passado com o segundo
trimestre de 2008. Desconsiderado os efeitos extraordinários ocorridos desse
lançamento, a contabilização da TUSDg, cujo impacto não recorrente foi de 82,8
milhões, bem como a reversão de provisão de 15,3 milhões referentes a alteração
do regime de tributação do PIS/Cofins registrada também no segundo trimestre de
2007, os custos teriam apresentado um aumento de 9,3%, explicado,
principalmente, por maiores gastos com a energia comprada para a revenda .
Ainda com relação à TUSD Geração, a TUSDg, é importante mencionar que, em
julho de 2008, a Aneel definiu a tarifa anual para o ciclo 2008/2009 em R$ 53
milhões ou 13,3 milhões por trimestre. Como o ciclo tem início no mês de julho, os
impactos da nova tarifa serão percebidos a partir do terceiro trimestre deste ano.
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No slide seguinte vamos fazer uma análise sobre a evolução do Ebitda da Tietê. O
Ebitda apresentou um crescimento de aproximadamente 56 milhões na comparação
com o segundo trimestre de 2007, e aumento de 83 milhões com relação ao primeiro
semestre do ano passado. Conforme explicado a pouco, foi afetado principalmente
pela combinação de dois fatores: o primeiro deles foi o impacto negativo do
orçamento da despesa extraordinária de TUSDg de 92,5 milhões, cuja parte não
recorrente foi de 82,8 milhões e no semestre montou 73 milhões. O segundo fator é
a contabilização da mudança de regime de tributação, e nós já discorremos, que
gerou um impacto positivo e não recorrente no segundo trimestre de 2007 de 43,7
milhões. Desconsiderado esses impactos não recorrentes, teríamos um aumento de
6,4% no trimestre e de 9,8 no semestre.
Com relação ao resultado financeiro do slide número 9, observamos uma despesa
financeira líquida de R$ 65 milhões no trimestre. O aumento do IGPM de
aproximadamente quatro pontos percentuais explica esse resultado, uma vez que a
única dívida que a Tietê tem, que trata-se de uma dívida com a Eletrobrás, são
encargos financeiros atrelados ao IGPM. Além disso, no segundo trimestre do ano
passado o resultado financeiro estava impactado positivamente pela contabilização
no mês de junho de 2007, da mudança do regime tributário, e que gerou uma
reversão de despesa financeira de 30,8 milhões. Esse impacto foi parcialmente
compensado pelo aumento de 13% nas receitas financeiras com relação ao segundo
trimestre de 2007, explicado pelo maior saldo médio de aplicações financeiras, que
passou de 642 milhões para cerca de 768 milhões nesse trimestre. No gráfico do
lado direito, estamos desconsiderando o efeito extraordinário positivo da alteração
do regime de tributação do PIS/Cofins no valor de 30,8 milhões, contabilizados no
segundo trimestre de 2007.
Passando para o slide número 10, temos finalmente o lucro líquido da Tietê. O efeito
negativo da despesa financeira é percebido no lucro líquido da Companhia, que
reduziu 6%, passando de 142 milhões no segundo trimestre de 2007 para 134
milhões no segundo trimestre de 2008. Se desconsiderados os efeitos não
recorrentes registrados no segundo trimestre de 2007, a redução do lucro líquido
passa para aproximadamente 9%. É válido lembrar que, já a partir do terceiro
trimestre, os impactos do IGPM nos resultados da AES Tietê serão minimizados pela
maior receita de vendas que, por sua vez, decorre do incremento de preço da
energia através do contrato bilateral que foi reajustado por esse indexador no mês
de julho, como eu mencionei anteriormente. A totalidade do lucro obtido nesse
trimestre será distribuída na forma de dividendos a partir do dia 28 de agosto, dando
continuidade às práticas de distribuição de proventos que a Companhia tem adotado
desde 2006.
No slide número 11 temos o gráfico da dívida líquida da Companhia, a AES Tietê
permanece com um baixo nível de endividamento, e encerrou o trimestre com uma
dívida líquida correspondente a 0,5 vezes o Ebitda, e o contrato principal, e
praticamente exclusivo, é o da Eletrobrás que eu mencionei anteriormente, que tem
um custo de IGPM+10% ao ano. O aumento das disponibilidades da Companhia,
que saltaram de 578 milhões em junho de 2007 para 680 milhões em junho de 2008,
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explica o indicador da dívida líquida por Ebitda abaixo da média dos últimos anos.
Esse aumento nas disponibilidades decorre do aproveitamento de créditos tributários
até março de 2008, que abordaremos no próximo slide. Ainda sobre as
disponibilidades da Tietê, continuamos concentrados em aplicações com
rentabilidade média em torno de 100% do CDI e prazos inferiores há 90 dias.
Passando agora para o slide número 12, podemos observar a movimentação do
saldo... do fluxo de caixa gerencial da Companhia, que terminou com um saldo de
caixa consolidado de R$ 680 milhões em junho de 2008. O fluxo de caixa livre
negativo de 142 milhões no segundo trimestre de 2008, deve-se ao pagamento de
dividendos e juros sobre capital próprio referentes ao quarto trimestre de 2007, e dos
dividendos referentes ao primeiro trimestre de 2008. O montante de desembolsos
com investimentos no trimestre é explicado, sobretudo, pelos gastos com as obras
de construção das PCHs São José e São Joaquim, no Rio Jaguari-Mirim no estado
de São Paulo. Observo ainda que o saldo final de caixa da Companhia tem
apresentado níveis mais altos do que em 2007, pois até março de 2008 houve um
menor desembolso com pagamento de impostos, em conseqüência do
aproveitamento do crédito tributário oriundo da alteração do regime de tributação do
PIS/Cofins ocorridos em 2007 .
Agora é eu retorno a palavra para o Britaldo, que fará as considerações finais.
Sr. Britaldo: Obrigado Alexandre. Gostaria, no fechamento, de destacar a
performance operacional da Companhia, com geração de energia 28% acima da
energia assegurada no trimestre, o desempenho dos nossos indicadores de
resultado e, dentro da nossa política de dividendos, a distribuição da totalidade do
lucro apurado no trimestre. Gostaria também de agradecer a todos que estão
acompanhando essa divulgação dos resultados de mais um trimestre da AES Tietê,
e convidá-los a participar das reuniões APIMEC que ocorrerão nos dias 18 de
agosto, às 8h30 da manhã no Sofitel, no Rio de Janeiro, e às 16h30 no Hotel Unique
em São Paulo. Também faremos uma apresentação no dia 19 de agosto ao meiodia em Belo Horizonte no Hotel Mercury.
Estamos agora à disposição para as perguntas e respostas.

Sessão de Perguntas e Respostas
Operadora: Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de
perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem “asterisco um”
(*1). Para retirar a pergunta da lista digitem “asterisco dois” (*2).
Com licença, a nossa primeira pergunta vem do Sr. Eduardo Tancini da Itaú
Corretora.
Sr. Eduardo Tancini: Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber informações
atualizadas com relação à renovação do contrato com a Eletropaulo. Quê que tem de
novidade aí que vocês podem passar para a gente?
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Sr. Britaldo Soares: Eduardo, é Britaldo, não tem nenhuma novidade na evolução...
na realidade, da extensão do contrato, do processo de extensão do contrato da AES
Tietê com a AES Eletropaulo. Você deve se recordar que esse contrato vai até
dezembro de 2015, que houve um aditivo contratual entre as companhias para
extensão até o final do prazo de concessão da Eletropaulo, que é 2028, e esse aditivo
não foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A Eletropaulo iniciou um
processo jurídico em relação a esse aditivo, a não aprovação desse aditivo pela
Aneel, isso vem sendo acompanhado também pela AES Tietê. E, obviamente, que
em virtude dos prazos de leilão de energia, principalmente A-5, que afetam, tanto os
interesses da AES Tietê e da AES Eletropaulo, o assunto relativo à extensão após
dezembro de 2005, uma vez que não foi aprovado pela Aneel, está sendo analisado e
considerado para que as companhias... para que a AES Tietê tenha segurança na
definição da sua estratégia em relação a colocação da sua energia após 2015, em
virtude de que o processo jurídico iniciado pela Eletropaulo pode ser demorado.
Sr. Eduardo: Mas, Britaldo, eu não entendi uma coisa, se o processo for demorado, o
que a Tietê pretende fazer em relação a isso?
Sr. Britaldo: A Tietê pretende definir a sua estratégia, no sentido de que ela não seja
prejudicada pela demora do processo, e tenha habilidade para definir a estratégia na
colocação da sua energia. Tanto Eletropaulo, como AES Tietê, não podem ficar
eternamente aguardando o desenrolar do processo jurídico, se a gente pensar nos
prazos dos leilões regulados, já ao final de 2010, você teria que ter uma definição
mais clara, até pelas questões de contratação da própria AES Eletropaulo, dado a
relevância do suprimento de energia da Tietê para a Eletropaulo. E do lado da Tietê,
nós estamos, obviamente, olhando o posicionamento da Tietê do ponto de vista da
colocação dessa energia, no caso de não haver um posicionamento claro a respeito
desse processo pela Eletropaulo, desse processo jurídico pela Eletropaulo, e
nenhuma definição a respeito do caso, para que não haja prejuízo na estratégia da
Tietê na colocação da sua energia.
Sr. Eduardo: Tá ok, obrigado.
Sr. Britaldo: Ok?
Sr. Eduardo: Ok.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Eduardo Hayama do
UBS Pactual.
Sr. Eduardo Hayama: Boa tarde a todos, teria basicamente duas perguntas. A
primeira em relação aquelas PCHs do Rio que vocês mencionaram que não saiu a
licença para a supressão vegetal, e vai estar atrasando um pouco cronograma. Só
para entender se a Tietê está com a energia comprada para as perdas que seria
substituída pelas PCHs, ou estaria correndo algum tipo de risco spot por conta
desse atraso?
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A segunda questão em relação à questão da expansão de 400 MW, só para
entender um pouquinho mais a estratégia da empresa. Vocês realmente estão
pensando em fazer um investimento e seria essa a única alternativa? Ou passa
também um pouco de compra de energia, como algumas empresas... outras
empresas do setor estão fazendo de comprar energia de bagaço ou outras energias
alternativas, como forma de cumprir o contrato da privatização? Seriam essas as
duas perguntas, obrigado.
Sr. Britaldo: Eduardo, é Britaldo. Com relação à obrigação de expansão da Tietê, a
estratégia que a Tietê está perseguindo passa tanto pela construção... tanto pelo
investimento novo possível em São Paulo, por mais que não seja um investimento
relevante as PCHs de São José e São Joaquim, que representam cerca de 7 a 8
MW, são indícios disso, a Tietê tem outras autorizações de PCHs na sua carteira, no
estado de São Paulo, que estão sendo avaliadas e os processos de licenciamento
estruturados. Entretanto, essas PCHs não são suficientes para cobrir os 400 MW, e
a obrigação de expansão da Tietê, pode ser atendida tanto por investimento novo,
como compra de energia, portanto, a aquisição de energias alternativas e também
esforços de cogeração estão sendo considerados pela Tietê. Na sua primeira
pergunta, o Alexandre vai prover a resposta.
Sr. Alexandre Innecco: Com relação à eventual exposição da Tietê, a Tietê já tem
contratos bilaterais negociados para uma parcela dessa energia que se esperava
que seria produzida pelo Projeto Piabanha, ela não está totalmente coberta e ainda
há uma pequena parcela ser trabalhada e negociada para evitar essa exposição.
Sr. Britaldo: Lembrando que nós estamos falando aqui de 35 MW... 30 MW,
desculpa Eduardo.
Sr. Eduardo: Tá ótimo, muito obrigado.
Sr. Britaldo: Nada.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Alexandre Kogake da
BES Securities.
Sr. Alexandre Kogake: Boa tarde a todos. A minha pergunta é um pouco mais
específica em relação ao aumento da TUSDg de 19.6% acima dos índices de
inflação, eu queria saber se tem algum motivo específico, e qual é a perspectiva
futura de aumento de preços nesse item de custo? Obrigado.
Sr. Britaldo: Alexandre, a Sheilly Contente, que é a nossa Vice Presidente de
Regulação, vai te responder, ok?
Sr. Alexandre: Ok.
Sra. Sheilly Contente: Boa tarde a todos. Na realidade, esse novo patamar de
preço foi devido a uma mudança na regulamentação da Aneel e, como vocês
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sabem, essa definição desse valor é feito anualmente para o ciclo de julho de 2007...
desculpe, de agosto a julho do ano subseqüente, então, na realidade, a metodologia
vigente, não há uma perspectiva a curto prazo que ela mude, porque ela foi alterada
e, na realidade, os valores são estabelecidos anualmente.
Sr. Alexandre: Tá ok. Então, para os próximos anos a expectativa é de aumentos
em linha com o IGPM?
Sra. Sheilly: Sim, se não houver mudança de regulamentação, sim. E a mudança
de regulamentação não é esperada.
Sr. Alexandre: Ok, muito obrigado.
Operadora: Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Guilherme Pereira do
Daycoval Asset.
Sr. Guilherme Pereira: Oi, boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira
é com relação aos custos não gerenciáveis de vocês, eu queria saber o quê que é
reajustado por IGPM, o quê que é reajustado por IPCA, e qual é a periodicidade
desses reajustes? E a segunda pergunta com relação ao Capex, vocês tiveram um
Capex no semestre de 18 milhões, se tirar os 5 das PCHs, fica com algo próximo a
13. Eu posso considerar que esse é o Capex recorrente de manutenção se não
houver nenhuma a ampliação? São essas as perguntas, obrigado.
Sr. Alexandre: Com relação ao que você mencionou de custos não gerenciáveis,
basicamente, custos não gerenciáveis, no caso da Tietê, são os encargos,
basicamente encargos regulatórios, no caso específico a TUSDg que foi
mencionada, é um encargo importante e ele certamente não é gerenciável e,
eventualmente, exposições ao mercado spot que eventualmente ocorram na
margem, no caso da Tietê não é uma situação recorrente, mais depende, no final do
dia, de todo o sistema hidrológico brasileiro. Então, eu diria que são aos grandes
fatores.
Com relação ao Capex, o Capex anual da Tietê, de manutenção, ele é determinado
pelo ciclo de manutenções preventivas nas máquinas das dez diferentes usinas,
mas ele tem sido recorrentemente da ordem entre 40 e R$ 50 milhões. Ordem de
grandeza... em uma média anual, é dessa ordem de grandeza que a gente tem
observado o Capex da Tietê.
Sr. Guilherme: Tá jóia. Obrigado.
Operadora: Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer
perguntas, basta digitar asterisco um. Não havendo mais perguntas, gostaria de
passar a palavra ao Sr. Britaldo para as considerações finais.
Sr. Britaldo: Eu queria agradecer novamente a presença de vocês. E lembrá-los,
mais uma vez, das reuniões de APIMEC a serem realizadas no próximo dia 18, às
8h30 da manhã no Sofitel no Rio de Janeiro, às 16h30 em São Paulo, no Hotel
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Unique, e no dia 19 de agosto em Belo Horizonte, no Hotel Mercury. Muito obrigado,
e qualquer pergunta adicional que vocês venham a ter, ou quaisquer dúvidas, nossa
área de RI com a Clarissa Sadock, estará à disposição para esclarecer. Muito
obrigado.
Operadora: A audioconferência da AES Tietê está encerrada. Agradecemos a
participação de todos. Tenham uma boa tarde. Obrigada.
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