Relatório da Administração
Companhia Brasiliana de Energia
Prezados Acionistas,
A Administração da Companhia Brasiliana de Energia (“Brasiliana” ou “Companhia”), em
conformidade com as disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o
Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2007, da controladora e consolidado, acompanhados do
parecer dos auditores independentes.
A Companhia Brasiliana de Energia (“Companhia”, “Brasiliana” ou “Nova Brasiliana”),
anteriormente denominada Energia Paulista Participações S.A. (“EP” ou “Energia
Paulista”) é uma sociedade por ações, de capital aberto, e tem por objetivo exercer o
controle de empresas subsidiárias que atuam majoritariamente no setor de geração e
distribuição de energia elétrica e serviços de telecomunicação de dados, tendo como
principais controladas: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (“AES
Eletropaulo”), AES Tietê S.A. (“AES Tietê”) e AES Uruguaiana Empreendimentos S.A.
(“AES Uruguaiana”), mediante participação direta ou indireta no capital dessas
sociedades.

CONTEXTO ECONÔMICO
O crescimento econômico reflete-se diretamente no desempenho das empresas de
energia elétrica, insumo essencial aos processos de produção industrial e de prestação
de serviços.
Além do nível geral de atividade, também a tendência das principais variáveis econômicas
causa impacto nos resultados das companhias que atuam no setor elétrico: a evolução
dos índices inflacionários, da taxa de juros e do câmbio é determinante para os reajustes
tarifários e para a capacidade de pagamento de obrigações financeiras.
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11,25% 13,25% 18,05%

Taxa de câmbio (R$ X US$)1

1,77

Valorização do real frente ao dólar1

17,15% 8,66%

11,82%

IPCA (IBGE) 2

4,46%

3,14%

5,69%

IGP-M2

7,75%

3,83%

1,20%

2,14

2,34

1. Final do período
2. Acumulado no período
A economia brasileira apresentou desempenho favorável em 2007, com expansão
generalizada em todos os setores da economia e crescimento do PIB em torno de 5,2%
(estimativa preliminar do Banco Central). O dinamismo da atividade econômica no último
ano prosseguiu impulsionado pela demanda doméstica, como verificado em 2006.

Em consonância com a evolução da economia em trajetória de expansão, a aceleração
do ritmo de crescimento da produção industrial vem favorecendo os investimentos tanto
na indústria - refletido principalmente no segmento de bens de capital - como em outros
setores da economia. O crescimento da demanda interna continuou sustentado,
sobretudo pela elevação do nível de emprego e da renda, pela inflação reduzida e pela
manutenção da oferta de crédito.
O mercado de trabalho vem recuperando gradativamente o seu dinamismo, segundo a
Pesquisa Mensal do Emprego e Rendimento - PME, divulgada pelo IBGE. A taxa de
desocupação, estimada em 7,4% em dezembro de 2007, apresentou redução de 1,0
ponto percentual comparativamente ao ano anterior. Essa foi a menor taxa desde março
de 2002. Adicionalmente, o poder de compra da população ocupada prosseguiu seu
movimento ascendente, com alta de 2,3% em 2007.
A inflação medida pelo IGP-M e pelo IPCA-IBGE encerraram 2007 com taxas acumuladas
de 7,75% e de 4,46%, respectivamente. Com relação ao comportamento cambial, a
moeda nacional manteve e acentuou sua tendência de valorização frente ao dólar, com
apreciação de 17,15% no ano.
Ao longo de 2007, os efeitos da conjuntura econômica sobre o mercado de energia
elétrica foram positivos, principalmente em função da atividade industrial em alta e
recuperação da agroindústria, continuidade da queda na taxa básica de juros (Selic),
manutenção de baixos índices de inflação, aumento da massa salarial e da renda média
real dos trabalhadores e diminuição do desemprego.

REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
A reorganização financeira e societária na Companhia Brasiliana de Energia foi iniciada
em 2006 e tem por principais objetivos fortalecer e simplificar a estrutura de capital do
grupo, por meio da redução e reestruturação do seu endividamento, bem como da
eliminação de ineficiências decorrentes da existência de empresas holding ou de
participação intermediárias, algumas sediadas no exterior.
Os principais eventos relativos à reorganização da Companhia e diversas de suas
empresas coligadas e controladas foram:
Setembro de 2006
oferta secundária de ações preferenciais classe “B” de emissão da AES Eletropaulo
detidas pela AES Transgás S.A. (“AES Transgás”) no valor de aproximadamente R$ 1,2
bilhão;
incorporação da Brasiliana pela AES Transgás;
Outubro de 2006
pagamento antecipado para o BNDES das debêntures de emissão da Brasiliana no
valor de aproximadamente US$ 607 milhões;
emissão de commercial papers pela Energia Paulista Participações S.A (“Energia
Paulista”) no valor de R$ 800 milhões como um empréstimo-ponte para posterior
integralização da terceira emissão de debêntures da Companhia Brasiliana de Energia;
pagamento antecipado das debêntures de emissão da Energia Paulista no valor de
aproximadamente R$ 206 milhões de principal e juros;
incorporação da AES Transgás pela Energia Paulista, sendo a sociedade resultante
dessa incorporação denominada Companhia Brasiliana de Energia;

Novembro de 2006
pagamento antecipado dos bonds de emissão da AES IHB no valor de
aproximadamente US$ 322 milhões de principal e juros;
Dezembro de 2006
emissão das novas debêntures de emissão da Companhia Brasiliana de Energia no
valor de R$ 800 milhões.
Março de 2007
transferência das ações detidas no Capital da AES Tietê Holdings Ltd. para a
Companhia ;
Setembro de 2007
cisão da AES Tietê Participações S.A. (“TP”), com incorporação de parte da mesma
pela Companhia, no montante de R$ 32 milhões, representando todos os ativos e
passivos da TP, com exceção da parte referente ao investimento na AES Tietê, respectivo
ágio e impostos diferidos sobre o ágio já amortizado, no valor de R$ 39 milhões,
incorporada pela própria AES Tietê.
cancelamento das ações detidas pela TP na AES Tietê e emissão de novas ações em
favor da Companhia. Dessa forma, em 30 de setembro de 2007, a Companhia passou a
deter participação direta no capital total de 52,55% da AES Tietê.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007, a Companhia consolidada apurou
um prejuízo de R$ 270,8 milhões, decorrente da reavaliação de ativos empreendida em
sua subsidiária AES Uruguaiana, cujo capital é 100% controlado pela Brasiliana.
Desde 2004, a AES Uruguaiana enfrenta problemas para suprir sua demanda por gás
natural, devido às dificuldades de abastecimento por parte da Repsol YPF, S.A.,
localizada na Argentina, seu único fornecedor deste insumo. Ao mesmo tempo, a
empresa continua comprometida com a entrega de energia via contratos de longo prazo.
Diante deste cenário, a empresa tem sido obrigada a comprar energia por meio de
contratos bilaterais e, quando necessário, recorre ao Mercado a Vista na Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”).
Em função do aumento do consumo nacional de energia em 5,2% nos nove primeiros
meses de 2007 com relação ao mesmo período de 2006 e do menor nível de
precipitações, os preços na CCEE subiram, alcançando R$ 204,9/MWh em dezembro de
2007. Comparativamente, o preço médio dos contratos bilaterais de venda de energia da
AESU era de R$ 150,60/MWh em dezembro de 2007.
Como resultado dos fatores supracitados, a AES Uruguaiana, amparada pela Deliberação
nº. 183/95 da CVM, a qual define que o valor do imobilizado deve ser periodicamente
acompanhado para verificar se seu valor de recuperação está inferior a seu valor líquido
contábil, efetuou avaliação de seus ativos e, constatando que o provável valor de
recuperação destes está inferior a seu valor contábil, a subsidiária reconheceu, ao final do
exercício social de 2007, a redução ao provável valor de recuperação de seus ativos no
valor de R$ 518,4 milhões. Este valor, somado ao impacto adicional de R$ 60,8 milhões
na AES Uruguaiana Inc (controladora de 100% do capital da AES Uruguaiana) totalizou
R$ 579,2 milhões, que foram integralmente apropriados ao resultado da Companhia.

Em 2007, a Companhia consolidada apresentou ainda uma despesa financeira líquida de
R$ 375,2 milhões, comparada a uma receita líquida de R$ 174,8 milhões em 2006, ano
em que foi contabilizado o cancelamento de encargos moratórios de R$ 534,8 milhões,
fato não recorrente em 2007.
Vale ressaltar que outras controladas importantes da Brasiliana apresentaram lucro em
2007, compensando parcialmente o impacto da redução ao provável valor de recuperação
dos ativos da AES Uruguaiana. A AES Eletropaulo, cujo capital é 34,87% controlado pela
companhia de forma direta e indireta, apresentou lucro líquido de R$ 712,6 milhões em
2007, R$ 339,3 milhões superior a 2006. A AES Tietê, cujo capital é 52,55% detido
diretamente pela Brasiliana, apresentou lucro líquido de R$ 609,1 milhões, mantendo-se
em linha com o resultado de 2006.

REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS
Em 10 de agosto de 2007, em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, foi
deliberada a distribuição de dividendos intermediários no valor de R$ 226,1 milhões, dos
quais R$ 184,1 milhões referem-se ao saldo remanescente do lucro do exercício de 2006
e R$ 42,0 milhões correspondem a uma parcela do lucro apurado no primeiro semestre
de 2007. Adicionalmente, em 12 de novembro de 2007, em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia foi deliberada a distribuição de dividendos no valor de R$
90,0 milhões ainda a título de antecipação do resultado do terceiro trimestre de 2007.
Serviços de Auditoria Independente
Em 2007, a Companhia Brasiliana de Energia contou com os serviços da Ernst & Young
Auditores Independentes. Não foram contratados, no decorrer do exercício, quaisquer
serviços não-relacionados à auditoria contábil da Ernst & Young, de forma a assegurar
que não ocorra possibilidade de conflito de interesse.
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