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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos, salvo referência
diversa neste Prospecto.
Acordo de Acionistas

Acordo de Acionistas da Companhia Brasiliana de Energia celebrado em 22
de dezembro de 2003, conforme aditado em 02 de outubro de 2006 e 31 de
outubro de 2006.

AES Brasil

AES Holdings Brasil Ltda.

AES Corporation

The AES Corporation.

AES Elpa

AES Elpa

AES IHB

AES IHB Cayman Ltd

AES Minas

AES Minas PCH Ltda.

AES Tietê

AES Tietê S.A.

AES Tietê Empreendimentos

AES Tietê Empreendimentos S.A.

AES Tietê Holdings

AES Tietê Holdings, Ltd.

AES TH II

AES TH II, Ltd.

AES Tietê Participações

AES Tietê Participações S.A.

AES Transgás

AES Transgás Empreendimentos S.A.

AES Uruguaiana

AES Uruguaiana Inc.

Ambiente de Contratação
Regulado

No Ambiente de Contratação Regulado é realizada a venda de energia entre as
concessionárias de geração, os Produtores Independentes de Energia, AutoProdutores, comercializadores, importadores de energia e Consumidores Livres.

ANBID

Associação Nacional dos Bancos de Investimento.

ANDIMA

Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro

Anúncio de Encerramento

Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição das Debêntures.

Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição das Debêntures.

ANEEL

Agência Nacional de Energia Elétrica.

Auto-Produtor

Consumidor de energia elétrica que detenha concessão, permissão ou
autorização para produzir energia elétrica para consumo próprio.

BACEN ou Banco Central

Banco Central do Brasil.

Bens Alienados

(i) ações de emissão da AES Tietê detidas pela Emissora, AES Tietê
Empreendimentos e AES Tietê Participações (as “Ações da AES Tietê”) e
respectivos dividendos e juros sobre capital próprio, bem como todos os
frutos, rendimentos e vantagens que forem atribuídas às Ações da AES Tietê;
(ii) ações de emissão da Eletropaulo detidas pela Emissora e AES Elpa (as
“Ações da Eletropaulo”) e respectivos dividendos e juros sobre capital
próprio, bem como todos os frutos, rendimentos e vantagens que forem
atribuídas às Ações da Eletropaulo; (iii) fluxo de pagamentos decorrentes de
floating rate notes emitidas pela Uruguaiana; e (iv) fluxo de pagamentos
decorrentes de dividendos e juros sobre o capital próprio da Emissora,
Uruguaiana, AES Uruguaiana, AES Elpa, AES Tietê Empreendimentos, AES
Tietê Participações, AES TH II e AES Tietê Holdings.
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BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social S.A.

BNDESPAR

BNDES Participações S.A.

BOVESPA

Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA.

BOVESPAFIX

Sistema de Negociação Administrado pela BOVESPA

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

Brasiliana

Brasiliana Energia S.A.

Capacidade Instalada

Quantidade máxima de eletricidade que pode ser entregue por uma unidade
geradora, em particular em bases de carga total contínua, nos termos e
condições específicas, conforme designado pelo produtor.

CBLC

Companhia Brasileira de Liquidação de Custódia.

CCC

Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis.

CCEAR

Contrato de Comercialização de Energia em Ambiente Regulado

CCEE

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.

CDE

Conta de Desenvolvimento Energético, instituída pela Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002, e alterações posteriores.

CDI

Certificado de Depósito Interbancário.

CESP

Companhia Energética de São Paulo.

CETIP

Câmara de Custódia e Liquidação

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPE

Conselho Nacional de Política Energética.

Código ANBID

Código de Auto-Regulação da Associação Nacional dos Bancos de
Investimento – ANBID para as Ofertas Públicas de Títulos e Valores
Mobiliários de 9 de maio de 2006.

COFINS

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

Comercializadores

Pessoas jurídicas especialmente constituídas para exercerem a atividade de
comercialização no mercado de livre negociação, conforme Resolução
ANEEL nº 265/98.

Companhia ou Emissora

Companhia Brasiliana de Energia

Consumidor Livre

Consumidores atendidos por fornecedores não necessariamente conectados à
distribuidora local, por meio de contratos bilaterais firmados no Ambiente de
Contratação Livre.

Conta CVA

Conta de Compensação de Variação de valores de itens da Parcela A criada
pelo Governo Federal no início de 2001, com a finalidade de contabilizar as
variações dos custos da Parcela A entre os reajustes anuais.

Contrato Bilateral

Contrato bilateral celebrado entre a AES Tietê e a Eletropaulo, em 07 de
dezembro de 2000.

Contrato de Concessão da AES
Tietê

Contrato de Concessão celebrado entre a ANEEL e a AES Tietê em 20 de
dezembro de 1999.

Contrato de Concessão da
Eletropaulo

Contrato de Concessão celebrado entre a ANEEL e a AES Eletropaulo em 15
de junho de 1998, e alterações posteriores.
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Contratos Iniciais

Contratos de fornecimento de energia elétrica com preços e quantidades
aprovados pela ANEEL, celebrados entre as geradoras e distribuidoras nos
termos da Lei do Setor Elétrico, os quais deixaram de vigorar no final do ano
de 2005.

Constituição Federal

Constituição da República Federativa do Brasil.

Coordenador Líder ou Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Coordenador ou Banco Votorantim Banco Votorantim S.A.
Coordenadores

Itaú BBA e Banco Votorantim

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Debêntures

Debêntures simples (não conversíveis em ações), da 3ª Emissão Pública da
Companhia, nominativas e escriturais, da espécie quirografária.

Dólar, US$

Dólar dos Estados Unidos da América.

Duke Energy

Duke Energy International, Geração Paranapanema S.A.

EBITDA

Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (lucro antes
dos juros, impostos, depreciação e amortização).

ECE

Encargo de Capacidade Emergencial

EDF

EDF International S.A.

Eletropaulo

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.

Eletrobrás

Eletrobrás - Centrais Elétricas Brasileiras S.A

Energia Assegurada

Quantidade de energia elétrica de uma usina, estabelecida pelo Poder
Concedente no respectivo contrato de concessão, que deverá ser
disponibilizada para venda por meio de contratos.

Escritura de Emissão

Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples (não conversíveis em ações),
da espécie quirografária, em série única, de emissão da Companhia
Brasiliana de Energia.

Estatuto Social

Estatuto Social da Emissora.

Fundo UBP

Fundo de uso do bem público.

Garantias Reais

Alienação e cessão fiduciária pelas Garantidoras, sob condição suspensiva,
dos Bens Alienados.

Garantidoras

AES Tietê Empreendimentos, AES Tietê Participações, AES Elpa, AES
Transgás, AES Tietê Holdings, AES TH II Ltd. e AES Uruguaiana.

GCE

Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica.

Gigawatt (GW)

Unidade equivalente a um bilhão de watts.

Gigawatt-hora (GWh)

Unidade equivalente a um gigawatt de energia elétrica fornecida ou solicitada
por uma hora ou um bilhão de watts-hora.
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Governo Federal

Governo Federal do Brasil.

Grupo AES

Grupo econômico representado pelas empresas controladas pela AES
Corporation.

Grupo AES Brasil

Grupo econômico representado pelas empresas controladas pela Emissora.

Grupo EDP

EDP – Energias de Portugal S.A., em conjunto com suas controladas e
coligadas, diretas e indiretas, no exterior e no Brasil.

IBAMA

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IBRACON

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil.

ICMS

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação.

IGP-DI

Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, divulgado pela Fundação
Getúlio Vargas.

IGP-M

Índice Geral de Preços ao Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

Instrução CVM 400

Instrução CVM nº400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Ampliado.

Itaipu

Itaipu Binacional, usina hidrelétrica detida em partes iguais pelo Brasil e pelo
Paraguai.

Kilovolt (kV)

Unidade equivalente a mil volts.

Kilowatt (kW)

Unidade equivalente a mil watts.

Kilowatt-hora (kWh)

Unidade equivalente a um kilowatt de energia elétrica fornecida ou solicitada
por hora ou mil watts-hora.

Lei das Sociedades por Ações

Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores.

Lei de Concessões

Lei n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e alterações posteriores.

Lei de Criação da ANEEL

Lei n.º 9.427, de 26 dezembro de 1996, e alterações posteriores.

Lei do Novo Modelo do Setor
Elétrico

Lei n.º 10.848, de 15 de março de 2004, regulamentada pelos Decretos n.º
5.163, de 30 de julho de 2004, n.º 5.175, de 9 de agosto de 2004, e n.º 5.184,
de 16 de agosto de 2004.

Lei do Setor Elétrico

Lei n.º 9.648, de 27 de maio de 1998, e alterações posteriores.

Light

Light Serviços de Eletricidade S.A.

Lightgás

Lightgás Ltda.

MAE

Mercado Atacadista de Energia, sucedido pela CCEE.

MCSD

Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits de Energia

Megawatt (MW)

Unidade equivalente a um milhão de watts.

Megawatt-hora (MWh)

Unidade equivalente a um megawatt de energia elétrica fornecida ou
solicitada por hora ou um milhão de watts-hora.
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MME

Ministério de Minas e Energia.

MRE

Mecanismo de Realocação de Energia.

Notas Promissórias

Notas promissórias emitidas pela Emissora, cuja distribuição pública foi
registrada na CVM em 20 de outubro de 2006 sob o nº RJ2006/7793, no
valor de R$800.000.000,00, sujeita a juros remuneratórios equivalentes à
Taxa DI acrescida de 2,25% ao ano e com prazo de vencimento de 180 dias
contados de 30 de outubro de 2006.

Oferta ou Emissão

A presente distribuição pública de debêntures simples da Companhia
Brasiliana de Energia.

ONS

Operador Nacional do Sistema.

PCHs ou Pequenas Centrais
Hidrelétricas

Usinas hidrelétricas com capacidade instalada entre 1 MW e 30 MW que
atendam aos requisitos propostos na Resolução da ANEEL n.º 652, de 9 de
dezembro de 2003.

Parcela A

A Parcela A é a parcela da receita correspondente aos custos não
gerenciáveis da distribuidora, quais sejam: cota da RGR, cotas da CCC,
encargos da compensação financeira pela exploração de recursos hídricos
para fins de geração de energia elétrica, valores relativos à fiscalização dos
serviços concedidos, compra de energia; e encargos de acesso aos sistemas
de transmissão e distribuição de energia elétrica para revenda.

Parcela B

A Parcela B é a parcela da receita correspondente aos custos gerenciáveis da
distribuidora.

PIB

Produto Interno Bruto.

PIS

Programa de Integração Social.

PMSP

Prefeitura Municipal de São Paulo

Poder Concedente

Governo Federal.

PPA

Contrato de fornecimento de energia elétrica (power purchase agreement).

Princípios Contábeis Brasileiros

Práticas contábeis geralmente aceitas no Brasil, conforme estabelecido pela
Lei das Sociedades por Ações, normas e regulamentos editados pela CVM e
nos boletins técnicos publicados pelo IBRACON.

Produtor Independente

Pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio de pessoas jurídicas que
recebam autorização do Poder Concedente para produzir energia elétrica
destinada ao comércio de toda ou parte da energia elétrica produzida, por sua
conta e risco.

Programa de Racionamento

Programa Emergencial de Redução do Consumo de Energia, instituído pela
GCE em 2001, que durou de junho de 2001 a fevereiro de 2002.

Proinfa

Programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica, instituído
pela Lei n.º 10.438, de 26 de abril de 2002, e alterações posteriores.

Prospecto Definitivo ou Prospecto

Prospecto Definitivo da 3ª Emissão de Debêntures Simples (não conversíveis
em ações), da espécie quirografária, em série única, de Emissão da
Companhia.

Real

Moeda da Republica Federativa do Brasil.
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Rede Básica

Conjunto de linhas de transmissão, barramentos, transformadores de potência
e equipamentos com tensão igual ou superior a 230 kV, ou instalações em
tensão inferior definidas pela ANEEL.

Reorganização Societária

Reorganização societária a ser implementada pelo Grupo AES até o final do
ano de 2006, conforme descrito na Seção “Visão Geral dos Negócios da
Emissora – Reorganização Societária do Grupo AES Brasil”.

RGR

Reserva Global de Reversão, instituída pela Lei n.º 5.655, de 20 de maio de 1971.

Reliant

Reliant Trading Company Incorporating Crown International SA

RTE

Recomposição Tarifária Extraordinária

SDT

Sistema de Distribuição de Títulos

SELIC

Taxa básica de juros, referencial do sistema especial de liquidação e custódia,
divulgada pelo Comitê de Política Monetária.

Sistema BNDES

BNDES e BNDESPAR, em conjunto.

Sistema Interligado Nacional ou
SIN

Sistema composto pela Rede Básica e demais instalações de transmissão que
interliga as unidades de geração e distribuição nos sistemas Sul, Sudeste,
Centro-Oeste e Nordeste do Brasil.

SND

Sistema Nacional de Debêntures

Subestação

Conjunto de equipamentos de manobras, controle, proteção e/ou
transformação, que ligam, alteram e/ou regulam a tensão em sistema de
transmissão e distribuição.

TF

Taxa de Falha.

TUSD

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

TUST

Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão.

Uruguaiana

AES Uruguaiana Empreendimentos S.A.

Usina Hidrelétrica ou UHE

Unidade geradora que transforma energia potencial da água acumulada no
reservatório em eletricidade.

Valor Anual de Referência

A média ponderada dos custos de aquisição de energia elétrica de novos
empreendimentos nos leilões da ANEEL para o Ambiente de Contratação
Regulada – ACR com cinco e três anos de antecedência, calculado para o
conjunto de todas as distribuidoras do País.

Volt

A unidade básica de tensão de energia elétrica.

Watt

A unidade básica de potência de energia elétrica.

2ª Emissão de Debêntures da
Emissora

Debêntures emitidas no âmbito da “Escritura Particular da 2ª Emissão
Pública de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie
Subordinada, em Série Única, da Energia Paulista Participações S.A.”,
celebrada em 12 de julho de 2005, conforme aditada, cuja amortização
extraordinária antecipada ocorreu em 31 de outubro de 2006.
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INFORMAÇÕES PRELIMINARES
A Companhia é uma empresa holding cuja finalidade é exercer o controle acionário da Eletropaulo, AES Tietê,
Uruguaiana, AES Communications Rio de Janeiro S.A., Eletropaulo Telecomunicações Ltda., AES Infoenergy Ltda.
e AES Minas, mediante a participação direta ou indireta no capital dessas sociedades. Dentre as sociedades citadas
acima, as que possuem atividades operacionais mais relevantes são a Eletropaulo e a AES Tietê, dessa forma, as
informações relevantes relativas às operações da Companhia são aquelas relativas às operações da Eletropaulo e da
AES Tietê e estão descritas na seção “Visão Geral dos Negócios da Emissora”.
Ademais, tendo em vista que a presente Oferta possui, dentre outras garantias, a cessão fiduciária do fluxo de
dividendos das sociedades que controlam, direta ou indiretamente, a Uruguaiana, será realizada neste Prospecto
breve descrição da Uruguaiana.
Alguns valores foram arredondados. Assim, alguns valores inteiros constantes de algumas tabelas podem não
apresentar a soma aritmética dos números que os precedem.
Este Prospecto contém declarações, estimativas, intenções e pretensões quanto a eventos futuros que podem se
modificar, fazendo com que os resultados reais possam vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos em
tais declarações e estimativas e com que as intenções possam não vir a se materializar.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS
Este Prospecto inclui estimativas e declarações futuras, principalmente nas Seções “Sumário da Emissora”, “Fatores
de Risco”, “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional”,
“Descrição do Setor de Energia Elétrica” e “Visão Geral dos Negócios da Emissora”. As estimativas e declarações
têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e estimativas sobre eventos futuros e tendências
financeiras que afetam ou podem afetar os negócios da Emissora e que não estão sob seu controle. Tais estimativas e
declarações não correspondem a garantias de performance, e seus resultados futuros podem ser significativamente
diferentes daqueles sugeridos ou incluídos em suas estimativas e declarações futuras. Muitos fatores importantes,
além dos fatores discutidos neste Prospecto, podem afetar adversamente os resultados da Emissora tais como
previstos em suas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes:
(i)

a conjuntura econômica, política, demográfica e de negócios no País e, particularmente, em sua área de
concessão;

(ii)

interrupções do fornecimento de energia elétrica;

(iii)

limitações à geração de energia elétrica em virtude de escassez de recursos hídricos, combustíveis fósseis e
interrupções do sistema de transmissão, problemas operacionais e técnicos ou danos físicos em instalações;

(iv)

alterações das tarifas de energia elétrica;

(v)

interrupção ou perturbação potenciais em seus serviços;

(vi)

inflação, valorização e desvalorização do Real;

(vii) a extinção antecipada das concessões da Eletropaulo e/ou da AES Tietê ou alterações destas pelo Poder
Concedente;
(viii) aumento da concorrência no setor elétrico brasileiro;
(ix)

das habilidades da Eletropaulo e da AES Tietê em implementar seus planos de investimentos, incluindo
suas habilidades em obter financiamento quando necessário e em condições razoáveis;

(x)

alterações na demanda de energia elétrica pelos consumidores da Eletropaulo;

(xi)

a não constituição das Garantias Reais (vide seção “Informações Relativas à Oferta – Características e
Prazos da Distribuição Pública - Garantias”)

(xii) regulamentação governamental atual e futuras relativas ao setor elétrico;
(xiii) crescimento do setor elétrico; e
(xiv) outros fatores de risco apresentados na Seção “Fatores de Risco”.
As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera”, “deverá” e
outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e expectativas. As considerações sobre estimativas
e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, planos de financiamentos,
posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de regulamentação
futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas,
sendo que a Emissora não assume a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em
razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e
incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações futuras constantes deste Prospecto podem não vir a se
concretizar. Tendo em vista estas limitações, os investidores não devem tomar suas decisões de investimento com
base nas estimativas, expectativas e declarações futuras contidas neste Prospecto.
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SUMÁRIO DA EMISSORA
Apresentamos a seguir um sumário das atividades, informações financeiras, operacionais, realizações, bem como dos pontos
fortes e estratégias da Emissora. Este sumário não contém todas as informações sobre a Emissora que devem ser analisadas
pelo investidor antes de tomar sua decisão de investimento. O investidor deve ler atentamente todo o Prospecto para uma
melhor compreensão das atividades da Emissora e da presente Oferta, especialmente as informações contidas nas Seções
“Fatores de Risco”, “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional” e as
demonstrações financeiras da Emissora, e respectivas notas explicativas, também incluídas neste Prospecto.
BREVE HISTÓRICO DA EMISSORA
De acordo com seu Estatuto Social, a Emissora tem como objeto social exercer o controle acionário da Eletropaulo,
AES Tietê, Uruguaiana, AES Communications Rio de Janeiro S.A., Eletropaulo Telecomunicações Ltda., AES
Infoenergy Ltda. e AES Minas, mediante a participação direta ou indireta no capital dessas sociedades, não
possuindo qualquer atividade operacional.
A Emissora foi constituída em 6 de novembro de 2000, com a denominação Energia Paulista Participações S.A., por duas
empresas controladas indiretamente pela AES Corporation, AES Bridge I Ltd. e AES Bridge II Ltd., ambas sediadas nas Ilhas
Cayman, com o objetivo de participar de oportunidades de negócios principalmente no setor de energia elétrica no Brasil.
Em agosto de 2001, a Emissora realizou sua primeira emissão de debêntures simples com garantia real, cujos recursos
obtidos foram destinados à aquisição de ações preferenciais de emissão da AES Tietê. Dessa forma, em 21 de agosto de
2001, a Emissora adquiriu 8.968.224.985 ações preferenciais de emissão da AES Tietê, correspondentes a, naquela data,
9,57% do capital social da AES Tietê. Posteriormente, em 7 de agosto de 2003, tendo sido encerrado prazo para o exercício
do direito de permuta por debenturistas dessa emissão, foram permutadas por ações preferenciais da AES Tietê, no total,
621.946 debêntures, de modo que, o percentual das ações detido pela Emissora na AES Tietê foi reduzido para 8,69%.
Em dezembro de 2003, em decorrência de renegociação de dívidas detidas por empresas do Grupo AES junto ao
Sistema BNDES, foi implementada reestruturação societária envolvendo parte das empresas do Grupo AES no
Brasil, que consistiu na criação de uma nova empresa, a Brasiliana Energia S.A., para deter e exercer o controle
acionário direto e indireto da AES Tietê, Eletropaulo e Uruguaiana. Em virtude de referida reorganização societária,
a Emissora passou a ser controlada pela Brasiliana.
O capital social da Brasiliana, por sua vez, era dividido entre a AES Corporation, que detinha 50,01% do capital
social votante e 46,16% do capital social total da Brasiliana e pelo Sistema BNDES, que detinha 49,99% do capital
votante e 53,84% do capital social total da Brasiliana.
Em abril de 2005, a Emissora exerceu seu direito de preferência de subscrição das ações emitidas pela coligada AES
Tietê em virtude do seu aumento de capital ocorrido em 25 de fevereiro de 2005, inicialmente integralizadas por
meio de capitalização em favor da AES Tietê Empreendimentos, adquirindo assim, em 12 de abril de 2005,
140.297.895 ações preferenciais, valorizadas a mercado, por R$5.109,6 mil. Tal quantia foi paga utilizando-se de
recursos oriundos de aporte da controladora Brasiliana. Assim, a Emissora passou a deter 8.279.468.862 ações
preferenciais da AES Tietê, mantendo a sua participação de 8,69% no capital social da AES Tietê.
Em setembro de 2006, a Brasiliana, AES Corporation e BNDES (por meio de sua subsidiária, o BNDESPAR) iniciaram a
implementação de uma reorganização societária por meio da qual ocorreu a incorporação da Brasiliana pela AES Transgás,
em 30 de setembro de 2006, e a incorporação da AES Transgás pela Emissora, em 31 de outubro de 2006, sendo que após
esta incorporação a Emissora mudou a sua denominação de Energia Paulista Participações S.A. para Companhia Brasiliana
de Energia Para mais informações vide item “Reorganização Societária do Grupo AES Brasil” abaixo.
Tendo em vista que, na data deste Prospecto, a Emissora é uma holding, os recursos da Emissora, bem como os riscos de
mercado que afetam tais recursos, decorrem, dentre outros fatores, dos dividendos e juros sobre o capital próprio pagos
pela Eletropaulo, pela AES Tietê e pela Uruguaiana. Além disso, a presente Oferta possui, dentre outras garantias, a
alienação fiduciária, sob condição suspensiva, das ações da Eletropaulo e da AES Tietê, bem como a cessão fiduciária, sob
condição suspensiva, do fluxo de dividendos das sociedades que controlam, direta ou indiretamente, a Uruguaiana, os quais
dependem em última análise dos dividendos pagos pela Eletropaulo, AES Tietê e Uruguaiana. Ademais, a presente Oferta
possui, dentre outras garantias, a cessão fiduciária, sob condição suspensiva, do fluxo de dividendos das sociedades que a
Emissora controla, direta ou indiretamente. Assim, recomenda-se a leitura dos itens relativos à Eletropaulo, AES Tietê e
Uruguaiana.
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REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DO GRUPO AES BRASIL
A Brasiliana, a AES Corporation e o BNDES (por meio de sua subsidiária, o BNDESPAR) iniciaram a
implementação de uma reorganização societária tendo como principais objetivos fortalecer a estrutura de capital do
grupo, por meio da redução de seu endividamento e da reestruturação do endividamento remanescente, bem como
eliminar ineficiências decorrentes da existência de empresas holding ou de participações intermediárias, algumas
sediadas no exterior.
A referida reorganização societária compreendeu e compreenderá os seguintes principais eventos:
(i)

oferta secundária de ações preferenciais classe “B” de emissão da Eletropaulo ocorrida em 22 de
setembro de 2006;

(ii)

incorporação da Brasiliana pela AES Transgás ocorrida em 30 de setembro de 2006;

(iii)

incorporação da AES Transgás pela Emissora, ocorrida em 31 de outubro de 2006, sendo que após esta
incorporação a Emissora passou a ser designada Companhia Brasiliana de Energia; e

(iv)

realização de diversas operações visando à extinção de holdings intermediárias entre a Companhia e
sociedades operacionais por ela controladas (Eletropaulo, AES Tietê e Uruguaiana), as quais deverão
ser implementadas até o final do ano de 2007.

Na data deste Prospecto, a estrutura do Grupo AES Brasil era a seguinte:
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Após a finalização do processo de Reorganização Societária descrito acima, a estrutura simplificada do Grupo AES
Brasil será a seguinte:

AES Holdings
Holdings
AES
Brasil Ltda
Ltda
Brasil

BNDESPAR
BNDES
O 49,99%
P 100,00%
T 53,84%

O 50,01%
P 0,00%
T 46,15%

Cia. Brasiliana
Part.
de Energia

O 100%
T 100%

AES
Infoenergy

O 100%
T 100%

AES Uruguaiana
Uruguaiana
AES
Cayman)
Inc (Cayman
O 100%
T 100%

AES Uruguaiana
Urugaiana
AES
Empreend. .S.A.
S.A.
Empreend

O 98,26%
T 98,26%
P 7,38%
T 4,44%

AESAES
Elpa

O 71,27%
P 32,23%
T 52,54%

AES Tietê
TietêS.A.
S.A.
AES

O 77,81%
P 0,00%
T 34,87%

Eletropaulo
Eletropaulo

LEGENDA
O = Ações Ordinárias
P = Ações Preferenciais
T = Total

VISÃO GERAL DA ELETROPAULO
Em 2005, a Eletropaulo foi a maior companhia de distribuição de eletricidade no Brasil em termos de receita e de
volume de eletricidade distribuída. O negócio da Eletropaulo envolve a distribuição e o fornecimento de eletricidade
para consumidores finais na região metropolitana da cidade de São Paulo. Em 30 de setembro de 2006, sua área de
concessão abrangia 4.526 quilômetros quadrados na cidade de São Paulo, assim como outros 23 municípios da
região metropolitana da Grande São Paulo e regiões adjacentes. De acordo com o IBGE, em 2003, a atividade
econômica dentro da sua área de concessão representava 13,9% do produto interno bruto brasileiro e continha uma
população estimada em aproximadamente 16 milhões de pessoas. A rede da Eletropaulo consiste em 148 subestações
de distribuição, com uma capacidade de transformação de 12.877 MVA, 1.726 km de 138kV e 88kV de linhas de
circuito de sub-transmissão, uma rede primária de 39.359 km de cabos aéreos, 3.113 km de cabos subterrâneos e 1,1
milhão de postes.
As tabelas abaixo apresentam algumas das informações financeiras e operacionais consolidadas da Eletropaulo para
os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2005 e 2006 e para os exercícios sociais encerrados em 31
de dezembro de 2003, 2004 e 2005.

(em milhões de reais)
Receita Líquida
EBITDA
EBITDA Ajustado
Lucro (Prejuízo) Líquido

Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
2005
2006
6.257
6.173
843
1.318
1.534
1.899
(204)
274
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Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de
2003
2004
6.462
7.430
1.069
1.346
1.726
1.923
86
6

2005
8.321
1.133
2.145
(184)

(GWh)
Residencial
Comercial
Industrial
Consumidores Livres
Outros 1
Total
(1)

Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de
2003
2004
10.727
11.258
9.174
9.435
9.401
8.670
1.005
2.675
3.473
3.304
33.779
35.342

2005
11.863
9.593
7.580
4.865
2.598
36.499

“Outros” significa consumidores rurais, poderes públicos federal, estadual e municipal, iluminação pública e serviço público.

Residencial
Comercial
Industrial
Consumidores Livres
Outros 1
Total
(1)

Distribuição de Energia
Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
2005
2006
8.819,4
9.416,4
7.174,7
7.364,4
5.743,1
4.941,2
3.457,9
4.810,7
1.982,4
1.810,4
27.177,5
28.343,1

Número de Clientes
Exercício Social encerrado
Período de nove meses findo
em 31 de dezembro de
em 30 de setembro de
2005
2006
2003
2004
4.811.577
5.002.125
4.543.842
4.671.250
401.859
379.955
455.435
422.623
36.875
34.303
42.492
38.841
236
177
N/A
73
15.536
16.719
15.188
14.961
5.266.083
5.433.279
5.056.957
5.147.748

2005
4.851.432
394.205
36.182
144
15.726
5.297.689

“Outros” significa consumidores rurais, poderes públicos federal, estadual e municipal, iluminação pública e serviço público.

Em 2005, a Eletropaulo registrou receita líquida de R$8.321 milhões oriunda da distribuição de 36.499 GWh de
eletricidade para aproximadamente 5,3 milhões de clientes. No período de nove meses findo em 30 de setembro de
2006, foi registrada receita líquida de R$6.173 milhões oriunda da distribuição de 28.343,1 GWh de eletricidade para
aproximadamente 5,4 milhões de clientes (incluindo a receita da disponibilização da rede de distribuição para
Consumidores Livres).
A Eletropaulo adquiriu praticamente toda a sua energia por meio de (i) obrigação de compra de energia de Itaipu; (ii)
um contrato de longo prazo com a AES Tietê; e (iii) compra em leilões de energia. Em 2005, adquiriu energia das
seguintes fontes:

Itaipu
AES Tietê(1)
Contratos Iniciais(2)
Leilões públicos
Outros3
Total
(1)

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2005
Total de GWh
% total da eletricidade adquirida
12.395
31,3
9.226
23,3
6.916
17,5
10.291
26,0
745
1,9
39.573
100

Inclui a energia fornecida pela AES Tietê por meio do Contrato Inicial encerrado em 31 de dezembro de 2005, bem como
por meio do Contrato Bilateral.
(2)
Os Contratos Iniciais da Eletropaulo representaram, no passado, uma parcela significativa de fornecimento da Eletropaulo,
mas que venceram em 31 de dezembro de 2005. Exclui a energia fornecida pela AES Tietê.
(3)
“Outros” representa a energia comprada por meio de contratos bilaterais celebrados principalmente com a Uruguaiana e
outros fornecedores.
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Após o encerramento dos Contratos Iniciais no fim de 2005, a Eletropaulo adquiriu energia das seguintes fontes no
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006:

Itaipu
AES Tietê
Leilões públicos
Outros
Total

Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006
Total de GWh
% total da eletricidade adquirida
9.193,8
32,3
8.311,5
29,2
10.395,1
36,5
583,1
2
28.483,5
100

Como regra geral, a Eletropaulo repassou aos seus clientes, por meio de suas tarifas, todo o seu custo de compra de
energia, com exceção de situações excepcionais previstas da regulamentação aplicável. Para mais informações sobre
as tarifas cobradas pela Eletropaulo vide seção “Descrição do Setor de Energia Elétrica” e “Visão Geral dos
Negócios da Emissora - Visão Geral dos Negócios da Eletropaulo – Clientes, Análise de Demanda e Tarifas”.
O negócio da Eletropaulo, incluindo os serviços que são fornecidos e as tarifas que são cobradas, está sujeito à
regulamentação da ANEEL e do MME. A Eletropaulo também está sujeita aos termos do seu contrato de concessão,
celebrado com a ANEEL em 15 de junho de 1998, conforme alterado, que a concedeu o direito de distribuir energia
na sua área de concessão até 15 de junho 2028.
VISÃO GERAL DA AES TIETÊ
A AES Tietê é uma empresa de destaque no ramo de geração de energia elétrica no Brasil, sendo 100% de sua
receita proveniente de atividades de geração de energia elétrica.
As atividades da AES Tietê compreendem a geração e o fornecimento de energia para distribuidoras de energia
elétrica localizadas em várias regiões do Estado de São Paulo. A base de operações da AES Tietê está localizada no
Estado de São Paulo e a Capacidade Instalada é de 2.651 MW, o que corresponde a 17,6% do parque gerador do
Estado de São Paulo, provenientes de 10 usinas localizadas nas regiões centro e nordeste do Estado de São Paulo
(Barra Bonita, Bariri, Ibitinga, Promissão, Nova Avanhandava, Caconde, Euclides da Cunha, Limoeiro, Mogi Guaçu
e Água Vermelha). A UHE de Água Vermelha responde por mais da metade da energia gerada pela AES Tietê e por
aproximadamente 53,0% de sua Capacidade Instalada. A AES Tietê controla a AES Minas PCH, uma empresa
detentora de sete PCHs, no Estado de Minas Gerais, que juntas têm Capacidade Instalada de 5,44 MW.
Durante o ano de 2005 e no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006, a AES Tietê vendeu um total
de 11,1 milhões de MWh e de 8,3 milhões de MWh de energia elétrica gerada em seu parque gerador para empresas
distribuidoras do Estado de São Paulo, respectivamente. Desde janeiro de 2006, 100% da energia anteriormente
contratada nos Contratos Iniciais da AES Tietê se encontra vendida nos termos do Contrato Bilateral. Para mais
informações vide seção “Visão Geral dos Negócios da Emissora - Visão Geral dos Negócios da AES Tietê Contratos de Compra e Venda de Energia - Contrato Bilateral”.
A AES Tietê encerrou o ano de 2005 e o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006 com uma receita
operacional bruta consolidada de R$1.345,0 milhões e de R$1.145,6 milhões, respectivamente, 28,1% superior à de
2004 e 15,5% superior à do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2005. A receita líquida do ano de
2005, de R$1.220,1 milhões, apresentou aumento de 24,4%, ligeiramente superior ao da receita líquida apurada em
2004. A receita líquida do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006, de R$1.040,6 milhões,
apresentou aumento de 15,7%, com relação à receita líquida do período de nove meses findo em 30 de setembro de
2005, de R$899,4 milhões. A evolução da receita é decorrente de dois fatores: (i) maior volume de energia vendido
por meio do Contrato Bilateral a partir de janeiro de 2006 e (ii) reajuste do preço praticado por esse contrato ocorrido
em julho de 2005 e em julho de 2006.
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Em 2005, o reajuste médio dos preços dos Contratos Iniciais foi de 7,5%, levando a um preço médio de R$70,25 por
MWh. O Contrato Bilateral foi reajustado no mês de julho de 2005 em 7,1%, passando de R$123,91 para R$132,73
por MWh. Esse contrato representou 74,5% do volume de energia vendida e 81,4% do faturamento da AES Tietê em
2005 e 100% do volume de energia vendida por meio do Contrato Bilateral no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2006. Em julho de 2006, o reajuste foi de 0,9%, quando o preço passou de R$132,73/MWh para
R$133,87/MWh.
A evolução da receita da AES Tietê superou o incremento dos custos operacionais, propiciando maior geração
operacional de caixa medida pelo EBITDA. O EBITDA totalizou R$939,1 milhões em 2005 e R$818,9 milhões no
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006, comparado a R$776,5 milhões em 2004 e R$734,1 milhões
no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2005, um aumento de 20,9% e 11,5%, respectivamente. A
taxa média de crescimento nos últimos cinco anos foi de 23,2% ao ano. A margem EBITDA ficou em 77,0% em
2005, em comparação a 79,2% no ano anterior e 78,7% em 30 de setembro de 2006.
A AES Tietê fez investimentos da ordem de R$27,5 milhões em 2005 e de R$18,8 milhões no período nove meses
findo em 30 de setembro de 2006, aplicados principalmente na modernização e manutenção das usinas.
VISÃO GERAL DA URUGUAIANA
A Uruguaiana é uma das principais companhias de geração de energia termoelétrica do Estado do Rio Grande do Sul
em termos de capacidade de geração. A Uruguaiana possui uma capacidade de geração instalada de 639,0 MW,
equivalente a aproximadamente 10,0% da capacidade instalada no Estado do Rio Grande do Sul. A geração de
energia pela termoelétrica é realizada por meio de seu ciclo térmico composto por duas turbinas de combustão com
capacidade instalada de 187,5 MW cada e uma turbina a vapor com 265 MW de capacidade instalada. Para operar
estas turbinas, a Uruguaiana utiliza o gás natural fornecido pela empresa Argentina YPF como combustível.
A Uruguaiana vende sua energia através de PPAs de longo prazo celebrados com a Eletropaulo, AES Sul
Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. (a “AES Sul”), controlada pela AES Brasil, Rio Grande Energia RGE S.A. (o
“RGE”) e Companhia Estadual de Energia Elétrica (a “CEEE”). A Uruguaiana entrega energia para os PPAs através
da geração de energia e/ou através de contratos bilaterais. Nos períodos de nove meses findos em 30 de setembro de
2005 e 2006, a Uruguaiana vendeu 3,8 GWh e 3,9 GWh, respectivamente, para companhias de distribuição de
energia no Estado do Rio Grande do Sul e para a Eletropaulo, gerando uma receita líquida de R$386 milhões e
R$418 milhões, respectivamente.
A tabela abaixo apresenta os dados operacionais mais relevantes para os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2003, 2004 e 2005 e para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006:

(GWh)
Eletricidade Gerada
Contratos de Compra e Venda de Energia
Vendas de Energia

Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
2006
1,246
2,683
3,929
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Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de
2003
2004
2005
1,751
2,259
1,719
2,440
2,424
3,335
4,102
4,366
5,054

DESTAQUES OPERACIONAIS DA ELETROPAULO E DA AES TIETÊ
Destaques Operacionais da Eletropaulo
A Eletropaulo foi a maior distribuidora de energia elétrica do Brasil, em 2005, em termos de receita e de volume de
eletricidade distribuída, e acredita possuir vantagens, que permitem continuamente melhorar sua performance
operacional e financeira:
•

Área de Concessão Concentrada e Desenvolvida. A Eletropaulo fornece eletricidade para 5,4 milhões de
clientes em uma área de concessão com aproximadamente 16 milhões de residentes, abrangendo a área
metropolitana de São Paulo, que é a maior área metropolitana dentro do estado mais desenvolvido e
industrializado do Brasil. São Paulo é o centro financeiro e comercial do Brasil, e é a sede de muitas
grandes empresas brasileiras e da maioria das principais instituições financeiras. De acordo com IBGE, em
2003, a sua área de concessão representava 13,9% do PIB brasileiro. Em comparação com as áreas de
concessão de outras distribuidoras do Brasil, sua área de concessão tem um alto índice de PIB/per capita e
uma alta densidade demográfica, assim como um dos maiores índices de consumo de eletricidade per
capita. Em 4 de julho de 2003, data de sua última revisão tarifária, a base bruta de sua remuneração foi de
R$9.885 milhões, sobre a qual há repasse à tarifa de 4,3% decorrente da depreciação de referida base de
remuneração. Adicionalmente, de acordo com as regras de revisão tarifária aplicáveis às distribuidoras de
energia elétrica, vigentes até próxima revisão tarifária da Eletropaulo, a ANEEL repassa às tarifas de
energia elétrica 17,07% sobre a base de remuneração líquida de ativos, que no caso da Eletropaulo foi
homologada em R$4.771 milhões em 2003. Tal retorno visa remunerar o valor do capital investido na
Eletropaulo, seja por meio de capital próprio e/ou de terceiros.

•

Base de Clientes Diversificada e Crescente. A base de clientes da Eletropaulo tem crescido gradativamente desde a
privatização, em abril de 1998, e o número de clientes dentro da sua área de concessão tem crescido a uma média de
100 mil novos clientes por ano desde 1999. Essa base de clientes é diversificada e não é dependente de nenhum
segmento específico da economia brasileira. No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006, 33,2% da
eletricidade transmitida em sua rede de distribuição destinou-se a atender a demanda de seus clientes residenciais,
26,0% de seus clientes comerciais, 17,4% de seus clientes industriais, 17,0% de clientes livres e 6,4% de outros
clientes. A base de clientes reflete as mudanças da economia da região metropolitana de São Paulo, cuja
representatividade do setor de serviços na economia tem aumentado em relação à produção industrial. A
administração da Eletropaulo acredita que sua carteira diversificada de clientes, somada à renda média dos clientes
residenciais superior à média nacional, reduz os riscos de diminuição do consumo em sua área de concessão, dado
que o mercado residencial tende ser menos sensível às oscilações da economia do que o mercado industrial, que
reage mais rapidamente a reduções no ritmo de desenvolvimento e crescimento econômico.

•

Administração Experiente. Os conselheiros e diretores da Eletropaulo têm vasta experiência no segmento
de distribuição e geração de energia elétrica, tanto no setor privado como no público. Em 30 de setembro de
2006, seus diretores possuíam, em média, 13 anos de experiência no setor de energia elétrica.

•

Acionistas Importantes e Comprometidos. Seus acionistas indiretos são AES Corporation e BNDES. A
AES Corporation é uma companhia líder no mercado mundial de energia elétrica que, em 2005, detinha e
operava mais de US$29 bilhões em ativos em 26 países, incluindo 127 unidades de geração de eletricidade,
que fornecem mais de 44.000 MW de capacidade de geração, e 14 distribuidoras de energia elétrica. A AES
Corporation investe ativamente no Brasil desde 1996 e tem um forte comprometimento com seus negócios
na América Latina. A AES Corporation pretende continuar focada na consolidação de suas atividades na
região. Em 2005, os negócios na América Latina da AES Corporation representaram 57,9% de sua receita
bruta consolidada. O BNDES é o maior Banco de Desenvolvimento da América Latina, com mais de R$175
bilhões em ativos, sendo a principal instituição financeira de execução das políticas de investimento do
Governo Federal, auxiliando diretamente ou por meio do BNDESPAR, programas, projetos, trabalhos e
serviços relacionados ao desenvolvimento econômico e social do Brasil. O BNDES é também a principal
fonte doméstica de financiamento de longo-prazo, com uma ênfase especial no financiamento de projetos de
infra-estrutura para os setores privado e público, incluindo a indústria de energia elétrica. A Eletropaulo
acredita que o conhecimento técnico e operacional e a importância de seus acionistas proporcionam
vantagens significativas na administração de suas operações.
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•

Serviço de Alta Qualidade e Confiança. A Eletropaulo acredita ter alto nível de qualidade de serviço, com
poucos e curtos episódios de interrupção de serviço e uma grande variedade de serviços de valor agregado para
seus clientes, como programas de eficiência elétrica, gerenciamento de carga de energia e serviços de infraestrutura elétrica. Em 30 de setembro de 2006, a Eletropaulo teve uma freqüência de interrupções (medida em
número de interrupções por consumidor por ano) de 5,95, com tempo médio de interrupção (medido em horas
por consumidor por ano) de 8,25 horas, estando em cumprimento com os padrões estabelecidos pela ANEEL. A
ANEEL realiza pesquisas sobre a qualidade dos serviços da Eletropaulo junto aos consumidores em sua área de
concessão, e parte da sua tarifa é ajustada com base no resultado dessas pesquisas. Na medida em que a
Eletropaulo obtém bons resultados nessas pesquisas, sua lucratividade poderá aumentar. Adicionalmente, a sua
alta qualidade de serviço diminui os custos de manutenção, melhora a satisfação dos seus clientes, e é um
importante diferencial dos serviços que presta, ajudando a Eletropaulo a reter seus clientes potencialmente livres.

•

Estrutura de Capital Equilibrada. Ao longo dos últimos três anos a Eletropaulo concluiu um programa de
refinanciamento e reperfilamento de suas dívidas que diminuiu as despesas com juros, melhorou
significativamente sua liquidez e flexibilidade operacional, e alongou o prazo médio de suas dívidas de 2,86
anos, em 31 de dezembro de 2004, para 5,44 anos, em 30 de setembro de 2006. Ademais, nos últimos doze
meses findos em 30 de setembro de 2006, a Eletropaulo reduziu o custo médio da dívida de 101,9% para
99,7% do CDI, bem como estendeu o prazo médio das dívidas de 3,43 anos para 5,44 anos. Como resultado,
a amortização de dívida foi compatibilizada com a sua expectativa de geração de caixa. Além disso, a
Eletropaulo reduziu significativamente as dívidas atreladas ao Dólar de 17,0% de sua dívida total em 31 de
dezembro de 2004 para 2,1% em 30 de setembro de 2006, o que reduziu sua exposição às flutuações da taxa
de câmbio do Dólar em relação ao Real. A Eletropaulo acredita que a melhora de sua estrutura de capital,
juntamente com a sua geração de caixa operacional (R$1.547 milhões em 2005 e R$1.209,4 milhões no
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006), poderão permitir que a Eletropaulo volte a
realizar distribuições de dividendos aos acionistas no futuro.

Destaques Operacionais da AES Tietê
Desde a sua constituição, a AES Tietê figura como uma das maiores empresas de geração de energia elétrica do
Brasil, com base nos resultados operacionais e financeiros obtidos nos últimos anos. Neste sentido, a AES Tietê
possui as seguintes vantagens competitivas:
•

Condições Hidrológicas Favoráveis. As condições hidrológicas da região em que atua e a disponibilidade
de seus equipamentos têm permitido à AES Tietê a produção de energia 18% superior à sua Energia
Assegurada, com base na média dos últimos 20 anos.

•

Relacionamento com o Governo e com a Sociedade. A AES Tietê pauta seu relacionamento com os diferentes
órgãos públicos com os quais se relaciona com um único princípio: o da máxima transparência. Como, por força
da atividade principal da AES Tietê, há uma inter-relação intensa e constante com todas as instâncias de governo,
empresas e cidadãos, o comportamento ético, claro e dentro do mais rigoroso cumprimento das leis e
regulamentos é decisivo para o bom andamento dos negócios. Além disso, a AES Tietê pratica e exige dos seus
empregados a observação de um código de ética que atende a preceitos morais e legais.

•

Qualidade Operacional. A AES Tietê tem operado nos últimos cinco anos com média de 94,1% em
Disponibilidade de Unidade Geradora (DUG), índice que mede o tempo médio durante o qual a AES Tietê
esteve disponível para produzir energia elétrica. Outro importante indicador de qualidade das operações, a
Taxa de Falha (TF) de unidade geradora, apresentou índice de 1,6 em 2005, o que representa um bom índice
quando comparado à meta imposta pelo ANEEL de 2,9 para o mesmo período. O desempenho é fruto da
combinação de três fatores: pessoal treinado, experiente e motivado, investimento em manutenção dos
equipamentos e flexibilidade para despacho da energia. Essa flexibilidade é obtida graças ao programa de
manutenção preventiva da AES Tietê, que favorece a disponibilidade e confiabilidade das unidades geradoras.
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•

100% da Energia Assegurada contratada a Longo Prazo. A partir de 2006 até 2015, 100% da Energia Assegurada
da AES Tietê é objeto de venda pelo Contrato Bilateral, proporcionando estabilidade na geração de caixa.

•

Administração Experiente. A Diretoria e o Conselho de Administração da AES Tietê possuem sólida
experiência em indústrias de geração e distribuição de energia, nos setores privado e público. Em 30 de
setembro de 2006, a administração da AES Tietê possuía uma média de 18 anos de experiência no setor
elétrico.

•

Acionistas Relevantes. Seus acionistas indiretos são AES Corporation e BNDES. A AES Corporation é
uma companhia líder no mercado mundial de energia elétrica que, em 2005, detinha e operava mais de
US$29 bilhões em ativos em 26 países, incluindo 127 unidades de geração de eletricidade, que fornecem
mais de 44.000 MW de capacidade de geração, e 14 distribuidoras de energia elétrica. A AES Corporation
investe ativamente no Brasil desde 1996 e tem um forte comprometimento com seus negócios na América
Latina. A AES Corporation pretende continuar focada na consolidação de suas atividades na região. Em
2005, os negócios na América Latina da AES Corporation representaram 57,9% de sua receita bruta
consolidada. O BNDES é o maior Banco de Desenvolvimento da América Latina, com mais de R$175
bilhões em ativos, sendo a principal instituição financeira de execução das políticas de investimento do
Governo Federal, auxiliando diretamente ou por meio do BNDESPAR, programas, projetos, trabalhos e
serviços relacionados ao desenvolvimento econômico e social do Brasil. O BNDES é também a principal
fonte doméstica de financiamento de longo-prazo, com uma ênfase especial no financiamento de projetos de
infra-estrutura para os setores privado e público, incluindo a indústria de energia elétrica. A Eletropaulo
acredita que o conhecimento técnico e operacional e a importância de seus acionistas proporcionam
vantagens significativas na administração de suas operações.

•

Dividendos. Apesar do estatuto social da AES Tietê prever distribuição mínima obrigatória de dividendos
correspondentes a 25% do lucro líquido do exercício, conforme ajustado, com o direito adicional às ações
preferenciais de sua emissão de receber dividendos anuais 10% superiores aos destinados a cada ação
ordinária, a AES Tietê, favorecida pela sua forte geração livre de caixa, tem distribuído parcela
significativamente superior do lucro líquido. Em 2004 e 2005, a AES Tietê distribuiu 95% e 96,9%,
respectivamente, do seu lucro líquido na forma de dividendos e juros sobre capital próprio.

ESTRATÉGIA DA ELETROPAULO E DA AES TIETÊ
Estratégia da Eletropaulo
A estratégia da Eletropaulo é aproveitar sua crescente, concentrada e desenvolvida base de clientes localizada em sua
área de concessão, que gera receitas a partir de uma demanda dispersa e estável por energia elétrica, assim como
aumentar a eficiência operacional e continuamente melhorar sua qualidade de serviço e reduzir seus custos
financeiros, de forma a criar valor para os acionistas. Os elementos chave de sua estratégia são:
•

Consolidação da Posição de Empresa Líder na Distribuição de Energia Elétrica no Brasil. Em 2005, a
Eletropaulo foi a maior empresa de distribuição de energia elétrica no Brasil em termos de receita e de
volume de eletricidade distribuída. A Eletropaulo pretende continuar expandir sua rede de distribuição de
energia elétrica e investir em ativos que componham sua base regulatória de remuneração, bem como a
melhorar a qualidade e confiabilidade de seus serviços. Ao longo dos últimos oito anos a base de clientes
cresceu em aproximadamente 100 mil clientes por ano. A Eletropaulo planeja investir aproximadamente
R$346 milhões em 2006 para aprimorar a qualidade dos serviços, aumentar o número de clientes e criar as
bases para aumento de suas receitas.
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•

Aumento na Eficiência Operacional Buscando Aumentar sua Lucratividade e Manter ou Melhorar Nível de
Qualidade de Serviço da Eletropaulo. A Eletropaulo está implementando um programa de redução de custos
para impedir que seu custo operacional cresça a uma taxa superior à inflação. O seu esforço de redução de custos
é concentrado em aprimorar (i) o gerenciamento da cadeia de fornecimento (incluindo a implementação de
práticas globais de suprimento junto à AES Corporation), (ii) o gerenciamento dos processos de prestação de
serviços, (iii) o gerenciamento de ativos, bem como (iv) a alocação de investimentos. Também concentrará
esforços para reduzir as perdas comerciais e o volume de recebíveis de baixa qualidade creditícia. A Eletropaulo
desenvolveu vários indicadores de desempenho, incluindo qualidade de serviço e duração e freqüência de
interrupções de serviço, contra os quais é comparada sua eficiência operacional. Como uma parcela do seu
aumento da tarifa anual de eletricidade é diretamente ligada ao aumento da inflação, se seu custo operacional
futuro crescer abaixo da inflação, sua lucratividade provavelmente melhorará.

•

Otimização da Estrutura de Capital da Eletropaulo para Produzir Fluxos Sustentáveis de Caixa Livres
para seus Acionistas. A Eletropaulo pretende se beneficiar de custos menores de financiamento decorrentes
da melhora de sua condição financeira e da melhora das condições macro-econômicas no Brasil, resultando
em taxas de juros menores. Pretende, ainda, reduzir as despesas com juros, estender o prazo de suas dívidas
e continuar mitigando a exposição ao Dólar por meio de mecanismos de proteção cambial ou incorrendo em
dívidas denominadas em moeda local para refinanciar as dívidas denominadas em moeda estrangeira.
Adicionalmente, como resultado das condições favoráveis de mercado, a administração da Eletropaulo
acredita que futuros refinanciamentos poderão fornecer maior flexibilidade operacional e financeira e
diminuir as restrições à sua capacidade de distribuir dividendos aos acionistas.

•

Redução de Perdas Comerciais de Eletricidade e Intensificação da Cobrança de Créditos a Receber para
Aumentar a Lucratividade. A administração da Eletropaulo está desenvolvendo programas de
desenvolvimento para reduzir as perdas comerciais de eletricidade e intensificar as cobranças de créditos a
receber junto ao setor público, por meio dos quais acredita poder melhorar sua lucratividade. A Eletropaulo
sofreu perdas comerciais de eletricidade resultantes de conexões ilegais, furto, erros de cobrança e de
medição e fraude. Para reduzir essas perdas, implementou novas tecnologias que, acredita, ajudaram na
descoberta de conexões ilegais e na análise de faturas irregulares em tempo real. Adicionalmente, a
Eletropaulo está investindo em outros instrumentos preventivos, como cabos antifurto e caixas de desvio.
Como resultado, as perdas totais de eletricidade caíram de 13,2% em 2003 para 12,2% em 30 de setembro
de 2006. A Eletropaulo está trabalhando para melhorar as taxas de arrecadação relativas ao setor público e
privado e implementando um programa mais agressivo de recebimento, incluindo descontinuidade de
serviços para órgãos públicos inadimplentes desde 2005, o qual é constantemente aprimorado. Como
resultado, a Eletropaulo evoluiu de uma taxa de arrecadação de 98,2% no período de nove meses findo em
30 de setembro de 2005 para 99,2% no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006.

•

Retenção de Clientes Potencialmente Livres de Alto Valor. A administração da Eletropaulo monitora a
lucratividade e o perfil de consumo de eletricidade de cada um de seus grandes clientes que podem se tornar
clientes livres. A Eletropaulo acredita que este monitoramento a ajuda a identificar os mais rentáveis
clientes e a concentrar seus esforços para mantê-los. A Eletropaulo desenvolveu programas de eficiência
elétrica voltados para as necessidades específicas desses clientes e continua a investir em sua rede para
melhorar a qualidade e confiabilidade dos serviços. Acredita que o alto nível do serviço que fornece, com
poucos e curtos períodos de interrupção, de acordo com os padrões estabelecidos pela ANEEL, e a grande
variedade de serviços de valor agregado que oferece, incluindo programas de eficiência elétrica,
gerenciamento de carga e serviços de infra-estrutura elétrica, reduz seu custo de manutenção, melhora a
satisfação do cliente e os ajuda a manter clientes potencialmente livres de alto valor.

•

Relacionamento Construtivo com a ANEEL, CSPE e MME. A Eletropaulo pretende continuar a manter e
fortalecer o seu relacionamento construtivo e próximo com a ANEEL, CSPE e MME, mantendo um canal de
comunicação permanentemente aberto, com o intuito de obter ajustes tarifários justos, que possibilite a Eletropaulo
repassar os custos aos consumidores e obter retorno sobre a base de remuneração de acordo com suas expectativas.
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Estratégia da AES Tietê
Excelência operacional é a base sobre a qual a AES Tietê sustenta sua estratégia para tornar-se cada vez mais
competitiva e eficiente e, assim, elevar ao máximo a criação de valor para os seus acionistas. Essa orientação busca
manter a qualidade das operações e o reconhecimento de uma prestação de serviço segura e confiável.
•

•

•

Excelência operacional. Esta estratégia visa: (i) obter reconhecimento como empresa modelo pela sua
gestão moderna e ágil, que lança mão das melhores práticas em suas operações; (ii) alcançar elevados
padrões de desempenho e ser reconhecida pelas partes interessadas como referência em práticas de atuação
responsável; (iii) tornar disponível uma adequada infra-estrutura de soluções de informação que dêem
suporte às operações da AES Tietê; e (iv) promover o desenvolvimento do potencial humano nas
habilidades requeridas para o sucesso da estratégia.
Criação de valor. Esta estratégia visa: (i) transformar o valor criado por meio da eficiente operação em
aumento da capitalização de mercado; e (ii) construir uma cultura corporativa sólida e única, estreitando
continuamente o relacionamento com os agentes do mercado de capitais e adotando padrões elevados de
governança corporativa.
Segurança dos Empregados e Clientes. A AES Tietê considera a segurança dos seus empregados uma parte
muito importante dos seus negócios, e a revisão constante das políticas de segurança visa à melhoria das
regras e procedimentos internos da AES Tietê para fortalecer a relação com seus empregados, atingindo
assim um alto grau de eficiência. As políticas de segurança da AES Tietê têm gerado bons efeitos, existindo,
inclusive, uma unidade que não registra qualquer acidente com afastamento há 18 anos.
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SUMÁRIO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA EMISSÃO
Emissora:

Companhia Brasiliana de Energia

Valor Mobiliário:

Debêntures simples, não conversíveis em ações.

Data de Emissão das Debêntures:

31 de outubro de 2006.

Agente Fiduciário:

Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Banco Mandatário e Escriturador:

Banco Itaú S.A.

Coordenador Líder:

Banco Itaú BBA S.A.

Valor Total da Emissão:

R$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais).

Número de Séries:

Série única.

Quantidade de Debêntures:

80.000 (oitenta mil).

Debêntures do Lote Suplementar:

A Emissora não outorgou ao Coordenador Líder opção de aumentar a
quantidade de Debêntures a serem distribuídas por meio do lote
suplementar, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400.

Debêntures Adicionais:

A Companhia não aumentará a quantidade de Debêntures a serem
distribuídas, conforme o disposto no artigo 14, parágrafo primeiro da
Instrução CVM 400.

Valor Nominal Unitário:

R$10.000,00 (dez mil reais), na Data de Emissão.

Espécie:

Quirografária, sujeita à convolação para a espécie com garantia real
após a quitação das obrigações decorrentes das Notas Promissórias,
com conseqüente liberação dos Bens Alienados (conforme descritos na
seção “Informações Relativas à Oferta”), e a constituição das Garantias
Reais (conforme descritas na seção “Informações Relativas à Oferta”).

Forma e Conversibilidade:

Forma nominativa e escritural, simples, não conversíveis em ações de
emissão da Emissora.

Prazo e Data de Vencimento:

Prazo de 114 (cento e catorze) meses e 20 (vinte) dias, contados a partir
da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 20 de maio de 2016.

Preço de Subscrição e Forma de
Integralização:

As Debêntures serão subscritas, pelo seu Valor Nominal Unitário
acrescido da Remuneração das Debêntures, conforme descrita na seção
“Informações Relativas à Oferta”, sendo a Remuneração das
Debêntures calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a
data da efetiva integralização. As Debêntures poderão ser
integralizadas à vista (i) em moeda corrente nacional; ou (ii) com
direitos de crédito detidos por titulares das Notas Promissórias.
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Distribuição e Negociação:

As Debêntures serão registradas (A) para distribuição no mercado
primário: no SDT, administrado e operacionalizado pela CETIP, com base
nas políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA, sendo a distribuição
liquidada e as Debêntures custodiadas na CETIP; e (B) para negociação no
mercado secundário: (i) no SND, administrado e operacionalizado pela
CETIP, com base nas políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA, sendo a
negociação liquidada e as Debêntures custodiadas na CETIP; e (ii) no
Sistema de Negociação BOVESPAFIX, da BOVESPA, sendo a
negociação liquidada e as Debêntures custodiadas na CBLC.

Juros Remuneratórios:

As Debêntures farão jus a uma remuneração que contemplará juros
remuneratórios, a partir da Data de Emissão, incidentes sobre seu Valor
Nominal Unitário não amortizado, e estabelecidos com base na taxa média
dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, “over extra grupo”, expressa na
forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculada e divulgada pela
CETIP, no Informativo Diário, disponível em sua página na Internet
(http://www.cetip.com.br) e no jornal “Gazeta Mercantil”, edição nacional,
ou, na falta deste, em outro jornal de grande circulação (a “Taxa DI”),
acrescida exponencialmente de spread de 2,25% (dois inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento) ao ano, base 252 dias úteis (o “Acréscimo sobre a
Taxa DI”, sendo a Taxa DI e o Acréscimo sobre a Taxa DI, em conjunto,
referidos como a “Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma
exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos,
incidentes sobre o Valor Nominal Unitário não amortizado das Debêntures
desde a Data de Emissão, ou da última data de pagamento da Remuneração,
conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento.

Data de Pagamento da Remuneração

O primeiro pagamento da Remuneração dar-se-á em 20 de maio de
2007. A partir de então, os juros serão devidos, todo dia 20 de maio e
20 de novembro de cada ano, até o dia e do último em 20 de maio de
2016, quando ocorrerá o último pagamento.

Repactuação:

Não haverá.

Amortização:

Amortizações Programadas: As Debêntures serão objeto de
amortização programada (20% do Valor Nominal Unitário das
Debêntures), em 20 de maio de 2014, 20 de novembro de 2014; 20 de
maio de 2015, 20 de novembro de 2015 e 20 de maio de 2016.
Amortizações Extraordinárias: A Emissora poderá amortizar
extraordinariamente as Debêntures em Circulação, total ou parcialmente, a
partir de 20 de maio de 2011, ocasião em que serão pagos, além da
amortização, Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de
Emissão ou da última data de pagamento da Remuneração, conforme o
caso, até a data de pagamento da Amortização Extraordinária, acrescido de
prêmio, calculado sobre o valor a ser pago, equivalente a: (i) 2,50%, se a
amortização for feita entre 20 de maio de 2011 e 20 de maio de 2012; (ii)
2,00%, se a amortização for feita entre 20 de maio de 2012 exclusive e 20
de maio de 2013 inclusive; (iii) 1,50%, se a amortização for feita entre 20
de maio de 2013 exclusive e 20 de maio de 2014 inclusive; (iv) 1,00%, se a
amortização for feita entre 20 de maio de 2014 exclusive e 20 de maio de
2015 inclusive; (v) 0,5%, se a amortização for feita entre 20 de maio de
2015 exclusive e 20 de maio de 2016 inclusive. Caso ocorra prépagamento, em virtude da Venda da Uruguaiana, e da Venda das Ações
Excedentes, conforme descritas na seção “Informações Relativas à Oferta”,
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não será devido o Prêmio de Amortização Extraordinária. A Amortização
Extraordinária deverá atingir todas as Debêntures, na mesma proporção.
Serão consideradas como Debêntures em Circulação aquelas
Debêntures emitidas pela Emissora subscritas que ainda não tiverem
sido resgatadas e/ou liquidadas, excluídas aquelas mantidas em
tesouraria pela Emissora ou de titularidade de empresas controladas,
direta ou indiretamente pela Emissora, ou de seus controladores (ou
grupo de controle), ou dos respectivos administradores de tais
sociedades, incluindo, mas não se limitando, as pessoas direta ou
indiretamente relacionadas a qualquer das pessoas anteriormente
mencionadas (as “Debêntures em Circulação”).
Resgate Antecipado:

Com exceção da Amortização Extraordinária descrita no item acima,
não haverá resgate antecipado facultativo das Debêntures.

Aquisição Facultativa:

A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir as Debêntures em
Circulação, no mercado, por preço não superior ao seu Valor Nominal
Unitário, ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, se for o caso,
acrescido da Remuneração aplicável até a data da aquisição, calculada
pro rata temporis, observado o disposto no artigo 55, parágrafo 2º da
Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures objeto de aquisição
facultativa poderão ser canceladas, permanecer em tesouraria da
Emissora, ou ser novamente colocadas no mercado, sendo que as
Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria,
se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração
e demais condições das demais Debêntures então em circulação.

Garantias Reais sob Condição
Suspensiva:

Para fins de cumprimento das obrigações perante os Debenturistas
assumidas na Escritura de Emissão pela Emissora, a AES Tietê
Empreendimentos, a AES Tietê Participações, a Emissora, a AES Elpa,
a AES Uruguaiana, a AES Tietê Holdings e a AES TH II alienaram ou
cederam fiduciariamente em garantia aos Debenturistas, sob condição
suspensiva, os Bens Alienados.

Quorum de Deliberação em
Assembléias Gerais de Debenturistas:

Cada Debênture dará direito a um voto, admitida a constituição de
mandatários, titulares das Debêntures (os “Debenturistas”) ou não. As
deliberações serão tomadas por Debenturistas que representem, no
mínimo, a maioria das Debêntures em circulação, com exceção das
matérias para as quais estiver previsto quorum qualificado em lei ou
na Escritura de Emissão, conforme mencionado abaixo:
•

acordo com a Emissora sobre o novo parâmetro de remuneração
das Debêntures no caso de (i) extinção, (ii) ausência de apuração
e/ou divulgação da Taxa DI por mais de 5 dias úteis, ou (ii)
impossibilidade de aplicação dessa taxa às Debêntures, ocasião
na qual o quorum será de 2/3 (dois terços) do total das
Debêntures em Circulação;

•

não declaração do vencimento antecipado das obrigações
decorrentes das Debêntures nas hipóteses nas quais o vencimento
antecipado não é automático, cujo quorum de aprovação será de
75% das Debêntures em Circulação;
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•

modificação nas condições das Debêntures com relação (i) à
Remuneração, às Garantias Reais, aos prazos de vencimento ou à
amortização das Debêntures; ou (ii) aos dispositivos que se
refiram a quoruns previstos na Escritura de Emissão, ocasião na
qual o quorum de aprovação será de 90% das Debêntures em
Circulação; e

•

alterações nas cláusulas de vencimento antecipado, ocasião na
qual o quorum de aprovação será de 90% das Debêntures em
Circulação.

Para efeitos de quorum de deliberação não serão computados, ainda,
eventuais votos em branco.
Local de Pagamento:

O pagamento da Remuneração será efetuado utilizando-se, conforme o
caso: (a) os procedimentos adotados pela CETIP, para as Debêntures
registradas no SND; (b) os procedimentos adotados pela CBLC, para as
Debêntures registradas no BOVESPAFIX ou, (c) para os Debenturistas
que não estejam vinculados a tais sistemas, por meio do Banco
Mandatário e Escriturador.

Público Alvo:

A Oferta será destinada a pessoas físicas e jurídicas, fundos de
investimentos, fundos de pensão, entidades administradoras de recursos
de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, seguradoras, entidades de previdência
complementar e de capitalização e investidores institucionais ou
qualificados, conforme regras vigentes no país, levando em conta o
perfil de risco dos seus clientes e a adequação às Debêntures,
assegurando-se que o tratamento conferido seja justo e eqüitativo.

Inadequação do Investimento:

O investimento nas Debêntures não é adequado a investidores que (a)
necessitem de liquidez, tendo em vista a possibilidade de serem
pequenas ou inexistentes as negociações das Debêntures no mercado
secundário; e/ou (b) não estejam dispostos a correr o risco de crédito de
empresa do setor privado.

Informações Adicionais:

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora e a
Distribuição Pública poderão ser obtidas com a Emissora, os
Coordenadores e a CVM.
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IDENTIFICAÇÃO DOS COORDENADORES
COORDENADOR LÍDER
Banco Itaú BBA S.A.
O Itaú BBA é o maior banco de atacado do Brasil, com ativos de R$40,1 bilhões em junho de 2006. O banco faz parte do
grupo Itaú, que possui 95,8% do total de ações e 50% das ações ordinárias de emissão do Itaú BBA, sendo o restante
detido por executivos do próprio banco. O Itaú BBA se caracteriza pelo foco no atendimento aos clientes corporativos,
com ênfase em crédito e operações estruturadas, atuando, assim, como banco corporativo e banco de investimento.
De acordo com o ranking ANBID, o Itaú BBA é um dos líderes de distribuição de operações de renda fixa no
mercado doméstico, ocupando o primeiro lugar em 2004 e 2005 e o segundo lugar em 2006 (até setembro), com
participações de mercado de 26%, 20% e 20,2, respectivamente.
Em 2005, entre as operações coordenadas pelo Itaú BBA destacam-se as debêntures de Cia. Itauleasing de
Arrendamento Mercantil, no valor de R$1,35 bilhão; Localiza Rent a Car S.A., no valor de R$350 milhões; Vicunha
Siderurgia S.A., no valor de R$1,2 bilhão; Telesp Celular Participações S.A., no valor de R$1,0 bilhão; Elektro
Eletricidade e Serviços S.A., no valor de R$750 milhões; e o FIDC CESP II, no valor de R$650 milhões.
Em 2006, entre as operações coordenadas pelo Itaú BBA destacam-se as debêntures da Telemar Norte Leste S.A., no
valor R$2,1 bilhões; Itauseg Participações S.A., no valor de R$1,5 bilhão; Vivax S.A., no valor de R$220 milhões;
Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, no valor de R$350 milhões; Brasil Telecom, no valor de R$1,1 bilhão;
Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S.A. - Autoban, no valor de R$510 milhões, ALL - América
Latina Logistica - S.A., no valor de R$700 milhões; TAM S.A., no valor de R$500 milhões; Ampla Energia e
Serviços S.A., no valor de R$370 milhões; Gafisa S.A., no valor de R$240 milhões; Lupatech S.A., no valor de
R$227 milhões; Energisa S.A. no valor de R$350 milhões; e o FIDC CESP III, no valor de R$650 milhões
COORDENADOR
Banco Votorantim S.A
O Banco Votorantim S.A. (o “Banco Votorantim”) iniciou as suas atividades em 31 de agosto de 1988 como uma
distribuidora de títulos e valores mobiliários, sob a razão social Baltar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
mais tarde alterada para Votorantim D.T.V.M. Ltda. O sucesso inicial da Votorantim D.T.V.M. Ltda., que chegou a ser a
segunda maior distribuidora de valores do País em 1990, motivou sua transformação em banco múltiplo, autorizada pelo
Banco Central em 7 de agosto de 1991, após sua transformação em sociedade anônima em 25 de fevereiro de 1991.
Originalmente criado para ser o braço financeiro do Grupo Votorantim, o Banco Votorantim passou a desenvolver
ativamente sua carteira de clientes fora do Grupo Votorantim a partir de 1991, quando adquiriu o status de banco
múltiplo. Procurando atender às necessidades de sua seleta clientela, expandiu suas operações, prestando seus
serviços a diversos clientes, pessoas físicas ou jurídicas, pertencentes ou não ao Grupo Votorantim.
Além dos serviços de banco comercial e de investimento, prestados diretamente a grandes clientes de elevado
conceito e posição relevante em sua área de atuação, o Banco Votorantim atua em operações de varejo
(financiamento e crédito ao consumidor) por meio da BV Leasing e da BV Financeira, suas subsidiárias, na gestão de
fundos de investimento, com Votorantim Asset Management, e como corretora de valores mobiliários, com
Votorantim CTVM. O Banco Votorantim tem sua sede na Cidade de São Paulo e filiais nas Cidades do Rio de
Janeiro, Porto Alegre e Nassau (Bahamas) e um escritório de representação localizado em Londres e um pedido de
constituição de um broker dealer em Nova Iorque.
Nos últimos seis anos, o Banco Votorantim participou da estruturação de 47 operações no mercado de capitais local
totalizando um volume de emissões de, aproximadamente, R$20,3 bilhões.
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INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS
Para fins do disposto no item 2, do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a Emissora e/ou a
Oferta, conforme aplicável, poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
Emissora
Companhia Brasiliana de Energia
Diretoria de Relações com Investidores
At: Britaldo Pedrosa Soares
Rua Lourenço Marques, nº 158, 1º andar, sala C
São Paulo, SP 04547-100
Telefone: (11) 2195 7050
Fac-símile: (11) 2195- 2147
E-mail: britaldo.soares@aes.com
Internet: www.companhiabrasiliana.com.br
Coordenador Líder
Banco Itaú BBA S.A.
Mercado de Capitais
At: Pedro Henrique Giavina Bianchi
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400-4º andar
São Paulo, SP 04538-132
Tel: (11) 3708-8162
Fax: (11) 3708-8107
E-mail: pgbianchi@itaubba.com.br
Internet: www.itaubba.com.br

Coordenador
Banco Votorantim S.A.
Responsável: Emilio Otranto Neto
Av. Roque Petroni Jr., nº 999, 16º andar,
04707-910, São Paulo, SP.
tel: 55-11-5185-1651
fax: 55-11-5185-1921
Internet: www.bancovotorantim.com.br
E-mail: emilio.otranto@bancovotorantim.com.br

Consultor Legal da Emissora

Consultor Legal dos Coordenadores
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga
Souza, Cescon Avedissian, Barrieu e Flesch Advogados
Advogados
At.: Ronald Herscovici
At.: Eduardo Soares
Rua Funchal, 263 - 11º andar
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447
São Paulo, SP 04551-060
São Paulo, SP 01403-001
Tel: (11) 3089-6500
Tel.: (11) 3147-7600
Fax: (11) 3089-6565
Fax: (11) 3147-7770
E-mail: ronald@scbf.com.br
E-mail: esoares@mattosfilho.com.br
Internet: www.scbf.com.br
Internet: www.mattosfilho.com.br
Auditores Independentes para os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2003, 2004 e
2005 e para o período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2005.
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
At.: Iara Pasian
Departamento de Auditoria
Rua José Guerra, 127
São Paulo, São Paulo
Tel: (11) 5186-1000
Fax: (11) 5186-1654
E-mail: ipasian@deloitte.com

Auditores Independentes para o período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2006.

Ernst & Young Auditores Independentes S.A.
At.: Marcos Antônio Quintanilha
Departamento de Auditoria
Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 1.830
São Paulo, São Paulo
Tel: (11) 3523-5200
Fax: (11) 3078-6840
E-mail:marcos.quintanilha@br.ey.com
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Emissora e a Oferta poderão ser obtidas junto (i) à
Emissora, em sua sede social; (ii) ao Coordenador Líder; (iii) à BOVESPA, na Rua XV de Novembro, 275, São
Paulo, SP; e (iv) à CVM, na Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, Rio de Janeiro, RJ, ou na Rua Cincinato Braga,
340, 2º, 3º e 4º andares, Edifício Delta Plaza, São Paulo, SP. As informações constantes das páginas da rede mundial
de computadores não são partes integrantes deste Prospecto.
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DECLARAÇÕES DA EMISSORA E DO COORDENADOR LÍDER
A Emissora declara, nos termos do art. 56 da Instrução CVM 400 que:
•

este Prospecto contém as informações relevantes, necessárias ao conhecimento, pelos investidores, da
Oferta, das Debêntures, da Emissora, suas atividades, situação econômico-financeira (e de suas
controladas e coligadas e suas respectivas atividades e situação econômico-financeira), os riscos
inerentes às suas atividades (e de suas controladas e coligadas) e quaisquer outras informações
relevantes, sendo tais informações verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes;

•

este Prospecto foi elaborado de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à
Instrução CVM 400; e

•

as informações prestadas por ocasião do arquivamento deste Prospecto e fornecidas ao mercado durante
a distribuição das Debêntures no âmbito da Oferta são e serão verdadeiras, consistentes, corretas e
suficientes.

O Coordenador Líder declara, nos termos do art. 56 e item 2.4 do Anexo III da Instrução CVM 400 que tomou todas
as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, para assegurar que:
•

este Prospecto contém as informações relevantes, necessárias ao conhecimento, pelos investidores, da
Oferta, das Debêntures, da Emissora, suas atividades, situação econômico-financeira, os riscos
inerentes às suas atividades, e quaisquer outras informações relevantes; e

•

este Prospecto foi elaborado de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à
Instrução CVM 400.

Independentemente do disposto acima, determinadas informações referentes ao Brasil e ao setor de energia elétrica
incluídas neste Prospecto foram compiladas de dados coletados e analisados por entidades reconhecidas nacional e
internacionalmente no setor, que estão disponíveis ao público em geral, conforme indicado neste Prospecto.
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FATORES DE RISCO
Antes de tomar uma decisão de investimento nas Debêntures, os potenciais investidores devem considerar
cuidadosamente os riscos e incertezas descritos abaixo e as demais informações contidas neste Prospecto. Os riscos
descritos abaixo não são os únicos enfrentados pela Emissora, ou aos quais estão sujeitos investimentos no Brasil
em geral. Os negócios, situação financeira, ou resultados operacionais, da Eletropaulo, da AES Tietê e,
conseqüentemente, a situação financeira da Emissora podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer
desses riscos. Riscos adicionais que não são atualmente do conhecimento da Emissora, ou que ela julgue nesse
momento ser de pequena relevância, também podem vir a afetar os negócios da Eletropaulo, da AES Tietê e,
conseqüentemente, a situação financeira da Emissora..Para mais informações vide seção “Análise e Discussão da
Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional”.
Este Prospecto contém apenas uma descrição resumida dos termos e condições das Debêntures e das respectivas
obrigações assumidas pela Emissora com relação à Emissão. É essencial e indispensável que os investidores leiam a
Escritura de Emissão e compreendam, integralmente, suas disposições e riscos.
RISCOS RELACIONADOS A FATORES MACROECONÔMICOS
O Governo Federal e outras entidades da administração pública têm exercido influência significativa sobre a
economia brasileira. Condições políticas e econômicas no Brasil podem influenciar adversamente as atividades da
AES Tietê e da Eletropaulo, conseqüentemente, a situação financeira da Emissora.
O Governo Federal intervém freqüentemente na economia brasileira e ocasionalmente implementa mudanças
significativas na política e regulamentação econômica. As ações do Governo Federal para controlar a inflação e dar
efeito a outras políticas incluíram controle sobre preços e salários, desvalorizações da moeda, controles sobre o fluxo
de capital e limites nas importações, entre outras medidas. Os resultados operacionais da Eletropaulo e da AES Tietê,
os negócios, e condições financeiras da Emissora, bem como sua capacidade de pagamento das Debêntures, poderão
ser adversamente afetados por mudanças de políticas públicas, sejam elas implementadas em âmbito federal, estadual
ou municipal, referentes a tarifas públicas e controles sobre o câmbio, bem como por outros fatores, tais como:
•

variação cambial;

•

inflação;

•

taxas de juros;

•

liquidez do mercado doméstico financeiro e de capitais e mercados de empréstimo;

•

racionamento de energia elétrica;

•

política fiscal e regime tributário; e

•

outros desenvolvimentos políticos, sociais e econômicos no Brasil ou que afetem o Brasil.

Adicionalmente, altos membros do governo brasileiro, assim como pessoas a eles relacionadas, têm sido investigadas
em casos de má conduta e corrupção. É impossível prever todos os resultado de tais investigações, bem como prever
se podem afetar de forma negativa a economia brasileira. Tais incertezas, alegações de má conduta e corrupção, bem
como acontecimentos futuros podem afetar negativamente as condições políticas e econômicas do Brasil, assim
como os negócios da Eletropaulo, da AES Tietê e, conseqüentemente, a Emissora e sua capacidade de pagamento
das Debêntures.
Estes, outros acontecimentos e a futura evolução da economia brasileira e das medidas que o Governo Federal venha
a adotar poderão afetar adversamente os negócios e resultados da Eletropaulo, da AES Tietê e, conseqüentemente, a
situação financeira da Emissora, acarretando uma elevação nos seus custos financeiros, inclusive os decorrentes das
Debêntures.
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O resultado das eleições presidenciais ocorridas em outubro de 2006 pode afetar a economia brasileira e,
por conseqüência a situação financeira da Emissora e sua capacidade de pagamento das Debêntures.
O Presidente do Brasil tem poder suficiente para determinar políticas e ações governamentais relativamente à
economia do país e, conseqüentemente, afetar as operações e resultados financeiros de empresas brasileiras como a
Emissora. O presidente reeleito poderá modificar as políticas governamentais já existentes, e o novo governo, poderá
buscar a implementação de novas políticas. Não podemos prever quais políticas serão adotadas pelo governo
brasileiro e se essas políticas afetarão negativamente a economia brasileira, os negócios e a situação financeira da
Eletropaulo, da AES Tietê e, conseqüentemente, a Emissora e sua capacidade de pagamento das Debêntures.
A inflação e certas medidas governamentais para combatê-la podem contribuir para a incerteza econômica no
Brasil e prejudicar os negócios da Eletropaulo, da AES Tietê e, conseqüentemente, a situação financeira da
Emissora e sua capacidade de pagamento das Debêntures.
O Brasil apresentou altas taxas de inflação no passado. Mais recentemente, a taxa de inflação brasileira foi de 8,7%
em 2003, 12,4% em 2004 e 1,2% em 2005 (conforme apurado pelo IGP-M). Medidas para conter a inflação,
combinadas com a especulação sobre possíveis medidas governamentais futuras, têm contribuído para incertezas na
economia brasileira e para aumentar a volatilidade no mercado de capitais brasileiro. Ações futuras do Governo
Federal, incluindo definição das taxas de juros ou intervenções no mercado de câmbio para ajustar ou recuperar o
valor do real, podem ter efeitos relevantes e adversos na economia brasileira ou nos negócios da Eletropaulo e da
AES Tietê, afetando, conseqüentemente, a Emissora. Caso o Brasil apresente altas taxas de inflação no futuro, a
Eletropaulo e a AES Tietê podem não ser capazes de reajustar as tarifas aos seus contratos de compra e venda de
energia elétrica para compensar os efeitos da inflação em sua estrutura de custos operacionais e/ou financeiras.
Pressões inflacionárias também podem afetar a capacidade da Eletropaulo, da AES Tietê e, conseqüentemente, da
Emissora de acessar mercados financeiros estrangeiros ou antecipar-se a políticas governamentais de combate à
inflação que possam causar danos aos negócios da Eletropaulo, da AES Tietê e, conseqüentemente, a Emissora ou
afetar adversamente sua capacidade de pagamento das Debêntures.
A instabilidade na taxa de câmbio e a desvalorização do Real podem afetar desfavoravelmente os resultados
operacional e financeiro da Eletropaulo, da AES Tietê e, conseqüentemente, a Emissora, bem como sua
capacidade de pagamento das Debêntures.
A moeda brasileira tem historicamente sofrido freqüentes desvalorizações. No passado, o Governo Federal
implementou diversos planos econômicos e fez uso de diferentes políticas cambiais, incluindo desvalorizações
repentinas, pequenas desvalorizações periódicas (durante as quais a freqüência dos ajustes variou de diária a mensal),
sistemas de câmbio flutuante, controles cambiais e dois mercados de câmbio. As desvalorizações cambiais em
períodos de tempo mais recentes resultaram em flutuações significativas nas taxas de câmbio do Real frente ao Dólar
em outras moedas. Em 31 de dezembro de 2005, a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar era de R$2,34 por US$1,00,
o que representa uma valorização do Real de 11,8% desde 31 de dezembro de 2004. Em 30 de setembro de 2006, a
taxa de câmbio entre o Real e o Dólar era de R$2,1742 por US$1,00. Não é possível assegurar que a taxa de câmbio
entre o Real e o Dólar irá permanecer nos níveis atuais.
As depreciações do Real frente ao Dólar também podem criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil que podem
afetar negativamente a Emissora. As depreciações geralmente dificultam o acesso aos mercados financeiros
estrangeiros e podem incitar a intervenção do Governo, inclusive com a adoção de políticas de recessão econômica.
Contrariamente, a apreciação do Real em relação ao Dólar pode levar à deterioração da conta corrente e do saldo dos
pagamentos do Brasil, bem como impedir o crescimento das exportações. Qualquer situação mencionada acima pode
afetar desfavoravelmente os negócios, resultado operacional e financeiro, fluxo de caixa da Eletropaulo, da AES
Tietê e, conseqüentemente, a Emissora e sua capacidade de pagamento das Debêntures.
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Acontecimentos e a percepção de risco em outros países, principalmente em países emergentes, podem afetar
adversamente o valor de mercado de valores mobiliários brasileiro, incluindo as Debêntures.
O mercado para os valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes graus,
pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive da América Latina e dos demais países
emergentes. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses outros países pode ter um efeito relevante e
adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises em outros países
emergentes ou decisões relativas à política econômica de outros países, em particular os Estados Unidos, podem
reduzir a demanda de investidores por valores mobiliários de companhias brasileiras, incluindo as Debêntures, ou até
mesmo dificultar ou impedir o acesso ao mercado de capitais e o financiamento das operações da Emissora no futuro.
Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar adversamente os resultados operacionais da
Eletropaulo, da AES Tietê e, conseqüentemente, a Emissora.
O Governo Federal regularmente implementa alterações no regime fiscal que afetam a Eletropaulo, a AES Tietê e a
Emissora. Estas alterações incluem mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários,
cuja arrecadação é associada a determinados propósitos governamentais específicos. Algumas dessas medidas
poderão resultar em aumento da carga tributária da Eletropaulo e da AES Tietê, que poderá, por sua vez, influenciar
suas respectivas lucratividades, e afetar adversamente os preços da energia comprada pela Eletropaulo e vendida pela
AES Tietê e, conseqüentemente, o resultado financeiro da Emissora. Não há garantias de que a Eletropaulo, a AES
Tietê e a Emissora serão capazes de manter seus respectivos preços, fluxos de caixa projetados ou suas respectivas
lucratividades se ocorrerem aumentos significativos nos tributos aplicáveis às suas operações e atividades.
RISCOS RELACIONADOS AO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO
A extensa legislação e regulamentação governamental e eventuais alterações na regulamentação do setor elétrico
podem afetar os negócios e os resultados da Eletropaulo, da AES Tietê e, conseqüentemente, a Emissora.
As atividades da Eletropaulo e da AES Tietê, assim como dos seus concorrentes, é regulamentada e supervisionada
pela ANEEL e pelo MME. A ANEEL, o MME e outros órgãos fiscalizadores têm, historicamente, exercido um grau
substancial de influência sobre os negócios da Eletropaulo e da AES Tietê, incluindo a influência sobre as
modalidades e os termos e condições dos contratos que a Eletropaulo e a AES Tietê estão autorizadas a celebrar, bem
como sobre os níveis de produção de energia da AES Tietê. Recentemente, o Governo Federal implantou novas
políticas para o setor de energia. Em 15 de março de 2004 foi aprovada a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, que
alterou as diretrizes para o setor de energia elétrica até então vigentes. Para mais informações vide seção “Descrição
do Setor de Energia Elétrica”.
Tal legislação permanece sujeita à regulamentação por parte do MME e da ANEEL, por meio de decretos, resoluções
e outros atos normativos.
O efeito das reformas introduzidas pela Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico e reformas futuras no setor elétrico poderão
ter um impacto negativo sobre os resultados operacionais e negócios da Eletropaulo e da AES Tietê, as afetando e
afetando, conseqüentemente, a Emissora. Como exemplo, podemos citar o Decreto Lei nº47.817/06, regulamentando a Lei
nº 14.023/05, de 27 de outubro de 2005, publicado pelo Município de São Paulo. Este decreto determinou o enterramento
de postes, fios e cabos de todas as concessionárias, empresas estatais e prestadoras de serviços que operam com
cabeamento aéreo. Na medida em que a Eletropaulo não for capaz de repassar aos seus clientes os custos dessa e de outras
leis e regulamentos futuros, seus resultados operacionais podem ser adversamente afetados.
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As tarifas da Eletropaulo são determinadas de acordo com o seu contrato de concessão celebrado com a ANEEL,
e poderão ser alteradas afetando negativamente as receitas operacionais e a lucratividade da Eletropaulo e,
conseqüentemente, da Emissora.
A ANEEL tem discricionariedade para estabelecer as tarifas que a Eletropaulo cobra de seus clientes, que, em princípio,
são determinadas com base no Contrato de Concessão da Eletropaulo celebrado com a ANEEL. De acordo com o
Contrato de Concessão da Eletropaulo e com a legislação brasileira, as tarifas podem ser ajustadas pelos três seguintes
mecanismos de ajuste tarifário: (i) o reajuste anual, utilizado para compensar alguns efeitos da inflação sobre as tarifas e
transferir aos clientes certas mudanças na estrutura de custos que estão fora do controle; (ii) a revisão periódica, que, no
caso da Eletropaulo, ocorre a cada quatro anos e é utilizada para identificar outras variações nos custos e eficiência e
ajustar a rentabilidade e a base regulatória; e (iii) a revisão extraordinária, a qual a Eletropaulo pode solicitar caso
variações imprevisíveis de custos alterem significativamente a sua estrutura de custos.
A Eletropaulo não pode assegurar que a ANEEL estabelecerá tarifas que sejam favoráveis e que permita repassar aos
clientes todos os custos, incluindo aqueles resultantes de ajustes da base de remuneração, investimentos e outras
despesas ou custos. Além disso, na medida em que quaisquer desses ajustes não sejam concedidos pela ANEEL em
tempo hábil, como ocorreu em 2001 e 2002 em virtude do Programa de Racionamento, a condição financeira e os
resultados operacionais poderão ser adversamente afetados.
Se a ANEEL estabelecer tarifas que sejam desfavoráveis para a Eletropaulo, ou que não permitam repassar aos
clientes uma parte ou todos os custos, suas receitas e lucratividade poderão ser adversamente afetados, e,
conseqüentemente, a Emissora e sua capacidade de pagamento das Debêntures.
Previsões equivocadas sobre a necessidade de eletricidade na área de concessão poderão afetar adversamente a
Eletropaulo e, conseqüentemente, a Emissora.
De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, distribuidoras de eletricidade são obrigadas a contratar
previamente, por meio de leilões públicos, 100,0% de sua necessidade futura de energia elétrica. As distribuidoras de
eletricidade enfrentam o risco de serem proibidas de repassar os custos de aquisição de eletricidade aos seus clientes
caso contratem previamente menos de 100,0% ou mais de 103,0% da demanda total de eletricidade de sua área de
concessão. Esses leilões públicos ocorrem cinco, três e um ano antes da data de entrega da eletricidade. As
distribuidoras também têm a opção de reduzir a energia contratada mediante leilão público implementado sob a Lei
do Novo Modelo do Setor Elétrico.
Considerando os vários fatores que afetam a sua necessidade de energia projetada, incluindo crescimento da economia e da
população, a Eletropaulo não pode assegurar que a estimativa de demanda de energia elétrica será precisa.
Se, após a aplicação do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits de Energia, ou MCSD, a eletricidade
contratada mantiver-se abaixo de 100,0% ou acima de 103,0% do total de demanda de eletricidade nas áreas de
concessão, a Eletropaulo poderá não conseguir repassar totalmente os custos de aquisição de eletricidade aos
clientes, o que poderá resultar também na imposição de multas, que poderão afetar os seus negócios e,
conseqüentemente, a Emissora.
A concessão detida pela AES Tietê que a autoriza a gerar energia elétrica a partir dos aproveitamentos
hidrelétricos está sujeita à extinção em alguns casos, o que pode afetar a Emissora.
Nos termos do Contrato de Concessão da AES Tietê, foi outorgada à AES Tietê concessão referente ao
aproveitamento hidrelétrico a partir do qual a AES Tietê gera a energia por ela comercializada. Tal concessão expira
em 20 de dezembro de 2029. A Lei de Concessões dispõe que a concessão poderá ser extinta, antes do término de
seu prazo inicial de 30 anos, em caso de encampação ou de declaração de caducidade da concessão pelo Poder
Concedente. Nos termos da Lei de Concessões, a encampação depende de lei autorizativa e se fará após o pagamento
de prévia indenização. A caducidade poderá ser declarada no caso de descumprimento pela AES Tietê de suas
obrigações previstas no Contrato de Concessão da AES Tietê e na legislação e regulamentação aplicáveis. Para mais
informações vide “Visão Geral dos Negócios da Emissora - Visão Geral dos Negócios da AES Tietê - Contrato de
Concessão da AES Tietê”.
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A AES Tietê também pode requerer a extinção da concessão em caso de descumprimento pelo Poder Concedente de
suas obrigações, mas para tanto é necessária uma ação judicial específica.
O término antecipado do Contrato de Concessão da AES Tietê teria efeito substancial e adverso na condução dos
negócios, nos resultados operacionais, e na condição financeira da AES Tietê afetando, conseqüentemente, a Emissora.
A ANEEL pode impor penalidades à AES Tietê e à Eletropaulo ou intervir em suas concessões por
descumprimento de obrigações previstas nos seus respectivos contratos de concessão, o que pode afetar a
Emissora.
A ANEEL pode impor penalidades à AES Tietê e à Eletropaulo por descumprimento de qualquer disposição de seus
respectivos contratos de concessão. Dependendo da gravidade do inadimplemento, tais penalidades podem incluir o
seguinte:
•

advertências;

•

restrições à operação da rede, instalações e equipamentos existentes, assim como à construção de novas
instalações e à compra de novos equipamentos;

•

embargos à construção de novas instalações ou equipamentos;

•

restrições à operação das instalações e equipamentos existentes;

•

suspensão temporária da participação em processos de licitação para novas concessões; ou

•

caducidade e intervenção na concessão.

A ANEEL pode ainda, e sem prejuízo das penalidades descritas acima, intervir nas concessões para assegurar a
adequada exploração dos aproveitamentos hidrelétricos e o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis.
Qualquer das penalidades descritas acima, bem como a intervenção da ANEEL nas concessões, poderia ter um efeito
relevante e adverso na condução dos negócios, nos resultados operacionais e na condição financeira da AES Tietê e
da Eletropaulo afetando, conseqüentemente, a Emissora e sua capacidade de pagamento das Debêntures.
Caso alguns dos grandes consumidores da Eletropaulo optem por comprar eletricidade de outro fornecedor, sua
lucratividade pode ser adversamente afetada, afetando, conseqüentemente, a Emissora.
Geradores de eletricidade e outros participantes do mercado de energia elétrica no Brasil podem vender diretamente
energia a preços de mercado a grandes consumidores (geralmente clientes industriais) que decidam sair do mercado
regulado e se tornar clientes livres. Caso quaisquer desses clientes optem por sair do mercado regulado, as
concessionárias de distribuição podem reduzir proporcionalmente as compras de energia elétrica em seus contratos
com geradores. Além disso, clientes menores, com uma demanda contratada igual ou superior a 500 kW, podem se
tornar Consumidores Livres caso optem por comprar energia de fontes renováveis, como energia eólica, solar,
biomassa ou pequenas centrais hidrelétricas.
Em 30 de setembro de 2006, a Eletropaulo fornecia energia a 25 unidades de consumo de clientes potencialmente
livres, que representavam aproximadamente 2,6% de sua receita operacional líquida e aproximadamente 1,9% do
volume total de energia vendida no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006. Em 31 de dezembro de
2005, a Eletropaulo fornecia energia a 30 unidades de consumo de clientes potencialmente livres que representavam
aproximadamente 2,3% de sua receita operacional líquida e aproximadamente 3,3% do volume total de energia
vendida em 2005. Em 31 de dezembro de 2005, fornecia energia a 1.284 clientes que poderiam comprar energia de
fontes de energia renováveis e que representavam aproximadamente 17,1% de sua receita operacional líquida e
17,4% do volume total de energia vendida, respectivamente.
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Se os consumidores potencialmente livres tornarem-se Consumidores Livres e comprarem energia de outros
fornecedores, estes consumidores não estarão sujeitos ao pagamento da Recomposição Tarifária Extraordinária, ou
RTE, que permite às distribuidoras recuperar nos próximos anos parte da receita perdida como resultado do
Programa de Racionamento. Dessa forma, a realização do ativo registrado, relativamente à RTE e a lucratividade da
Eletropaulo seriam adversamente afetados caso esses clientes venham a não pagar a RTE, afetando,
conseqüentemente, a Emissora.
Condições hidrológicas desfavoráveis podem afetar adversamente os resultados da Eletropaulo, da AES Tietê e,
conseqüentemente, a Emissora.
O desempenho das atividades operacionais da Eletropaulo e da AES Tietê depende de condições hidrológicas
favoráveis. As dez usinas de geração de energia elétrica da AES Tietê, nas regiões central e nordeste do Estado de
São Paulo, são hidrelétricas. Além disso, de acordo com os dados do ONS, aproximadamente 90% do suprimento de
energia do SIN é gerado por usinas hidrelétricas. Como o SIN opera em sistema de despacho otimizado e
centralizado pelo ONS, cada usina hidrelétrica, incluindo as UHEs da AES Tietê, estão sujeitas a variações nas
condições hidrológicas verificadas tanto na região geográfica em que operam como em outras regiões do país. A
região em que as UHEs da AES Tietê operam está sujeita a condições hidrológicas imprevisíveis, com desvios nãocíclicos da média de chuvas. O período mais recente de poucas chuvas foi nos anos anteriores a 2001, quando o
Governo Federal instituiu o Programa de Racionamento, um programa destinado a reduzir o consumo de
eletricidade, de 1º de junho de 2001 até 28 de fevereiro de 2002. Uma nova ocorrência de condições hidrológicas
desfavoráveis que resulte em baixo suprimento de eletricidade no mercado brasileiro poderá causar, entre outras
coisas, a implementação de programas amplos de conservação de eletricidade, incluindo reduções compulsórias no
consumo de eletricidade. É possível que períodos prolongados de chuvas abaixo da média afetem negativamente os
resultados financeiros futuros da Eletropaulo, da AES Tietê e, conseqüentemente, da Emissora.
A diminuição na capacidade da Eletropaulo de honrar com as obrigações previstas no Contrato Bilateral pode
afetar adversamente o resultado da AES Tietê e, conseqüentemente, da Emissora.
Nos termos do Contrato Bilateral, a AES Tietê vendeu 25%, 50% e 75% de seu suprimento anual de Energia
Assegurada para os anos de 2003, 2004 e 2005 respectivamente, à Eletropaulo. A partir de 2006, a AES Tietê passou
a vender 100% de seu suprimento anual de Energia Assegurada à Eletropaulo. Vide “Visão Geral dos Negócios da
Emissora – Contratos de Compra e Venda de Energia – Contrato Bilateral”. A ocorrência de qualquer situação que
afete adversamente a capacidade da Eletropaulo de honrar com as obrigações previstas no Contrato Bilateral poderá
ter efeito substancial e adverso na condução dos negócios, nos resultados operacionais e na condição financeira da
AES Tietê e, conseqüentemente, da Emissora, bem como na sua capacidade de pagamento das debêntures.
Adicionalmente, o preço da energia do Contrato Bilateral está sujeito à renegociação em 2008 e 2012 a qual poderá
(i) não ser aceita pela ANEEL com base na proibição de aditamento para fins de revisão de preços de contratos
celebrados anteriormente à Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, e (ii) levar à rescisão automática do Contrato
Bilateral, conforme estabelecido no contrato. Em 30 de outubro de 2003, foi firmado um segundo aditamento a este
contrato com o objetivo de alterar os itens (i) e (ii) acima. Esse aditamento foi submetido à homologação da ANEEL,
que a negou. A Eletropaulo requereu a suspensão da decisão de não aprovação, que foi negada pela ANEEL.
Visando a preservação de seus direitos, a Eletropaulo entrou com uma ação na justiça contra a decisão da ANEEL a
qual se encontra em julgamento. Para mais informações vide seção “Visão Geral dos Negócios da Emissora – Visão
Geral dos Negócios da AES Tietê – Contratos de Compra e Venda de Energia – Contrato Bilateral”.
Além disso, a ANEEL poderá efetuar, a qualquer tempo, no caso de entender que o Contrato Bilateral não foi
firmado em bases eqüitativas, restrições à mútua constituição de direitos e obrigações, especialmente comerciais, e,
no limite, determinar o desfazimento do referido contrato. Qualquer dessas situações poderá ter efeito substancial e
adverso na condução dos negócios, nos resultados operacionais e na condição financeira da AES Tietê afetando,
conseqüentemente, a Emissora.
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Novas regras para a venda de energia elétrica e condições de mercado poderão, no futuro, afetar os preços de
venda de energia elétrica praticados.
Não é possível prever o preço que a AES Tietê poderá contratar sua energia após o término ou rescisão do Contrato
Bilateral. A legislação em vigor permite que distribuidores que contratem com a AES Tietê no Ambiente de
Contratação Regulada reduzam suas quantidades contratadas até um determinado limite, expondo a AES Tietê ao
risco de não contratar esta energia a preços adequados. Assim, a AES Tietê pode não conseguir contratar, ou não
conseguir contratar com preços adequados, a capacidade excedente ou a energia liberada do Contrato Bilateral, e
qualquer dessas situações poderá ter efeito substancial e adverso na condução dos negócios, nos resultados
operacionais e na condição financeira da AES Tietê e, conseqüentemente, da Emissora.
Os equipamentos, instalações e operações da Eletropaulo, da AES Tietê e das demais controladas da Emissora
estão sujeitos a uma extensa legislação ambiental e de saúde, que pode vir a se tornar mais rigorosa no futuro e
pode resultar em aumento de obrigações e de gastos de capital.
As atividades de geração e distribuição de energia estão sujeitas a extensa legislação e fiscalização ambiental e de
saúde nas esferas federal, estadual e municipal. Os órgãos competentes podem impor sanções por falha no
cumprimento de tal legislação. Estas sanções podem incluir, entre outras, multas substanciais, a cassação de licenças
e até mesmo a paralisação de atividades. Além disso, é possível que a legislação ambiental e de saúde se torne mais
rígida, resultando em aumento dos custos ou investimentos necessários ao seu cumprimento. Este aumento nos
custos ou investimentos necessários poderá ter efeito substancial e adverso na condução dos negócios, nos resultados
operacionais e na condição financeira da Eletropaulo, da AES Tietê, das demais controladas da Emissora e,
conseqüentemente, da própria Emissora, bem como na sua capacidade de pagamento das Debêntures.
Devido a uma interpretação, pelo Departamento de Análise de Impacto Ambiental - DAIA, prevista na Resolução nº
237/97 promulgada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, e em virtude do Decreto nº 47.397 do
Estado de São Paulo datado de 4 de dezembro de 2002, a AES Tietê deverá obter licenças ambientais para
instalações e equipamentos anteriormente isentos de tais licenças. De acordo com essa regulamentação, as licenças
devem ser obtidas até 2007.
Nove das dez usinas hidrelétricas da AES Tietê já possuem estas licenças e a última está em processo de obtenção.
Não é possível assegurar que a AES Tietê será capaz de cumprir com as exigências de licenciamento dentro do prazo
estipulado. Ademais, a Secretaria do Meio Ambiente e/ou o IBAMA podem impor encargos financeiros para a
concessão das licenças em vigor. Em caso de descumprimento destas exigências ou imposição de encargos mais
onerosos para a AES Tietê, seus resultados e, conseqüentemente, a situação financeira da Emissora poderão ser
adversamente afetados.
O impacto de uma potencial falta de eletricidade e o conseqüente racionamento da eletricidade, como ocorrido em
2001 e 2002, poderá ter um efeito relevante e adverso sobre os negócios e resultados operacionais e os negócios da
Eletropaulo e da AES Tietê, afetando, conseqüentemente, a Emissora.
A energia hidrelétrica é a maior fonte de eletricidade no Brasil, representando aproximadamente 76,3% da capacidade
de geração instalada no Brasil, em 2005 e aproximadamente 91,7% da energia efetivamente gerada, de acordo com
dados da ONS. Nos anos anteriores a 2001, a ocorrência de chuvas em volumes substancialmente menores que as
médias históricas e a falta de expansão da capacidade instalada do SIN (em particular devido a entraves legais e
regulatórios verificados no programa de expansão da capacidade termelétrica), resultaram na redução acentuada dos
níveis dos reservatórios nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país. De forma a evitar a interrupção no
suprimento de energia elétrica no Brasil, em 15 de maio de 2001, o Governo Federal implantou um programa de
redução do consumo de energia, que ficou conhecido como Programa de Racionamento. O Programa de Racionamento
estabeleceu índices de redução de consumo de energia para consumidores industriais, comerciais e residenciais, que
variavam de 15% a 25%, e durou de junho de 2001 a fevereiro de 2002. Se o Brasil passar por mais um período de
potencial ou efetiva escassez de eletricidade, o Governo Federal poderá implementar políticas e medidas que poderão
ter efeito substancial e adverso na condução dos negócios, nos resultados operacionais e na condição financeira da
Eletropaulo, da AES Tietê e, conseqüentemente, da Emissora, bem como na capacidade de pagamento das Debêntures.
Para mais informações sobre o Programa de Racionamento, vide “Descrição do Setor de Energia Elétrica – Crise no
Setor – Medidas Adotadas durante a Transição do Antigo para o Novo Modelo”.
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RISCOS RELACIONADOS À EMISSORA
A Emissora é uma holding e sua capacidade de honrar suas obrigações financeiras depende do fluxo de caixa e
dos ganhos das suas subsidiárias, sendo as mais relevantes a Eletropaulo e a AES Tietê.
Pelo fato de a Emissora ser uma holding, sem geração de receitas operacionais, sua capacidade de honrar suas
obrigações financeiras depende do fluxo de caixa e dos ganhos das suas subsidiárias, sendo as mais relevantes a
Eletropaulo e a AES Tietê e, conseqüentemente, da distribuição desses ganhos à Emissora na forma de dividendos,
juros sobre capital próprio e outras formas permitidas pela regulamentação vigente. Ademais, a redução do lucro
líquido da Eletropaulo e da AES Tietê podem prejudicar a capacidade de pagamento, os resultados e condição
financeira da Emissora.
A Eletropaulo e a AES Tietê poderão estar sujeitas a contratos, incluindo-se financeiros, que restrinjam ou limitem a
transferência de dividendos ou outros recursos aos seus respectivos acionistas, incluindo a Emissora. Além disso, de
acordo com o parágrafo 4º do art. 202 da Lei das Sociedades por Ações, caso a administração da Eletropaulo e/ou da
AES Tietê informe à Assembléia Geral Ordinária que a distribuição de dividendos não é compatível com a situação
financeira da respectiva sociedade, tal distribuição poderá não ser realizada. Assim, não há como assegurar que estes
recursos serão disponibilizados à Emissora e, em montantes suficientes para que esta possa quitar seu endividamento
e outras obrigações financeiras.
A Eletropaulo e a AES Tietê podem vir a aumentar seu capital caso precisem captar recursos, o que poderá diluir
a participação da Emissora em ambas empresas.
A Eletropaulo e a AES Tietê podem precisar captar recursos adicionais no futuro, sendo que podem não ser capazes
de obter tais financiamentos em condições favoráveis. Caso não possam obter os fundos adequados visando
satisfazer as suas necessidades de capital, elas podem precisar aumentar o seu capital. Além disso, podem optar por
buscar recursos adicionais, se acreditarem que tais recursos podem ser obtidos em termos vantajosos. Qualquer
captação de recursos obtida por meio de aumentos de capital poderá diluir a participação da Emissora na Eletropaulo
e na AES Tietê.
A construção, expansão e operação das usinas hidrelétricas e equipamentos de geração de energia, bem como a
construção, expansão e funcionamento da instalações e equipamentos de distribuição de energia, envolvem riscos
significativos que podem levar à perda de receita ou aumento de despesas das controladas da Emissora, o que
pode afetar adversamente a Emissora.
A construção, expansão e operação de instalações e equipamentos para a geração de energia envolvem vários riscos, incluindo:
•

incapacidade de obter permissões e aprovações governamentais obrigatórias;

•

indisponibilidade de equipamentos;

•

indisponibilidade dos sistemas de distribuição e/ou transmissão;

•

interrupção do fornecimento;

•

interrupções no trabalho;

•

greves e outras disputas trabalhistas;

•

agitações sociais;

•

interferências meteorológicas e hidrológicas;

•

problemas inesperados de engenharia e de natureza ambiental;

•

atrasos na construção e na operação, ou custos excedentes não previstos; e

•

indisponibilidade de financiamentos adequados.
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A AES Tietê não contrata seguro contra alguns destes riscos, incluindo determinados riscos metereológicos e
terremotos. A ocorrência destes ou outros problemas poderá afetar adversamente a capacidade da AES Tietê de gerar
energia em quantidade compatível com suas projeções ou com suas obrigações perante a Eletropaulo e seus demais
clientes, o que pode ter um efeito relevante adverso em sua situação financeira e no seu resultado operacional
afetando, conseqüentemente a Emissora.
Por sua vez, a construção, expansão e funcionamento das instalações e equipamentos de distribuição de energia
envolvem diversos riscos, inclusive:
•

a dificuldade de obter alvarás e licenças;

•

problemas ambientais e de engenharia imprevistos;

•

aumentos das perdas de energia, incluindo perdas técnicas e comerciais; e

•

atrasos operacionais e de construção ou custos excedentes não previstos.

Se a Eletropaulo enfrentar quaisquer desses problemas, poderá não conseguir distribuir energia para atender a
demanda exigida, e isso poderá causar um efeito adverso na condição financeira e resultados operacionais da
Eletropaulo e afetando, conseqüentemente, a Emissora.
A ocorrência de fatos que interfiram no bom funcionamento da UHE Água Vermelha pode vir a afetar
diversamente a capacidade da AES Tietê de gerar energia, afetando, portanto, a Emissora
A UHE de Água Vermelha, localizada no Rio Grande, é a maior UHE da AES Tietê, representando individualmente
mais de 50% da energia gerada pela AES Tietê e aproximadamente 53% da sua Capacidade Instalada. A ocorrência
de dificuldades com a operação e manutenção da UHE de Água Vermelha poderá afetar adversamente a capacidade
da AES Tietê de gerar energia em quantidade compatível com suas projeções ou com suas obrigações perante a
Eletropaulo, o que pode ter um efeito relevante e adverso em sua situação financeira e seu resultado operacional,
afetando, conseqüentemente, a Emissora.
A Eletropaulo, a AES Tietê e as demais controladas da Emissora são responsáveis por quaisquer perdas e danos
causados a terceiros resultantes do fornecimento inadequado de serviços de energia e em decorrência de falhas
na geração de suas usinas, respectivamente, e os seguros contratados podem ser insuficientes para cobrir estas
perdas e danos.
A AES Tietê poderá ser responsabilizada por perdas e danos causados a terceiros em decorrência de falhas na
operação de suas usinas, que acarretem em interrupções ou distúrbios aos sistemas de distribuição e/ou transmissão.
Além disso, a AES Tietê poderá ser considerada responsável por até 20% (sendo que este limite pode ser revisto a
qualquer tempo por determinação do ONS, com base em decisão de seus membros) dos danos causados a terceiros
em virtude de interrupções ou distúrbios resultantes dos sistemas de distribuição, transmissão ou geração, caso tais
interrupções ou distúrbios não sejam atribuídos a um membro identificável do ONS.
A Eletropaulo, por sua vez, é objetivamente responsável por danos resultantes do fornecimento inadequado de
serviços de distribuição de energia, como interrupções repentinas e variações de voltagem. Além disso, poderá ser
considerada responsável por danos causados a terceiros em virtude de interrupções ou distúrbios resultantes dos
sistemas de distribuição, transmissão ou geração, caso tais interrupções ou distúrbios não sejam atribuídos a um
membro identificável do ONS.
Não é possível assegurar que o seguro contratado pela Eletropaulo, pela AES Tietê e pelas demais controladas da
Emissora será suficiente para cobrir integralmente quaisquer responsabilidades incorridas de fato no curso de seus
negócios ou que esse seguro continuará disponível no futuro, o que pode causar um efeito adverso em suas situações
financeiras e em seus resultados operacionais, afetando, conseqüentemente, a Emissora.
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Os acionistas controladores da AES Tietê possuem responsabilidades que, caso não sejam cumpridas, podem
acarretar a extinção antecipada do Contrato de Concessão da AES Tietê.
Os controladores da AES Tietê assumiram, quando da aquisição do bloco de controle da AES Tietê no processo de
privatização, a obrigação de expandir a capacidade de geração da AES Tietê dentro do Estado de São Paulo em pelo
menos 15% de sua Capacidade Instalada nos oito anos seguintes à celebração do Contrato de Concessão da AES
Tietê ou adquirir o equivalente em energia de terceiros, desde que tal energia seja proveniente de novos
empreendimentos localizados no Estado de São Paulo.
Passados sete anos da assinatura do Contrato de Concessão da AES Tietê, os controladores da AES Tietê não
desenvolveram um projeto de expansão da referida capacidade e, até onde é de conhecimento da AES Tietê, não
vislumbram a hipótese de adquirir tal quantidade de energia de terceiros. Tal posicionamento foi adotado tendo em
vista as novas condições de mercado que se impuseram após a celebração do Contrato de Concessão da AES Tietê,
especialmente a diminuição substancial de demanda resultante do racionamento de energia e o advento da Lei do
Novo Modelo de Setor Elétrico, que prevê restrições à comercialização de energia por empresas geradoras de energia
elétrica com empresas relacionadas e sem o devido lastro físico. O não cumprimento de tal obrigação de expansão
poderá resultar na extinção antecipada do Contrato de Concessão da AES Tietê. O término antecipado do Contrato
de Concessão da AES Tietê teria efeito substancial e adverso na condução dos negócios, nos resultados operacionais
e na condição financeira da AES Tietê, afetando, conseqüentemente, os resultados operacionais e a condição
financeira da Emissora. Para mais informações vide seção “Visão Geral dos Negócios da Emissora - Visão Geral dos
Negócios da AES Tietê – Contrato de Concessão da AES Tietê”.
A AES Brasil e o BNDESPAR poderão tomar determinadas decisões em relação aos negócios da Eletropaulo e da
AES Tietê sem a participação de todos os seus acionistas.
A AES Brasil, empresa controlada pela AES Corporation e o BNDESPAR, são titulares, direta ou indiretamente, da
maioria do capital votante da Eletropaulo e da AES Tietê. Assim sendo, a AES Brasil e o BNDESPAR, na
administração dos negócios da Eletropaulo e da AES Tietê, têm poderes para: (i) eleger a maioria dos membros do
Conselho de Administração da Eletropaulo e da AES Tietê; (ii) impedir negociações significativas que demandem a
aprovação dos acionistas; (iii) impedir uma mudança de controle da Eletropaulo e da AES Tietê, ainda que a
mudança de controle seja de interesse dos demais acionistas; (iv) impedir uma fusão estratégica com outra
companhia geradora de energia que poderia criar benefícios significativos para as empresas participantes da fusão;
(v) limitar a oportunidade dos demais acionistas de receber um ágio por suas ações em virtude de eventual
reorganização societária, incluindo incorporações, fusões, cisões e incorporação de ações; e (vi) influenciar a política
de dividendos da Eletropaulo e da AES Tietê.
De acordo com o disposto no Acordo de Acionistas, a aprovação de certas matérias, incluindo, entre outras, a
implantação de planos e orçamentos comerciais, a emissão de ações ou de títulos representativos de dívida e a
aprovação de certos instrumentos de empréstimo ou de financiamento pelo conselho de administração da AES Tietê
e por seus acionistas está sujeita à aprovação prévia do BNDESPAR e da AES Brasil. Não é possível estimar o
impacto que qualquer das medidas acima teria no preço das Debêntures.
Se a Eletropaulo não conseguir controlar com sucesso as perdas de energia, os resultados de suas operações e sua
condição financeira poderão ser adversamente afetados, atingindo, conseqüentemente, a Emissora.
A Eletropaulo sofre dois tipos de perda de eletricidade: as perdas técnicas e as perdas comerciais. Perdas técnicas são
aquelas decorrentes do curso ordinário de distribuição de eletricidade. Perdas comerciais são aquelas resultantes de
conexões ilegais, fraude, erro na cobrança e medição. Como resultado do racionamento implantado em 2001 e das
rigorosas penalidades aplicadas aos seus clientes pelo Governo Federal no caso de consumo de energia além dos
limites impostos, verificou-se um aumento significativo das perdas de energia causadas por conexões ilegais, roubo e
fraude por parte de clientes que tentavam evitar o limite de consumo. Em 2005, suas perdas de energia foram de
12,9% do total de compras de energia, em termos de volume. Para o período de nove meses findo em 30 de setembro
de 2006, as perdas totais da Eletropaulo foram de 12,2%. A Eletropaulo não pode assegurar que as estratégias
implantadas para combater as perdas de energia serão eficazes. A parcela de suas perdas de energia que exceder os
percentuais de perda da denominada empresa de referência, conforme determinada pela ANEEL, não poderá ser
repassada por meio de aumento das tarifas e não é possível assegurar que as medidas do governo em resposta a uma
possível escassez de energia no futuro, bem como um aumento nas perdas de energia, não venham a afetar
adversamente a condição financeira e os resultados operacionais da Eletropaulo, e conseqüentemente, da Emissora.
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A Eletropaulo possui um volume significativo de contas vencidas e não pagas, e se não conseguir recuperar tais
contas, seu resultado financeiro pode ser negativamente afetado.
Em 30 de setembro de 2006, o valor de contas a receber vencido dos clientes da Eletropaulo que não foram lançados
em provisão para devedores duvidosos totalizava R$225,1 milhões, representando 2,0% da sua receita bruta nos
últimos 12 meses. Aproximadamente 16,7% desse montante é relacionado a dívidas de clientes do setor público. O
tempo médio que a Eletropaulo aplica para a conversão desses créditos vencidos para provisão para devedores
duvidosos é de 90, 180 e 360 dias para clientes residenciais, comerciais e outros, respectivamente, após o vencimento
do pagamento. Sua provisão para devedores duvidosos aumentou em 39,2%, de R$705 milhões em 31 de dezembro
de 2004 para R$981 milhões em 31 de dezembro de 2005. Em 30 de setembro de 2006, o saldo de sua provisão para
devedores duvidosos era de R$545,7 milhões. Os principais motivos para esse aumento foram: (i) o adicional de
R$346,4 milhões de provisão para devedores duvidosos registrados em agosto de 2005 como resultado do
inadimplemento da municipalidade de São Paulo, um dos seus principais devedores, nos termos de um contrato que
trata dos valores por ela devidos e; (ii) a Provisão de Consumidores – RTE referente à alteração das regras de cálculo
da remuneração do saldo do ativo regulatório da RTE, de acordo com os Ofícios Circulares 2.212 e 074 da ANEEL
de dezembro de 2005 e janeiro de 2006 respectivamente, cujo impacto acumulado até 30 de setembro de 2006 era de
R$213,0 milhões. Se a Eletropaulo não for capaz de recuperar uma parcela significativa desses débitos em aberto,
será obrigada a registrar essa ou outras quantias adicionais de provisão para devedores duvidosos, o que poderá
causar um efeito adverso em sua situação financeira e seu resultado operacional, afetando, conseqüentemente, a
Emissora.

Os compromissos de atender a obrigações com plano de pensão dos funcionários da Eletropaulo, obrigações essas
não integralmente reconhecidas no balanço, poderão ser superiores aos atualmente previstos e, conseqüentemente,
a Eletropaulo poderá ser obrigada a realizar aportes de recursos adicionais ao referido plano de pensão.
Anteriormente a dezembro de 2001, uma parcela das responsabilidades atuariais relacionada à dívida a descoberto da
Eletropaulo com o plano de pensão administrado pela Fundação CESP não havia sido registrada como passivo em suas
demonstrações financeiras. Conforme a Resolução 371 da CVM, a partir de 2002 a Eletropaulo foi obrigada a
reconhecer todas as responsabilidades atuariais passadas em valores eqüitativos sobre o período de transição de cinco
anos. A partir de 30 de setembro de 2006, a Eletropaulo ainda terá que reconhecer R$121,6 milhões de
responsabilidades atuariais passadas e não registradas (após dar efeito ao registro de R$2.288,4 milhões até 30 de
setembro de 2006 no seu balanço patrimonial). O passivo previdenciário da Eletropaulo é baseado em premissas
atuariais. Caso estas premissas se mostrem incorretas, ou em caso de declínio nas taxas de juros de longo prazo, declínio
no valor de mercado dos valores mobiliários detidos pelos planos de pensão, aumento da expectativa de vida dos
participantes do plano ou outras alterações adversas, a Eletropaulo poderá ser obrigada a registrar um aumento neste
passivo. Adicionalmente, o descolamento das premissas atuariais poderá aumentar o valor dos contratos de dívida junto
à Fundação CESP aumentando o valor dos aportes de recursos que a Eletropaulo terá que realizar nos seus planos.
A Eletropaulo tem necessidade substancial de liquidez e recursos de capital, e qualquer dificuldade na obtenção
de novos financiamentos poderá ter um efeito adverso em suas operações e no desenvolvimento de negócio.
O programa de investimento da Eletropaulo foi de aproximadamente R$951 milhões no período de 2003 a 2005, e o
valor orçado para 2006 é de aproximadamente R$346 milhões. A Eletropaulo gastou aproximadamente R$260,7
milhões em investimentos durante os primeiros nove meses de 2006. A Eletropaulo planejou financiar esses custos e
outras necessidades de liquidez e investimentos com os recursos gerados por suas operações e empréstimos em
moedas estrangeira e brasileira, em termos aceitáveis, se disponíveis.
A Eletropaulo não pode assegurar que será capaz de obter recursos suficientes para completar seu programa de
investimento ou para satisfazer suas outras obrigações de liquidez e recursos de capital. A dificuldade na obtenção de
recursos necessários poderá adiar ou impedir que complete seu programa de investimento e outros projetos, o que
poderá ter um efeito adverso em suas operações e no desenvolvimento de seus negócios, afetando, conseqüentemente,
a Emissora.
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A Eletropaulo é parte de um grande número de processos judiciais. Decisões adversas em um ou mais de seus
processos judiciais e administrativos poderão afetar negativamente seus negócios e resultados operacionais.
Em 30 de setembro de 2006, a Eletropaulo era ré em aproximadamente 48 mil processos judiciais e administrativos
envolvendo diversas questões legais, regulatórias e administrativas, incluindo processos relacionados a aumento de
tributos, responsabilidade civil, responsabilidade fiscal, obrigações trabalhistas e de seguridade social, além de
questões ambientais. Em 30 de setembro de 2006, constituiu provisões de R$1.330 milhões em suas demonstrações
financeiras correspondentes a algumas dessas contingências. Ademais, a Eletropaulo realizou ajustes em seu passivo
relacionado a contingências que resultarão em um incremento de aproximadamente R$120 milhões, com base em
uma auditoria legal concluída em 29 de agosto de 2006. Não obstante, é possível que o valor efetivo das
contingências seja superior ao provisionado.
A Eletropaulo não pode assegurar que uma decisão adversa referente a qualquer processo judicial existente ou a ser iniciado
futuramente não terá um efeito adverso significativo sobre os resultados de suas operações ou sua condição financeira.
As obrigações de pagamento de dívida, assim como os índices e testes financeiros existentes em contratos de
empréstimo da Eletropaulo, poderão afetar adversamente sua capacidade de operar negócios, pagar dívidas, obter
novos financiamentos e distribuir dividendos.
Em 30 de setembro de 2006, a Eletropaulo tinha um endividamento total de R$4.800 milhões, e poderá necessitar de
financiamentos adicionais para pagar parte das suas dívidas, quando se tornarem devidas, conforme sua estratégia de
financiamento. Adicionalmente, poderá contrair empréstimos adicionais para financiar investimentos ou para outras
finalidades, sujeito a restrições aplicáveis de suas dívidas atuais. Se vier a contrair novos empréstimos, os riscos
associados ao seu endividamento, incluindo o risco de não ser capaz de pagar suas dívidas, poderão aumentar.
Adicionalmente, os contratos que regem as dívidas contêm restrições e limitações que restringem a maneira que a
Eletropaulo opera seu negócio. Em particular, algumas disposições impedem a Eletropaulo de contratar nova dívida
ou de fazer pagamentos restritos, que incluem a distribuição de dividendos, se certos índices e testes financeiros não
forem cumpridos. Esses índices e testes financeiros são baseados no alcance de metas em seu EBITDA, despesas
com juros e dívida total. Atualmente, a Eletropaulo está adimplente com os seus índices e testes financeiros. A
Eletropaulo não pode garantir que continuará desse modo no futuro.
RISCOS RELACIONADOS ÀS DEBÊNTURES
A baixa liquidez do mercado secundário de debêntures brasileiro pode limitar substancialmente a capacidade dos
investidores de vender as Debêntures.
O mercado secundário existente no Brasil para negociação de debêntures apresenta atualmente baixa liquidez, e não
há nenhuma garantia de que existirá no futuro um mercado para negociação das Debêntures que possibilite aos
subscritores desses títulos sua alienação caso estes assim decidam. Dessa forma, os titulares das Debêntures podem
ter dificuldades em realizar a venda desses títulos no mercado secundário.
Eventual rebaixamento na classificação de risco da Oferta poderá acarretar redução de liquidez das Debêntures
para negociação no mercado secundário.
Para se realizar uma classificação de risco, certos fatores relativos à Emissora são levados em consideração, tais
como sua condição financeira, administração e desempenho. São analisadas, também, características das próprias
emissões e dos valores mobiliários, assim como as obrigações assumidas pela Emissora e os fatores políticoeconômicos que podem direta ou indiretamente afetar a condição financeira da Emissora. Dessa forma, as avaliações
representam uma opinião quanto às condições da Emissora de honrar seus compromissos financeiros, tais como
pagamento do principal e juros no prazo estipulado. Um eventual rebaixamento em classificações de risco obtidas
com relação à presente Oferta poderá afetar negativamente o preço desses valores mobiliários e sua negociação no
mercado secundário.
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Eventual questionamento sobre a validade da Estipulação da Taxa DI, divulgada pela CETIP, pode afetar
adversamente os detentores das Debêntures.
A Súmula nº 176 editada pelo Superior Tribunal de Justiça enuncia que é nula a cláusula que sujeita o devedor ao
pagamento de juros de acordo com a taxa divulgada pela ANBID/CETIP. A referida Súmula não vincula as decisões
do Poder Judiciário. Há, no entanto a possibilidade de, numa eventual disputa judicial, a Súmula 176 vir a ser
aplicada pelo Poder Judiciário para considerar que a Taxa DI não é valida como fator de remuneração das
Debêntures. Em se concretizando esta hipótese, o índice que vier a ser indicado pelo Poder Judiciário para substituir
a Taxa DI poderá conceder aos titulares das Debêntures uma remuneração inferior à atual remuneração das
Debêntures.
Garantia Real Sob Condição Suspensiva
As Debêntures da presente Emissão contam com Garantia Real sob condição suspensiva, nos termos do art. 125 do
Código Civil, estando sua eficácia e validade condicionadas à liberação de diversos ônus atualmente existentes sob
os bens dados em garantia.
Durante o lapso de tempo compreendido entre o início da distribuição pública das Debêntures até a liberação das
ações objeto da Garantia Real e sua devida averbação nos registros respectivos, as Debêntures serão da espécie
quirografária. Nesta hipótese e, caso a alteração da espécie das Debêntures, de quirografária para com garantia real,
não seja implementada conforme previsto na Escritura de Emissão, em caso de liquidação da Emissora, os créditos
decorrentes das Debêntures não estarão garantidos pela Garantia Real.
A limitação na excussão da Garantia Real poderá afetar adversamente a capacidade de pagamento da Emissora
com relação às Debêntures
Após implementação da condição suspensiva a que está sujeita a Garantia Real, as Debêntures passarão a ser
garantidas (i) por alienação fiduciária de ações da AES Tietê e da Eletropaulo e respectivos dividendos e juros sobre
capital próprio, bem como todos os frutos, rendimentos e vantagens que forem atribuídas a estas ações; e (ii) cessão
fiduciária de fluxo de pagamentos. Para mais informações vide seção “Informações Relativas à Oferta”.
O processo de excussão da Garantia Real das Debêntures, tanto judicial quanto extrajudicial, pode ser demorado e
seu sucesso depende de diversos fatores que não estão sob o controle da Emissora ou de seus respectivos credores.
Ademais, caso a excussão da Garantia Real resulte em mudança de controle da Eletropaulo e/ou da AES Tietê, será
necessária a aprovação prévia da ANEEL. Não há como assegurar que o produto da excussão das Garantias Reais
das Debêntures corresponderá aos valores pelos quais referidos ativos foram avaliados ou que esse produto será
suficiente para pagar integralmente o saldo devedor das Debêntures.
A estrutura de controle das sociedades controladas pela Emissora pode ser alterada em virtude da excussão da
Garantia Real, o que poderá afetar adversamente a Emissora e o preço de mercado das Debêntures.
As Ações objeto da Garantia Real integram o bloco de controle da Eletropaulo e da AES Tietê.
Caso a Emissora deixe de cumprir as suas obrigações assumidas no âmbito desta Oferta, os detentores das
Debêntures poderão excutir a Garantia Real e, como resultado, poderá haver mudança de controle da Eletropaulo e
da AES Tietê. Ademais, de acordo com o estatuto social da Eletropaulo, na hipótese de não distribuição de
dividendos por três anos consecutivos, suas ações preferenciais adquirirão direito de voto nas deliberações das
assembléias gerais de acionistas até que algum dividendo seja distribuído aos detentores dessas ações e, como
resultado, poderá haver mudança de controle da Eletropaulo.
Eventual mudança de controle, direto ou indireto, destas sociedades pode resultar na descontinuidade de sua
administração atual e tal fato poderá afetar a condução dos negócios e a condição financeira das mesmas,
conseqüentemente afetando a Emissora e o preço de mercado das Debêntures.
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Uma vez que parte significativa dos bens da AES Tietê e da Eletropaulo está vinculada à prestação de serviços
públicos, esses bens não estarão disponíveis para liquidação em caso de falência nem poderão ser objeto de
penhora para garantir a execução de decisões judiciais.
Uma parte significativa dos bens da Eletropaulo e da AES Tietê está vinculada à prestação de serviços públicos.
Esses bens não estarão disponíveis para liquidação em caso de falência ou penhora para garantir a execução de
decisões judiciais, uma vez que devem ser revertidos ao poder concedente, de acordo com os termos de suas
concessões e com a legislação. Embora a Eletropaulo e a AES Tietê tenham o direito de receber indenização do
poder concedente em caso de extinção antecipada de suas concessões, o valor a ser indenizado pode ser menor do
que o valor de mercado dos bens revertidos. Essas limitações, além de poderem ter um efeito negativo em suas
capacidades de obter financiamentos, poderão ter efeito substancial e adverso na condução de seus negócios, nos
resultados operacionais e na condição financeira da Eletropaulo e da AES Tietê e, conseqüentemente, da Emissora,
bem como na capacidade de pagamento das Debêntures.
As obrigações da Emissora, constantes da Escritura de Emissão, estão sujeitas a hipóteses de vencimento
antecipado.
A Escritura de Emissão estabelece diversas hipóteses que ensejam o vencimento antecipado das obrigações da
Emissora com relação à Oferta, tais como decretação ou pedido de falência, pedido de autofalência, pedido ou início
do processo de recuperação judicial ou extrajudicial ou procedimento da mesma natureza, da Emissora e/ou de suas
controladas, não cumprimento de obrigações previstas na Escritura de Emissão e descumprimento de índices
financeiros. Não há garantias de que a Emissora disporá de recursos suficientes em caixa para fazer face ao
pagamento das Debêntures na hipótese de ocorrência de eventual vencimento antecipado de suas obrigações, o que
poderá acarretar em um impacto negativo relevante aos debenturistas. Para mais informações vide a Escritura de
Emissão constante como anexo deste Prospecto. O vencimento antecipado das Debêntures pode, ainda: (a) ser
declarado em caso de descumprimento ou vencimento antecipado de outras obrigações da Emissora; ou (b) dar causa
a vencimento antecipado de outros contratos de financiamento celebrados pela Emissora, o que resultaria em
pagamentos concomitantes pela Emissora. Nesta hipótese, a Emissora provavelmente não terá recursos suficientes
para pagar todas as suas dívidas vencidas antecipadamente.
A Eletropaulo e a AES Tietê poderão enfrentar conflitos de interesse em negociações com partes relacionadas que
poderão afetar seus resultados e, conseqüentemente, os da Emissora.
A AES Corporation detém 50% mais uma ação do capital votante da Emissora, por meio da AES Brasil, que por sua
vez detém indiretamente a maioria do capital votante da Eletropaulo e da AES Tietê. Atualmente, a AES Tietê vende
100% de sua Energia Assegurada exclusivamente à Eletropaulo, por meio do Contrato Bilateral. Tais circunstâncias
podem gerar conflitos de interesses na implantação de negócios entre a AES Tietê e a Eletropaulo, afetando os
resultados dessas empresas e, conseqüentemente, os da Emissora. Para mais informações vide seção “Visão Geral
dos Negócios da Emissora - Visão Geral dos Negócios da AES Tietê – Contratos de Compra e Venda de Energia –
Contrato Bilateral”.
Não será emitida Carta de Conforto no âmbito desta Oferta.
O novo Código de Auto-Regulação ANBID para Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores
Mobiliários, de 9 de maio de 2006, prevê a necessidade de manifestação escrita por parte dos auditores
independentes da Emissora acerca da consistência das informações financeiras constantes deste Prospecto com as
demonstrações financeiras publicadas da Emissora.
No âmbito desta Oferta não será emitida carta conforto. Dessa forma, os auditores independentes da Emissora não se
manifestaram sobre a consistência das informações financeiras constantes deste Prospecto com as demonstrações
financeiras publicadas da Emissora.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos provenientes da presente Emissão serão destinados integralmente para o pagamento do valor principal,
juros, tributos e/ou quaisquer outras despesas relacionadas ao resgate das Notas Promissórias emitidas pela Emissora,
no valor de R$800.000.000,00, sujeita a juros remuneratórios referentes à taxa DI acrescida de 2,25% ao ano, com
prazo de vencimento de 180 dias contados da data da subscrição e integralização das Notas Promissórias, qual seja,
30 de outubro de 2006. Os recursos captados por meio da distribuição pública das Notas Promissórias foram
destinados: (i) ao resgate dos eurobonds de emissão da AES IHB (os “Eurobonds da IHB”), que foram emitidos no
mercado internacional no valor de US$300 milhões; (ii) ao resgate das debêntures da 2ª Emissão de Debêntures da
Emissora; e (iii) ao pagamento do prêmio para o resgate antecipado, tributos e/ou quaisquer outras despesas
relacionadas ao resgate dos Eurobonds da IHB, das Debêntures da 2ª Emissão da Emissora e despesas relacionadas à
liberação dos bens dados em garantia para a emissão das Notas Promissórias, bem como à quaisquer outras
providências necessárias com a emissão das Notas Promissórias.
USOS - PAGAMENTO DAS SEGUINTES DÍVIDAS DA EMISSORA
Descrição das Operações

Valor (R$)
800.000.000,00

Notas Promissórias emitidas pela Emissora
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% dos recursos
captados
100,0%

INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA
Encontra-se a seguir uma descrição dos principais termos e condições da Oferta.
CARACTERÍSTICAS E PRAZOS DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA
A 3ª Emissão foi aprovada por acionistas da Emissora reunidos em Assembléia Geral Extraordinária ocorrida em 21
de setembro de 2006 e 10 de novembro de 2006 (as “AGEs”) e na Reunião do Conselho de Administração da
Emissora realizada em 29 de novembro de 2006, com as seguintes características:
Quantidade e Séries. Serão emitidas 80.000 (oitenta mil) Debêntures, em série única.
Montante Total. O montante total da 3ª Emissão será de R$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), na Data de
Emissão.
Debêntures do Lote Suplementar. A Emissora não outorgou ao Coordenador Líder opção de aumentar a quantidade
de Debêntures a serem distribuídas por meio do lote suplementar, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400.
Conversibilidade, Espécie e Forma. As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações e terão a forma
nominativa e escritural. As Debêntures serão da espécie quirografária, sujeita à convolação para a espécie com
garantia real após a quitação das obrigações decorrentes das Notas Promissórias, com conseqüente liberação dos
Bens Alienados (conforme descritos abaixo), e a constituição das Garantias Reais (conforme descritas abaixo).
Forma de Subscrição e Prazo de Integralização. As Debêntures serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário
acrescido da Remuneração (conforme descrita abaixo), sendo a Remuneração das Debêntures calculada pro rata
temporis desde a Data de Emissão até a data da efetiva integralização. As Debêntures poderão ser integralizadas à
vista (i) em moeda corrente nacional; ou (ii) com direitos de crédito detidos por titulares das Notas Promissórias,
com a adoção dos procedimentos indicados no parágrafo seguinte.
A partir da publicação do Anúncio de Início, os detentores das Notas Promissórias interessados em adquirir
Debêntures com tais títulos devem informar a CETIP acerca desse fato por meio de carta assinada conforme cartão
de autógrafos existente nessa instituição. Além disso, os interessados devem entrar em contato com o Coordenador
Líder, o qual os instruirá a respeito de outras eventuais providências a serem adotadas com relação à aquisição das
Debêntures por esse meio. Para fins de integralização das Debêntures, o valor de cada Nota Promissória será
acrescido dos respectivos juros remuneratórios calculados até a data da referida integralização, não havendo
aplicação de ágios ou deságios. Após a integralização das Debêntures com a utilização de Notas Promissórias, estas
últimas serão canceladas.
Para maiores informação a respeito da emissão de Notas Promissórias, bem como da titularidade destas, favor ver
Seção “Informações Sobre os Títulos e Valores Mobiliários Emitidos pela Emissora” deste Prospecto.
Prazo e Data de Vencimento. O prazo das Debêntures é de 114 (cento e catorze) meses e 20 (vinte) dias, contados a
partir da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 20 de maio de 2016.
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Remuneração das Debêntures. As Debêntures farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios, a
partir da Data de Emissão, incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário não amortizado, e estabelecidos com base na
taxa média dos Depósitos Interfinanceiros DI de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano,
base 252 dias úteis, calculada e divulgada pela CETIP, no Informativo Diário, disponível em sua página na Internet
(http://www.cetip.com.br) e no jornal “Gazeta Mercantil”, edição nacional, ou, na falta deste, em outro jornal de
grande circulação (a “Taxa DI”), acrescida exponencialmente de spread de 2,25% (dois inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento) ao ano, base 252 dias úteis (o “Acréscimo sobre a Taxa DI”, sendo a Taxa DI e o Acréscimo
sobre a Taxa DI, em conjunto, referidos como a “Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma
exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário não
amortizado das Debêntures desde a Data de Emissão, ou da data de vencimento do último Período de Capitalização
(conforme definido abaixo), conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento de acordo com a fórmula abaixo:

J = {VNe × [(FatorDI × FatorSpread ) − 1]}
onde:
J=

valor da Remuneração devida no final de cada Período de Capitalização (conforme definido
abaixo), calculado com 6 (seis) casas decimais sem arredondamento;

VNe = Valor Nominal Unitário para o Primeiro Período de Capitalização, ou Valor Nominal Unitário não
amortizado no caso dos demais Períodos de Capitalização, informado/calculado com 6 (seis) casas
decimais, sem arredondamento;
Fator DI =

produtório das taxas DI Over, da data de início de cada Período de Capitalização,
inclusive, até a data de cálculo, exclusive, calculado com 8 (oito) casas decimais, com
arredondamento, apurado da seguinte forma;
n DI

FatorDI = ∏ [1 + (TDI k )],
k =1

onde:
nDI =

número total de taxas DI Over, sendo “nDI” um número inteiro;

TDIk = Taxa DI Over, relativa ao período dk, calculada com 8 (oito) casas decimais com
arredondamento;
dk

⎛ DI
⎞ 252
TDI k = ⎜ k + 1⎟ − 1,
⎝ 100
⎠
onde:
k = 1, 2, ..., n
DIk =

Taxa DI Over divulgada pela CETIP, utilizada com 2 (duas) casas decimais;

dk =

número de dia(s) útil(eis) correspondentes ao prazo de validade da taxa DI Over, sendo
“dk” um número inteiro;
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FatorSpread =

Sobretaxa de juros fixos calculada com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento, calculado conforme fórmula abaixo:
DP
⎧
n DT
⎪⎪ ⎡⎛ spread ⎞ N ⎤
FatorSpread = ⎨ ⎢⎜
+ 1⎟ ⎥
⎠ ⎥
⎪ ⎢⎣⎝ 100
⎦
⎪⎩

⎫
⎪⎪
⎬
⎪
⎪⎭

onde:
spread = 2,25 (dois inteiros e vinte e cinco centésimos).
N=
252;
n=
número de dias úteis entre a data do próximo evento e a data do evento anterior, sendo
“n” um número inteiro;
DT =
número de dias úteis entre a data do próximo evento e a data do evento anterior, sendo
“DT” um número inteiro;
DP =
número de dias úteis entre a data do evento anterior e a data atual, sendo “DP” um
número inteiro.
Evento= pagamento de remuneração.
Observações:
(1)

O fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem
arredondamento.

(2)

Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator diário acumulado, trunca-se o
resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por diante até o
último considerado.

(3)

Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante “Fator DI” com 8 (oito) casas
decimais, com arredondamento.

(4)

O fator resultante da expressão (FatorDI x FatorSpread) é considerado com 9 (nove) casas decimais, com
arredondamento.

Define-se “Período de Capitalização” como sendo o intervalo de tempo que se inicia na Data de Emissão, no caso do
primeiro Período de Capitalização, ou na data prevista do pagamento dos juros imediatamente anterior, no caso dos
demais Períodos de Capitalização, e termina na data prevista para o pagamento de juros correspondente ao período.
Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade.
Pagamento da Remuneração das Debêntures. Os juros correspondentes aos Períodos de Capitalização serão devidos
todo dia 20 de maio e 20 de novembro de cada ano. O vencimento do primeiro período será em 20 de maio de 2007 e
do último em 20 de maio de 2016.
Repactuação. Não haverá repactuação das Debêntures.
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Amortização. Amortização Programada: As Debêntures serão objeto de amortização programada, de acordo com o
cronograma abaixo estabelecido (as “Datas de Amortização”):
Data
20 de maio de 2014
20 de novembro de 2014
20 de maio de 2015
20 de novembro de 2015
20 de maio de 2016

Percentual sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures
20%
20%
20%
20%
20%

A Emissora poderá amortizar extraordinariamente as Debêntures em Circulação (“Amortização Extraordinária”),
total ou parcialmente, a partir de 20 de maio de 2011, ocasião em que serão pagos, além da amortização, a
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou da última data de pagamento da
Remuneração, conforme o caso, até a data de pagamento da Amortização Extraordinária, acrescido de prêmio,
calculado sobre o valor a ser pago, equivalente a: (i) 2,50% (dois inteiros e cinqüenta centésimos por cento) se a
amortização for feita entre 20 de maio de 2011 e 20 de maio de 2012; (ii) 2,00% (dois inteiros por cento) se a
amortização for feita entre 20 de maio de 2012 exclusive e 20 de maio de 2013 inclusive; (iii) 1,50% (um inteiro e
cinqüenta centésimos por cento) se a amortização for feita entre 20 de maio de 2013 exclusive e 20 de maio de 2014
inclusive; (iv) 1,00% (um por cento) se a amortização for feita entre 20 de maio de 2014 exclusive e 20 de maio de
2015 inclusive; (v) 0,5% (meio por cento) se a amortização for feita entre 20 de maio de 2015 exclusive e 20 de maio
de 2016 inclusive (o “Prêmio de Amortização Extraordinária”). Caso ocorra pré-pagamento, em virtude da Venda da
Uruguaiana, e da Venda das Ações Excedentes (ambas descritas abaixo), não será devido o Prêmio de Amortização
Extraordinária. A Amortização Extraordinária deverá atingir todas as Debêntures, na mesma proporção.
Resgate Antecipado. Exceto conforme descrito no item anterior, não haverá resgate antecipado facultativo das
Debêntures.
Aquisição Facultativa. A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em Circulação no mercado, por
preço não superior ao seu Valor Nominal Unitário, ou saldo do Valor Nominal Unitário, se for o caso, acrescido da
Remuneração aplicável até a data da aquisição, calculada pro rata temporis, observado o disposto no parágrafo 2º do
artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures adquiridas na forma prevista neste parágrafo poderão ser
canceladas, permanecer em tesouraria da Emissora, ou ser colocadas novamente no mercado, sendo que as
Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no mercado, farão jus
à mesma Remuneração e demais condições das demais Debêntures então em circulação.
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Garantias
Garantias Reais Sob Condição Suspensiva
Para fins de cumprimento das obrigações perante os Debenturistas assumidas na Escritura de Emissão pela Emissora
(as “Obrigações Garantidas”), a AES Tietê Empreendimentos, a AES Tietê Participações, a Emissora, a AES Elpa, a
AES Uruguaiana, a AES Tietê Holdings e a AES TH II (as “Alienantes”) alienaram ou cederam fiduciariamente em
garantia aos Debenturistas (as “Garantias Reais”), sob condição suspensiva, os ativos mencionados na tabela abaixo
(os “Bens Alienados”):
Bens Alienados

Alienantes

Instrumentos de Formalização

(i) 50,79 % das ações de emissão da AES Tietê
detidas pelas Alienantes, na data de assinatura da
Escritura
de
Emissão
representadas
por
17.889.312.214 ações ordinárias e 7.548.594.642
ações preferenciais (as “Ações da AES Tietê”) e
respectivos dividendos e juros sobre capital próprio,
bem como todos os frutos, rendimentos e vantagens
que forem atribuídas às Ações da AES Tietê

AES Tietê
Empreendimentos

Contrato
de
Alienação
Fiduciária de Ações de Emissão
da AES Tietê S.A. e Outras
Avenças
(“Contrato
de
Alienação Fiduciária de Ações
de Emissão da AES Tietê”)

(ii) 50,79 % das ações de emissão da Eletropaulo de
titularidade das Alienantes, na data de assinatura da
Escritura de Emissão representadas por 6.466.138.317
ações ordinárias e 944.020.726 ações preferenciais
classe B (as “Ações da Eletropaulo”, e, em conjunto
com as Ações da AES Tietê, as “Ações Alienadas”) e
respectivos dividendos e juros sobre capital próprio,
bem como todos os frutos, rendimentos e vantagens
que forem atribuídas às Ações da Eletropaulo

Emissora

AES Tietê
Participações
Emissora

AES Elpa

Contrato
de
Alienação
Fiduciária de Ações de Emissão
da Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A. e
Outras Avenças (“Contrato de
Alienação Fiduciária de Ações
de Emissão da Eletropaulo”)

(iii) Fluxo de pagamentos decorrentes das floating
rate notes emitidas pela Uruguaiana entre 29 de abril
de 1999 e 18 de novembro de 1999 (o “Fluxo das
FRNs da Uruguaiana”)

AES Uruguaiana

Contrato de Cessão Fiduciária de
Fluxo de Pagamentos Decorrentes
das floating rate notes Emitidas
pela
AES
Uruguaiana
Empreendimentos
S.A.
(o
“Contrato de Cessão Fiduciária das
FRNs”)

(iv) 50,79 % do Fluxo de pagamentos decorrentes de
dividendos e juros sobre o capital próprio (i) da
Uruguaiana para a AES Uruguaiana; (ii) da AES
Uruguaiana para a Emissora; (iii) da AES Elpa para a
Emissora; (iv) da AES Tietê Empreendimentos para a
AES Tietê Holdings; (v) da AES Tietê Participações
para a AES Tietê Holdings; (vi) da AES TH II para a
AES Tietê Holdings; e (vii) da AES Tietê Holdings
para a Emissora

AES Uruguaiana

Contrato de Cessão Fiduciária
de Direitos Creditórios sobre
Fluxo
de
Pagamentos
Decorrentes de Dividendos e
Juros Sobre o Capital Próprio e
Outras Avenças (o “Contrato de
Cessão
Fiduciária
dos
Dividendos e JCPs” e, em
conjunto com o Contrato de
Alienação Fiduciária de Ações
de Emissão da AES Tietê, o
Contrato
de
Alienação
Fiduciária de Ações de Emissão
da Eletropaulo e o Contrato de
Cessão Fiduciária das FRNs, os
“Contratos de Garantia”)

AES TH II,
AES Tietê Holdings
Emissora

53

As Garantias Reais da presente Oferta foram outorgadas sob condição suspensiva, nos termos do art. 125 do Código
Civil, estando sua eficácia e validade condicionadas à quitação das obrigações decorrentes das Notas Promissórias,
com a conseqüente liberação dos Bens Alienados, e a devida averbação das Garantias Reais nos registros
respectivos, de acordo com os procedimentos previstos nos Contratos de Garantia.
A Emissora, o Agente Fiduciário a AES Tiête, a AES Elpa, a AES Uruguaiana, a Uruguaiana, a AES Tiête Holding,
a AES TH II, a AES Tiête Empreendimentos e a AES Tiête Participações (os“Intervenientes Anuentes”) foram
autorizados e obrigados a celebrar aditamento à Escritura de Emissão, nos termos do seu Anexo I, para formalizar a
alteração da espécie das Debêntures de quirografária para com garantia real, tendo sido estabelecido que não será
necessária a realização de Assembléia Geral de Debenturistas para aprovação de tal aditamento. A celebração do
referido aditamento e a constituição de todas as Garantias Reais deverão ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da
publicação do Anúncio de Início.
Para fins de verificação do limite estabelecido na alínea “a” do parágrafo primeiro, do artigo 60, da Lei das
Sociedades por Ações, antes do aditamento referido mencionado acima, as Garantias Reais representadas por Ações
da AES Tietê, Ações da Eletropaulo e Fluxo das FRNs da Uruguaiana, serão avaliadas de acordo com os critérios
estabelecidos no Anexo II da Escritura de Emissão.
Se houver diminuição do valor das Garantias Reais durante o prazo das Debêntures, a Emissora e as intervenientes
anuentes da Escritura de Emissão não estarão obrigadas a efetuar o reforço das Garantias Reais, observados,
entretanto, os termos da Cláusula 4.6.1.5 da Escritura de Emissão. Ademais, foi estabelecido que, se o valor das
Garantias Reais passar a ser inferior às obrigações da Emissora decorrentes das Debêntures, os créditos de
titularidade dos debenturistas que não puderem ser satisfeitos com as Garantias Reais serão considerados créditos
quirografários para todos os efeitos legais, independentemente de qualquer aditamento à Escritura de Emissão.
Pela Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário ficou autorizado e constituído de todos os poderes, de forma
irrevogável e irretratável, para, em nome da Emissora, como seu bastante procurador, caso a Emissora não o faça,
nos termos dispostos no artigo 653 e § 1º do artigo 661 do Código Civil, promover a averbação da alienação
fiduciária das Ações Alienadas e, quando aplicável, dos demais Bens Alienados.
A Emissora e as Alienantes comprometeram-se a subscrever, até a liquidação de todas as suas obrigações decorrentes
das Debêntures, qualquer aumento de capital da AES Tietê e da Eletropaulo necessários para preservar, no mínimo
(i) o percentual conjunto de participação de 52,54% (cinqüenta e dois inteiros e cinqüenta e quatro centésimos por
cento) no capital social da AES Tietê; e (ii) o percentual conjunto de participação de 34,87% (trinta e quatro inteiros
e oitenta e sete centésimos por cento) no capital social da Eletropaulo, observada a hipótese de Venda das Ações
Excedentes conforme descrita abaixo.
A Emissora e as Alienantes também comprometeram-se a, enquanto o saldo devedor das Debêntures não for
integralmente pago, não contrair dívidas que tenham um prazo médio de pagamento ponderado pelo percentual das
parcelas de amortização inferior ao da dívida decorrente das Debêntures, ou que tenha parcela de amortização de
principal entre junho de 2013 e junho de 2016, sendo-lhes autorizado (i) a contratação de operações de derivativos
com vistas a proteger a eventual variação cambial pactuados em outros instrumentos de dívida, e (ii) a tomada de
quaisquer dívidas, independente da sua natureza, desde que o resultado obtido com a soma dos valores relativos a
tais dívidas seja igual ou inferior ao valor equivalente a US$30.000.000,00 (trinta milhões de Dólares).
Declarado o vencimento antecipado das obrigações decorrentes da Escritura de Emissão e das Debêntures, nos
termos pactuados na Escritura de Emissão, todos os dividendos e juros sobre capital próprio em decorrência das
Ações Alienadas deverão ser pagos pela AES Tietê e pela Eletropaulo diretamente ao Agente Fiduciário, em
beneficio dos Debenturistas, para liquidação total ou parcial das Debêntures. Enquanto não ocorrer qualquer um dos
eventos que dêem ensejo a um vencimento antecipado das Debêntures, entretanto, os recursos advindos dos
pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio relativos ou atribuídos às Ações Alienadas serão pagos aos
respectivos acionistas, na forma prevista nos respectivos instrumentos de formalização das Garantias Reais, sendo
certo que tais recursos só serão pagos diretamente ao Agente Fiduciário quando e se ocorrer ou for declarado o
vencimento antecipado das Debêntures nos termos da Escritura de Emissão.
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Sem prejuízo do disposto no item acima, o Agente Fiduciário poderá, ainda, independente de leilão, hasta pública ou
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, vender a terceiros, a quantidade de Ações Alienadas necessária para
efetuar o integral pagamento das Obrigações Garantidas, devendo aplicar o produto da venda em beneficio dos
Debenturistas, para liquidação total ou parcial das Debêntures, bem como no pagamento das despesas decorrentes da
realização das Garantias Reais, preferindo esta última em benefício dos Debenturistas.
A Emissora poderá proceder à venda das ações de emissão da Uruguaiana de que é titular (”Venda da Uruguaiana”),
desde que seja oferecida aos Debenturistas a opção de:
(a)

exigir o pré pagamento de Debêntures no montante equivalente a 50% (cinqüenta por cento) dos recursos
obtidos com a Venda da Uruguaiana, caso em que não será devido o Prêmio de Amortização Extraordinária,
conforme definido acima; ou

(b)

exigir a constituição de garantia adicional de ações que representem direta ou indiretamente (i) 2,74% (dois
inteiros e setenta e quatro centésimos por cento) do capital da Eletropaulo e (ii) 4,13% (quatro inteiros e
treze centésimos por cento) do capital da AES Tietê.

Em virtude do item (b) acima, a Emissora comprometeu-se a deixar livres de quaisquer ônus ou encargos a partir da
data de assinatura da Escritura de Emissão as ações que representem direta ou indiretamente (i) 2,74 % (dois inteiros
e setenta e quatro centésimos por cento) do capital da AES Tietê.
Com relação às ações que não forem objeto das Garantias Reais e às ações que forem liberadas proporcionalmente à
parcela das Debêntures amortizadas, na medida em que ocorrerem as amortizações, na forma prevista na Escritura de
Emissão (as “Ações Excedentes”), a Emissora poderá:
(i) oferecer as Ações Excedentes em garantia de outros compromissos e obrigações; e
(ii) vender as Ações Excedentes, desde que (A) tal venda seja realizada a Valor de Mercado, conforme definido
abaixo (a “Venda das Ações Excedentes”); e (B) seja concedida aos Debenturistas a opção de exigir que parte ou a
totalidade dos recursos obtidos com a venda das Ações Excedentes seja utilizada na amortização do saldo devedor
das Debêntures (a “Amortização em Caso de Venda das Ações Excedentes”).
Para fins da venda das Ações Excedentes, “Valor de Mercado” significa (i) nos casos em que a Venda das Ações
Excedentes ocorrerem por meio de uma oferta pública de ações, nos termos da regulamentação aplicável, o valor
efetivamente obtido com a Venda das Ações Excedentes e (ii) nos casos em que a Venda das Ações Excedentes
ocorrer por meio de uma venda privada de ações, o valor correspondente a, no mínimo, 90% (noventa por cento) do
valor obtido por meio de procedimento de avaliação conduzido por empresa de consultoria independente e de boa
reputação e/ou banco de investimento de primeira linha e porte internacional, nos termos do item 4.6.1.9.2. da
Escritura de Emissão.
Após a Venda das Ações Excedentes, a Emissora deverá convocar Assembléia de Debenturistas específica para
deliberar sobre a Amortização em caso de Venda das Ações Excedentes, sendo necessária a aprovação de
Debenturistas representando a maioria das Debêntures em Circulação, em primeira convocação, para definição do
valor relativo à Venda das Ações Excedentes que deverá ser utilizado na amortização das Debêntures (o “Valor da
Amortização”). Caso haja necessidade de uma segunda convocação, a determinação do Valor de Amortização
competirá aos Debenturistas representando a maioria das Debêntures presentes à Assembléia de Debenturistas.
Caso haja aprovação, a amortização deverá atingir todas as Debêntures, na mesma proporção.
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Não obstante o exposto acima, se após a Venda das Ações Excedentes, (i) os Debenturistas não chegarem a um
acordo sobre o Valor de Amortização e/ou (ii) o Valor de Mercado, com base no mesmo critério estipulado acima,
das ações remanescentes de titularidade da Emissora e de emissão da AES Tietê e da Eletropaulo for inferior a 200%
(duzentos por cento) do valor da dívida bruta da Emissora, a totalidade dos recursos da Venda das Ações Excedentes
deverá ser necessariamente utilizada para amortizar extraordinariamente as Debêntures; sendo que “dívida bruta”
significa (i) o somatório de (a) todas as obrigações da Companhia por fundos tomados em empréstimo ou em relação
a depósitos ou adiantamento de qualquer tipo; (b) todas as obrigações da Companhia evidenciadas por títulos,
debêntures, notas, contratos derivativos, ou instrumentos similares; (c) todas as dívidas de terceiros garantidas por
(ou em relação a qual o titular da dívida tenha um direito, seja condicional ou não, de ser garantido) qualquer ônus
sobre bens detidos ou adquiridos pela Companhia, tenha ou não a dívida garantida sido assumida; (d) todas as
obrigações relativas a arrendamentos mercantis da Companhia; (e) todas as obrigações, condicionais ou não, da
Companhia na qualidade de emissora de cartas de crédito, cartas de garantia e/ou avais; e (f) todas as obrigações,
condicionais ou não, da Companhia em relação a aceites bancários.
As Garantias Reais serão liberadas pro rata na medida em que a dívida seja amortizada, de acordo com os
procedimentos previstos nos seus respectivos instrumentos de formalização.
Observadas as liberações parciais previstas, a totalidade das Garantias Reais somente será extinta mediante a
satisfação integral das Obrigações Garantidas.
A liberação das Ações Alienadas, por meio de averbação nesse sentido no livro de registro de ações nominativas da
AES Tietê e da Eletropaulo, somente ocorrerá mediante o recebimento, pela Emissora, pela AES Tietê ou pela
Eletropaulo, de autorização dada por escrito pelo Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos
Debenturistas, a ser fornecida no prazo máximo de 5 (cinco) dias das datas em que cada uma das amortizações
programadas for realizada. Juntamente com a autorização referida, o Agente Fiduciário deverá enviar também à
Emissora, à AES Tietê ou à Eletropaulo, a declaração de quitação de cada uma das parcelas referentes a cada uma
das amortizações.
A excussão das garantias objeto do Contrato de Alienação Fiduciária de Ações de Emissão da Eletropaulo e do
Contrato de Alienação Fiduciária de Ações de Emissão da AES Tietê está condicionada à prévia e expressa anuência
da ANEEL nas hipóteses em que a excussão de tais garantias resultar em alteração do controle acionário da
Eletropaulo e/ou AES Tietê, se for o caso, conforme determinar a regulamentação vigente à época da excussão das
referidas garantias.
Vencimento Antecipado
Observado o disposto na Escritura de Emissão, o Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas todas
as obrigações relativas às Debêntures e exigir o imediato pagamento, pela Emissora, do saldo devedor do Valor
Nominal das Debêntures, acrescido da Remuneração, devida até a data do efetivo pagamento, calculada pro rata
temporis, e demais encargos, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, na
ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos:
a)

caso a Emissora e/ou os Intervenientes Anuentes, em até 30 dias contados da data de publicação do Anúncio
de Início, não celebrem com o Agente Fiduciário o aditamento à Escritura de Emissão, de forma a refletir a
alteração da espécie das Debêntures de quirografárias para com garantia real;

b) pedido de auto-falência da Emissora, dos Intervenientes Anuentes, da Eletropaulo e/ou da AES Tietê; (b)
pedido de falência da Emissora, dos Intervenientes Anuentes, da Eletropaulo e/ou da AES Tietê formulado
por terceiros e não devidamente elidido pela Emissora, pelos Intervenientes Anuentes, pela Eletropaulo e/ou
pela AES Tietê, no prazo legal; (c) decretação de falência da Emissora, dos Intervenientes Anuentes, da
Eletropaulo e/ou da AES Tietê; e/ou (d) liquidação, dissolução ou extinção da Emissora, de seus acionistas
controladores diretos, da Eletropaulo e/ou da AES Tietê;
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c)

descumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação pecuniária relacionada às Debêntures, não sanada
no prazo de cinco dias úteis, contado da data do respectivo vencimento;

d) descumprimento pela Emissora de qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura de Emissão, e no
caso das Intervenientes Anuentes o descumprimento de obrigações relevantes a serem previstas nos
documentos das Garantias Reais, dentro de um prazo de 30 dias de notificação do Agente Fiduciário a
respeito do descumprimento, sendo que esse prazo não se aplica às obrigações para as quais tenha sido
estipulado prazo específico;
e)

(I) alteração de controle acionário da Emissora que não resulte na AES Corporation ou no BNDES ou em
ambos como controladores (direta ou indiretamente) da Emissora; e (II) cisão, fusão, incorporação,
transformação e/ou qualquer forma de reorganização societária, envolvendo a Emissora, ou qualquer uma das
Intervenientes Anuentes, que implique a redução da participação acionária, na Data de Emissão, da Emissora
direta ou indiretamente, em Eletropaulo e AES Tietê, exceto (i) pela Venda das Ações Excedentes, sem
prejuízo do disposto no subitem I acima, e (ii) pela reestruturação societária prevista na seção “Visão Geral dos
Negócios da Emissora – Reorganização Societária do Grupo AES Brasil” deste Prospecto;

f)

alienação, pela Eletropaulo ou pela AES Tietê, de ativos essenciais às suas atividades, que possa afetar a
capacidade de pagamento das Debêntures;
g) intervenção, extinção ou transferência da concessão e autorização para a exploração de serviços de geração
de energia pela AES Tietê, e da concessão para a exploração pela Eletropaulo de serviços de distribuição de
energia;
h) protesto legítimo de títulos contra a Emissora, a Eletropaulo e/ou a AES Tietê, cujo valor unitário ou
agregado seja igual ou superior ao valor em reais equivalente a US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de
Dólares), salvo se (a) no prazo de cinco dias úteis, se comprove que o protesto tenha sido efetuado por erro
ou má-fé de terceiros, (b) for cancelado, ou, ainda, (c) tiver a sua exigibilidade suspensa por decisão
judicial;
i)

ocorrência de qualquer decisão judicial transitada em julgado ou arbitral definitiva, de natureza
condenatória, contra a Emissora, a Eletropaulo ou a AES Tietê, cujo valor individual ou agregado ultrapasse
o valor em reais equivalente a US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de Dólares), salvo se a Emissora, a
Eletropaulo ou a AES Tietê, conforme o caso, comprovar o pagamento aos Debenturistas no prazo de 10
dias úteis a partir do referido pagamento, do respectivo valor total da condenação, nos prazos e termos
estabelecidos em referida decisão judicial transitada em julgado ou decisão arbitral definitiva e desde que a
Emissora, a Eletropaulo ou a AES Tietê, conforme o caso, não comprove estar negociando com o credor o
pagamento do valor devido;

j)

não-manutenção, desde o primeiro dia após o primeiro ano contado da Data de Emissão das Debêntures, e
enquanto o saldo devedor das Debêntures não for integralmente pago, por dois trimestres consecutivos, dos
seguintes índices financeiros apurados trimestralmente, com base nas demonstrações financeiras
consolidadas da AES Tietê e Eletropaulo, feita a anualização, quando aplicável, mediante a soma do
trimestre em questão com os três trimestres imediatamente anteriores:
(i)

O índice obtido da divisão da Dívida Financeira Líquida pelo EBITDA (conforme
definidos abaixo) não deverá ser superior a 2,30.
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Onde:
“Dívida Financeira Líquida” significa (i) o somatório de (a) todas as obrigações da AES
Tietê e da Eletropaulo por fundos tomados em empréstimo ou em relação a depósitos ou
adiantamento de qualquer tipo, (b) todas as obrigações da AES Tietê e da Eletropaulo
evidenciadas por títulos, debêntures, notas ou saldo devedor da operação de hedge; (c)
todas as dívidas de terceiros garantidas por (ou em relação a qual o titular da dívida tenha
um direito, seja condicional ou não, de ser garantido) qualquer ônus sobre bens detidos ou
adquiridos pela AES Tietê e pela Eletropaulo, tenha ou não a dívida garantida sido
assumida; (d) todas as obrigações relativas a arrendamentos mercantis da AES Tietê e da
Eletropaulo; (e) todas as obrigações, condicionais ou não, da AES Tietê e da Eletropaulo
na qualidade de emissora de cartas de crédito, cartas de garantia e/ou avais; e (f) todo o
passivo com o fundo de pensão registrado no balanço; e (g) todas as obrigações,
condicionais ou não, da AES Tietê e da Eletropaulo em relação a aceites bancários; (ii)
subtraídas todas as Disponibilidades de Caixa, conforme definido abaixo.
“Disponibilidades de Caixa” significa o somatório dos saldos em caixa e aplicações
financeiras de curto prazo da AES Tietê e da Eletropaulo, tais como CDB’s, RDB’s, letras
hipotecárias, saldo credor das operações de hedge, fundos de investimento e outros e de
longo prazo, desde que títulos públicos federais com liquidez.
“EBITDA” significa para qualquer período, o somatório do resultado operacional da AES
Tietê e da Eletropaulo e suas subsidiárias; (i) acrescido de todos os valores atribuíveis a
(sem duplicidade): (a) depreciação e amortização; (b) despesas financeiras; (c) todo o
caixa recebido pela Eletropaulo atribuível ao reajuste tarifário extraordinário de acordo
com a Medida provisória n.° 14, de 21 de dezembro de 2001 – RTE (Lei n.° 10.438, de 26
de abril de 2002), exceto a parcela a ser repassada às geradoras; e (d) todos os montantes
relativos às despesas com entidade de previdência privada, classificados na conta “Custo
de Operação”; (ii) deduzidos de todos os valores atribuíveis à (sem duplicidade) receitas
financeiras.
(ii)

O índice obtido da divisão entre EBITDA (conforme definido acima) pelas Despesas
Financeiras Líquidas (conforme definido abaixo) não deverá ser inferior a 2,5.
Onde:
“Despesas Financeiras Líquidas” significa o somatório das despesas financeiras da
Eletropaulo e da AES Tietê deduzido do somatório das receitas financeiras da Eletropaulo
e da AES Tietê.

k) não manutenção desde o primeiro dia após o primeiro ano contado da Data de Emissão das Debêntures e
enquanto o saldo devedor das Debêntures não for integralmente pago, por dois trimestres consecutivos, do
seguinte índice financeiro apurado trimestralmente, com base nas demonstrações financeiras não
consolidadas da Emissora (Demonstrações Controladora), feita a anualização, quando aplicável, mediante a
soma do trimestre em questão com o trimestre imediatamente anterior:
“Cobertura do Serviço da Dívida” maior ou igual a 1,10 nos dois primeiros anos de
apuração do índice e 1,25 a partir do terceiro ano de apuração do índice.
Onde:
“Cobertura do Serviço da Dívida” significa, quando aplicado à Emissora, o índice obtido
da divisão da (i) Geração de Caixa somado ao Caixa Inicial pela (ii) somatória das
Despesas Financeiras Líquidas com a Amortização do Principal das Dívidas.
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“Geração de Caixa” significa, quando aplicável à Emissora, para qualquer período, o somatório
de todos os recursos recebidos pela Emissora nos últimos seis meses, incluindo mas não se
limitando a, (i) toda e qualquer receita auferida pela Emissora em decorrência de pagamentos,
remunerações de qualquer tipo (inclusive financeiras), vendas de ativos, indenizações,
empréstimos e novas captações cujos recursos sejam utilizados para pagamento de juros e/ou
principal da dívida ou de qualquer outra operação ou fato e (ii) dividendos recebidos de suas
controladas, deduzindo-se as despesas da atividade (despesas operacionais subtraídas das
despesas com amortização e das despesas financeiras líquidas).
“Caixa Inicial” significa, quando aplicável à Emissora, o somatório dos saldos em caixa e
aplicações financeiras de curto prazo da Emissora, tais como CDB’s, RDB’s, letras
hipotecárias, saldo credor das operações de hedge, fundos de investimento e outros, e de
longo prazo, desde que Títulos Públicos Federais com liquidez, relativo ao semestre
imediatamente anterior à verificação do índice.
“Despesas Financeiras Líquidas” significa o somatório das despesas financeiras da
Emissora deduzido do somatório das receitas financeiras da Emissora.
“Amortização do Principal das Dívidas” significa, quando aplicável à Emissora, para
qualquer período, o somatório das amortizações de principal das suas dívidas nos últimos
seis meses, sendo dívida o somatório de (a) todas as obrigações da Companhia por fundos
tomados em empréstimo ou em relação a depósitos ou adiantamento de qualquer tipo, (b)
todas as obrigações da Companhia evidenciadas por títulos, debêntures, notas, contratos
derivativos, ou instrumentos similares; (c) todas as dívidas de terceiros garantidas por (ou
em relação a qual o titular da dívida tenha um direito, seja condicional ou não, de ser
garantido) qualquer ônus sobre bens detidos ou adquiridos pela Companhia, tenha ou não
a dívida garantida sido assumida; (d) todas as obrigações relativas a arrendamentos
mercantis da Companhia; (e) todas as obrigações, condicionais ou não, da Companhia na
qualidade de emissora de cartas de crédito, cartas de garantia e/ou avais; e (f) todas as
obrigações, condicionais ou não, da Companhia em relação a aceites bancários.
l)

não manutenção desde o primeiro dia após o primeiro ano contado da Data de Emissão da Debênture e
enquanto o saldo devedor das Debêntures não for integralmente pago, por dois trimestres consecutivos, do
seguinte índice financeiro apurado trimestralmente, com base nas demonstrações financeiras não
consolidadas da Emissora, feita a anualização, quando aplicável, mediante a soma do trimestre em questão
com os três trimestres imediatamente anteriores:
“Índice de Dívida sobre Geração de Caixa somado ao Caixa Inicial” menor ou igual a 3,3 nos
dois primeiros anos de apuração do índice e 3,0 a partir do terceiro ano de apuração do índice.
Enquanto as Debêntures e o valor permitido no item 7.1.27 (ii) da Escritura de Emissão,
representarem a única dívida da Emissora, o índice deste item poderá ser de até 3,7.
“Índice de Dívida sobre Geração de Caixa” significa, quando aplicado à Emissora, o índice obtido da
divisão da Dívida Financeira Bruta da Emissora pela Geração de Caixa, os dados relativos à
Emissora terão como base as demonstrações financeiras não consolidadas da Emissora.
“Dívida Financeira Bruta” significa, quando aplicável à Emissora (i) o somatório de (a)
todas as obrigações da Companhia por fundos tomados em empréstimo ou em relação a
depósitos ou adiantamento de qualquer tipo; (b) todas as obrigações da Companhia
evidenciadas por títulos, debêntures, notas, contratos derivativos, ou instrumentos
similares; (c) todas as dívidas de terceiros garantidas por (ou em relação a qual o titular da
dívida tenha um direito, seja condicional ou não, de ser garantido) qualquer ônus sobre
bens detidos ou adquiridos pela Companhia, tenha ou não a dívida garantida sido
assumida; (d) todas as obrigações relativas a arrendamentos mercantis da Companhia; (e)
todas as obrigações, condicionais ou não, da Companhia na qualidade de emissora de
cartas de crédito, cartas de garantia e/ou avais; e (f) todas as obrigações, condicionais ou
não, da Companhia em relação a aceites bancários;
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“Geração de Caixa” significa, quando aplicável à Emissora, para qualquer período, o
somatório de todos os recursos recebidos pela Emissora nos últimos doze meses, incluindo
mas não se limitando a, (i) toda e qualquer receita auferida pela Emissora em decorrência
de pagamentos, remunerações de qualquer tipo (inclusive financeiras), vendas de ativos,
indenizações, empréstimos e novas captações cujos recursos sejam utilizados para
pagamento de juros e/ou principal da dívida ou de qualquer outra operação ou fato e (ii)
dividendos
recebidos de suas controladas, deduzindo-se as despesas da atividade
(despesas operacionais subtraídas das despesas com amortização e das despesas
financeiras líquidas);
“Caixa Inicial” significa, quando aplicável à Emissora, o somatório dos saldos em caixa e
aplicações financeiras de curto prazo da Emissora, tais como CDB’s, RDB’s, letras
hipotecárias, saldo credor das operações de hedge, fundos de investimento e outros, e de
longo prazo, desde que Títulos Públicos Federais com liquidez, relativo ao semestre
imediatamente anterior à verificação do índice.
m) alteração ou modificação do objeto social principal da Emissora, da Eletropaulo e/ou da AES Tietê;
n) comprovação de inveracidade ou incorreção de qualquer declaração feita pela Emissora que afete de forma
adversa e relevante as Debêntures;
o) (i) não constituição, não formalização, ineficácia ou inexequibilidade das Garantias Reais até 30 dias após a
data de publicação do Anúncio de Início; ou (ii) caso a formalização, validade ou eficácia das garantias
venham a ser questionadas judicialmente pela AES Brasil Holdings Ltda., o BNDESPAR ou respectivas
sociedades controladas, direta ou indiretamente, integrantes do grupo econômico da Emissora; ou (iii)
descumprimento de quaisquer obrigações previstas nos instrumentos de formalização das Garantias Reais,
não sanados em 30 dias, exceto se outros prazos tiverem sidos estabelecidos nos Contratos de Garantia;
p) vencimento antecipado de quaisquer dívida e/ou obrigação da Emissora, em cada um dos casos em valor
unitário ou agregado superior ao valor em reais equivalente a US$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de
Dólares);
q) vencimento antecipado de qualquer dívida e/ou obrigação da Eletropaulo e/ou AES Tietê, em cada um dos
casos em valor unitário ou agregado superior ao valor em reais equivalente a US$ 25.000.000,00 (vinte e
cinco milhões de Dólares);
r)

realização de qualquer pagamento de dividendos pela Emissora, ressalvado o disposto no artigo 202 da Lei
das Sociedades por Ações, ou de qualquer outra participação nos lucros estatutariamente prevista, caso
esteja em mora relativamente ao pagamento de qualquer obrigação pecuniária referente às Debêntures;

s)

descumprimento pela Emissora da obrigação de subscrever qualquer aumento de capital da AES Tietê e da
Eletropaulo, a fim de preservar o percentual conjunto de participação no capital social de, no mínimo,
52,54% (cinqüenta e dois inteiros e cinqüenta e quatro centésimos por cento) e 34,87% (trinta e quatro
inteiros e cinqüenta e sete por cento), respectivamente, conforme os itens 4.6.1.5 e 7.1.23 da Escritura de
Emissão, não sanado no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir dos referidos aumentos.

A ocorrência de quaisquer dos eventos indicados nos itens (a), (b), (c), (g) ou (p) acima acarretará o vencimento
antecipado automático das Debêntures, independentemente de qualquer consulta aos Debenturistas, ficando o
vencimento condicionado à entrega de notificação, pelo Agente Fiduciário à Emissora nesse sentido, observado o
parágrafo único do artigo 13 da Instrução CVM n.° 28, de 23 de novembro de 1983 (“Instrução CVM 28”) e o
disposto abaixo.
Na ocorrência dos demais eventos indicados nos demais itens, o Agente Fiduciário deverá convocar, dentro de, no máximo
cinco dias úteis da data em que tomar conhecimento da ocorrência de qualquer dos referidos eventos, Assembléia Geral de
Debenturistas para deliberar sobre a não declaração do vencimento antecipado das Debêntures, a qual somente poderá
determinar que o Agente Fiduciário não declare o vencimento antecipado das Debêntures por deliberação de Debenturistas
que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em circulação.
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Caso (i) não ocorra a Assembléia Geral de Debenturistas conforme disposto acima; (ii) não haja deliberação na data
originalmente estabelecida para realização da Assembléia Geral de Debenturistas, salvo se pela sua suspensão; ou
(iii) o quorum citado acima não seja atingido, em qualquer caso decorrente de ato ou fato não imputável ao Agente
Fiduciário, este deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações decorrentes das Debêntures e exigir o
imediato pagamento pela Emissora do saldo devedor do Valor Nominal das Debêntures, acrescido da Remuneração,
calculada pro rata temporis a partir da Data de Emissão ou da última data de pagamento da Remuneração até a data
do efetivo pagamento, e demais encargos.
Local de Pagamento. Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados utilizando-se, conforme o
caso: (a) os procedimentos adotados pela CETIP, para as Debêntures registradas no SND; (b) os procedimentos
adotados pela CBLC, para as Debêntures registradas no BOVESPAFIX ou, (c) no caso de titulares de Debêntures
que não estejam vinculados a tais sistemas, por meio do Banco Mandatário e Escriturador, mediante depósito em
contas-correntes indicadas pelos Debenturistas.
Imunidade ou Isenção Tributária. Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este
deverá encaminhar ao Banco Mandatário e Escriturador, no prazo mínimo de 10 dias úteis antes da data prevista para
recebimento de valores relativos às Debêntures, documentação comprobatória de tal imunidade ou isenção tributária.
Prorrogação dos Prazos. Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação, inclusive
pelos Debenturistas, no que se refere ao pagamento do preço de subscrição, até o primeiro dia útil subseqüente, se o vencimento
coincidir com dia em que não houver expediente comercial ou bancário na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, sem
nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados pela CETIP ou pela
CBLC, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado nacional.
Encargos Moratórios. Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Debêntures, os
débitos em atraso serão acrescidos da respectiva remuneração aplicável às Debêntures, bem como ficarão sujeitos à multa
moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e a juros de mora calculados desde a data de inadimplemento, até a
data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante devido, independentemente de aviso,
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das despesas incorridas para cobrança.
Decadência do Direito aos Acréscimos. O não-comparecimento do Debenturista para receber o valor
correspondente a qualquer das obrigações pecuniárias devidas pela Emissora, nas datas previstas na Escritura de
Emissão ou em comunicado publicado pela Emissora, não lhe dará direito ao recebimento de Remuneração das
Debêntures e/ou encargos moratórios no período relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe todavia, assegurados
os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento.
Publicidade. Todos os atos e decisões que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos Debenturistas serão
veiculados, na forma de avisos, na edição nacional do jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São
Paulo, bem como na bem como na página da Emissora na rede internacional de computadores - internet
(http://www.energiapaulista.com.br), exceção feita aos anúncios de início e de encerramento de distribuição das
Debêntures, que apenas serão publicados na edição nacional do jornal Valor Econômico.
Classificação de Risco da 3ª Emissão. A Emissora contratou a agência de classificação de risco Standard & Poor’s
para avaliar as Debêntures, sendo que as mesmas receberam a classificação brBBB+. Para maiores informações ver
a súmula da classificação de risco anexa a este Prospecto. A Companhia se compromete a submeter anualmente a 3ª
Emissão à revisão e avaliação pela agência de classificação de risco, durante todo o prazo de vigência das
Debêntures, bem como divulgar ou permitir que a agência de classificação de risco divulgue seu relatório com a
respectiva súmula de classificação de risco das Debêntures.
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CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA
Encontra-se abaixo um cronograma estimado das etapas da Distribuição Pública:
Ordem dos eventos
1

Data de Ocorrência / Data Prevista (1)
26.12.2006

2

Evento
Registro da Distribuição Pública na CVM
Publicação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo

3

Data de Liquidação das Debêntures

28.12.2006

4

Publicação do Anúncio de Encerramento

03.01.2007

27.12.2006

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, antecipações e atrasos.

IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO INVESTIDOR ALVO
A Oferta será destinada a pessoas físicas e jurídicas, fundos de investimentos, fundos de pensão, entidades
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central
do Brasil, seguradoras, entidades de previdência complementar e de capitalização e investidores institucionais ou
qualificados, conforme regras vigentes no país, levando em conta o perfil de risco dos seus clientes e a adequação
às Debêntures, assegurando-se que o tratamento conferido seja justo e eqüitativo.
REGISTRO E NEGOCIAÇÃO EM SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA
As Debêntures da presente Emissão deverão ser registradas: (A) para distribuição no mercado primário: no SDT,
administrado e operacionalizado pela CETIP, com base nas políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA, sendo a
distribuição liquidada e as Debêntures custodiadas na CETIP; e (B) para negociação no mercado secundário: (i) no
SND, administrado e operacionalizado pela CETIP, com base nas políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA,
sendo a negociação liquidada e as Debêntures custodiadas na CETIP; e (ii) no Sistema de Negociação
BOVESPAFIX, da BOVESPA, sendo a negociação liquidada e as Debêntures custodiadas na CBLC.
SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA
A Distribuição Pública poderá ser suspensa ou cancelada pela CVM, a qualquer tempo, nos seguintes casos:
(a) se estiver sendo processada em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 ou do registro da
Distribuição Pública; ou
(b) se for considerada ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o
respectivo registro.
A Distribuição Pública deverá ser suspensa quando a CVM verificar ilegalidade ou violação de regulamentos
sanáveis. O prazo de suspensão da Distribuição Pública não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo esse prazo de 30 dias sem que tenham sido sanados os vícios que
determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da Distribuição Pública e cancelar o respectivo
registro.
A rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento do registro da Distribuição Pública.
A eventual suspensão ou cancelamento da Distribuição Pública, bem como quaisquer outras informações ou avisos
a ela relativos serão divulgados ao mercado e aos investidores que tenham aceitado a Distribuição Pública
imediatamente após a sua ocorrência, nos mesmos jornais de grande circulação habitualmente utilizados pela
Companhia.
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É facultado aos investidores, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aquisição das Debêntures até o
quinto dia útil posterior ao recebimento da comunicação da suspensão.
Todos os investidores que tenham adquirido as Debêntures, na hipótese do cancelamento da Distribuição Pública e
os investidores que tenham revogado sua aquisição, na hipótese de suspensão, terão direito à restituição integral dos
valores dados em contrapartida às Debêntures, sem reembolso da quantia relativa à Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Crédito e Direitos da Natureza Financeira – CPMF (a “CPMF”), os
quais serão creditados na conta dos investidores, no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar da comunicação da
revogação aos investidores ou do recebimento da comunicação de revogação do investidor, no caso de suspensão.
MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA
Havendo, a juízo da CVM, alteração substancial, posterior e imprevisível nas circunstâncias de fato existentes
quando da apresentação do pedido de registro de Distribuição Pública, ou que o fundamentem, acarretando aumento
relevante dos riscos assumidos pela Companhia e inerentes à própria Distribuição Pública, a CVM poderá acolher
pleito de modificação ou revogação da Distribuição Pública. Se for deferida a modificação, a Distribuição Pública
poderá, por iniciativa da própria da CVM, ou a requerimento da Companhia, ser prorrogada por até 90 dias. É
sempre permitida a modificação da distribuição pública para melhorá-la em favor dos Debenturistas.
A revogação torna ineficazes a Distribuição Pública e os atos de aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser
restituídos integralmente aos aceitantes os valores dados em contrapartida às Debêntures, sem reembolso da quantia
relativa à CPMF. Em caso de revogação da Distribuição Pública, os boletins de subscrição eventualmente firmados
ficarão automaticamente cancelados.
A modificação da Distribuição Pública será imediatamente divulgada ao mercado, através dos mesmos meios
utilizados para a publicação do Anúncio de Início. O Coordenador Líder tomará as providências cabíveis para se
assegurar de que os investidores, ao formalizarem sua adesão à Distribuição Pública, com a assinatura do boletim
de subscrição, estão cientes de que foi alterada a Distribuição Pública e de que têm conhecimento dos novos termos
e condições. Caso tenham assinado o boletim de subscrição anteriormente à modificação da Distribuição Pública,
os investidores serão informados imediatamente pelo Coordenador Líder a respeito da modificação ocorrida e
deverão, no prazo máximo de cinco dias úteis, a contar do recebimento da comunicação, confirmar seu interesse na
aquisição das Debêntures. Caso não haja manifestação do investidor até o final do prazo cinco dias úteis, será
presumida a intenção do investidor na aquisição das Debêntures.
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO
Antes da obtenção do registro da Distribuição Pública, a Companhia e o Coordenador Líder celebraram o Contrato
de Distribuição, que estará disponível para consulta junto à Companhia, ao Coordenador Líder e à CVM, nos
endereços indicados neste Prospecto.
Procedimento de Distribuição e Forma de Colocação
As Debêntures serão objeto de Distribuição Pública pelo Coordenador Líder, sob regime de garantia firme para a
totalidade das Debêntures, para colocação, no mercado primário, por meio do SDT, administrado e
operacionalizado pela CETIP, com base nas políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA, sendo a distribuição
liquidada e as Debêntures custodiadas na CETIP. As Debêntures serão registradas para negociação no mercado
secundário SND, administrado e operacionalizado pela CETIP, com base nas políticas e diretrizes fixadas pela
ANDIMA, sendo a negociação liquidada e as Debêntures custodiadas na CETIP; e no Sistema de Negociação
BOVESPAFIX, da BOVESPA, sendo a negociação liquidada e as Debêntures custodiadas na CBLC. Não existirão
reservas antecipadas, nem fixação de lotes mínimos ou máximos, sendo que o Coordenador Líder, com expressa
anuência da Emissora, organizará plano de distribuição.
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A Distribuição Pública das Debêntures somente terá início após a concessão do registro da 3ª Emissão pela CVM,
a publicação do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo aos investidores, nos termos da
Instrução CVM 400. A Distribuição Pública das Debêntures deverá ser efetuada até o período máximo de 180 dias,
a contar da data da publicação do Anúncio de Início (o “Prazo de Colocação”).
A Emissora não poderá efetuar nova emissão de debêntures antes de terem sido colocadas todas as Debêntures
objeto da 3ª Emissão.
Regime de Garantia Firme
Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, o Coordenador Líder foi contratado para realizar a
coordenação, colocação e distribuição pública das Debêntures em regime de garantia firme de colocação.
Se, em até dois dias úteis contados da data de publicação do Anúncio de Início, as Debêntures não tiverem sido
totalmente colocadas, o Coordenador Líder se responsabilizará pelo saldo não colocado, devendo subscrever e
integralizar o saldo ao final daquele período.
O Coordenador Líder poderá revender, até a data de publicação do Anúncio de Encerramento, as Debêntures
adquiridas em virtude do exercício da garantia firme de colocação, por preço não superior ao Preço de Subscrição
acrescido da Remuneração das Debêntures entre a Data de Emissão e a data de revenda. Após a data da publicação
do Anúncio de Encerramento, as Debêntures poderão ser revendidas de acordo com as condições de mercado
verificadas à época. A revenda das Debêntures, conforme aqui mencionada, deverá ser efetuada respeitada a
regulamentação aplicável.
Demonstrativo do Custo da Distribuição Pública.
Custo da Distribuição Pública

Comissões e Taxa
Comissão de Coordenação e Estruturação(1)
Comissão de Colocação(1)
Prêmio de Garantia Firme(1)
Taxa ANBID
Taxa de Registro na CVM
Outras Despesas (2)
Despesas com os Advogados
Despesas com os Auditores
Despesas com a Publicidade da Oferta
Total de Comissões e Despesas

% em Relação ao Valor Total
da Distribuição Pública
0
0
0
0,004%
0,01%
0,0125%
0,075%
0
0,025%
0,13%

Montante – R$
0
0
0
32.000
82.870
100.000
600.000
0
200.000
1.014.870

(1) As comissões de coordenação e estruturação, comissão de colocação e o prêmio de garantia firme foram pagos ao
Itaú BBA na emissão das Notas Promissórias. Para mais informações sobre as Notas Promissórias vide seção
“Informações sobre Títulos e Valores Mobiliários Emitidos pela Emissora – Notas Promissórias”.
(2) Inclui a contratação de agência de rating, impressão de prospectos e books de apresentação e despesas gerais,
incluindo ligações, fotocópias e outras despesas out of pocket.

Custo da Distribuição Pública por Debênture

Por Debênture

Valor
Nominal R$
10.000,00

Custo da Distribuição
por Debêntures R$
12,69

Fundo de Manutenção de Liquidez
Não será constituído fundo de manutenção de liquidez.
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%
0,13

Montante Líquido para a
Companhia por Debênture R$
9.987,31

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E DE MERCADO
As informações financeiras da Emissora contidas no presente Prospecto referentes aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2003, 2004 e 2005 provêm das demonstrações financeiras da Emissora, a não ser que de outra forma
indicado neste Prospecto. As informações financeiras referentes ao período findo em 30 de setembro de 2005 e de
2006 provêm das Informações Trimestrais da Emissora revisadas, a não ser que de outra forma indicado neste
Prospecto.
As demonstrações financeiras auditadas da Emissora são apresentadas de acordo com os princípios contábeis
geralmente aceitos no Brasil, conforme determinado pela Lei das Sociedades por Ações e aos boletins técnicos
preparados pelo IBRACON e encontram-se disponíveis na CVM.
As demonstrações financeiras da Emissora referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2003,
2004 e 2005 e as informações referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2005 foram auditadas e
revisadas (conforme o caso) pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e as informações referentes ao
período encerrado em 30 de setembro de 2006 foram revisadas pela Ernst & Young Auditores Independentes.
Alguns valores apresentados neste Prospecto poderão não resultar em um somatório preciso em razão de
arredondamentos.
As informações sobre o setor de energia elétrica constantes neste Prospecto, inclusive as informações sobre as
participações da Emissora no referido setor, foram extraídas de fontes públicas reconhecidas (órgãos
governamentais), tais como a ANEEL.
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS
As informações financeiras selecionadas da Emissora, da Eletropaulo e da AES Tietê apresentadas a seguir para os
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2003, 2004 e 2005, bem como as informações relativas aos períodos
findos em 30 de setembro de 2005 e 2006, foram extraídas das informações financeiras anexas a este Prospecto.
As informações financeiras selecionadas da Emissora abaixo não refletem a incorporação da AES Transgás pela
Emissora ocorrida em 31 de outubro de 2006. Para mais informações vide seção “Visão Geral dos Negócios da
Emissora – Reorganização Societária do Grupo AES Brasil”.
Os seguintes dados financeiros e operacionais selecionados devem ser lidos em conjunto com as demonstrações
financeiras da Emissora e notas relacionadas e a Seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação
Financeira e o Resultado Operacional” incluídas neste Prospecto.
SUMÁRIO FINANCEIRO CONSOLIDADO DA EMISSORA
Informações de Resultado
Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
2005
Princípios Contábeis Brasileiros
Equivalência Patrimonial
Amortização do Ágio em
Investimentos
Despesas Gerais e Administrativas
Amortização do Diferido
Receita Financeira
Despesa Financeira
Variação Monetária
Outras Despesas
Resultados Operacionais
Resultados Não Operacionais
Resultados Antes dos Tributos
IR Diferido
Prejuízo

2006

Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de
2003

2004

2005

(em milhares de R$, com exceção de ações e dados por ações)
36.472
32.628
18.559
26.504
50.636
(3.649)
(3.924)
(10.904)
(4.227)
(4.866)
(202)
(209)
(277)
(329)
(307)
(111)
397
(23.410)
(1.865)

(327)
3.870
(25.865)
-

9.497
69
9.566
9.566

6.173
6.173
6.173
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(1.099)
1.417
(23.786)

180
(24.619)

(219)
1.311
(31.179)

(10.209)
(563)
(26.862)
5.099
(21.763)
(21.763)

(17.377)
(1)
(19.869)
(19.869)
(19.869)

(1.865)
(371)
13.140
13.141
13.141

Balanço Patrimonial
Período de nove meses findo
Exercício Social encerrado
em 30 de setembro de
em 31 de dezembro de
2006
2003
2004
(em milhares de R$, com exceção de ações e dados por ações)
Princípios Contábeis Brasileiros
Ativo Circulante:
Disponibilidades
Dividendos a Receber
Tributos a Recuperar
Outros
Total Ativo Circulante
Outros
Total Ativo Realizável a Longo
Prazo
Permanente:
Investimento
Ativo Diferido
Total do Ativo Permanente
Total Ativo
Passivo Circulante:
Dívidas de Curto Prazo
Outros
Total do Passivo Circulante
Passivo Exigível a Longo Prazo:
Dívida de Longo Prazo
Total Passivo Exigível a Longo
Prazo
Patrimônio Líquido
Capital Social
Prejuízo Acumulado
Total Passivo e Patrimônio Líquido

54.639
3.742
58.381

2005

918
7.977
1.473
269
10.637

549
7.065
2,034
1.391
11.039

16181
26.902
2.847
45.930

486
486

565
565

673
673

93.048
2.434
95.482
154.614

93.406
0
93.406
104.529

90.444
0
90.444
102.048

92.195
2.761
94.956
141.559

23.356
38
16.068

0
54
54

169.998
65
170.063

6.226
484
6.710

174.705
174.705

152.621
152.621

0
0

184.509
184.509

(43.487)
46.439
(89.926)
154.614

(48.146)
41.224
(89.370)
104.529

(68.015)
41.224
(109.239)
102.048

(49.660)
46.439
(96.099)
141.559

751
751
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SUMÁRIO FINANCEIRO CONSOLIDADO DA ELETROPAULO
Informações de Resultado
Período de nove meses findo
em 30 de setembro de

Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de

(em milhões de R$, exceto a informação sobre lucro/prejuízo por lote de mil ações)

2005

2006

2003

2004

2005

7.855

7.730

8.409

9.632

10.479

486

656

275

391

701

8.341

8.386

8.684

10.023

11.180

(51)

(43)

(69)

(70)

(60)

(192)

(5)

(266)

(345)

(232)

-

-

-

(12)

-

(1.553)

(1.614)

(1.568)

(1.862)

(2.086)

Receita Bruta
Fornecimento de eletricidade
Outras receitas
Total de receita bruta
Deduções da Receita Bruta
Reserva Global de Reversão - RGR
Encargo de Capacidade Emergencial - ECE
Encargos de Aquisição de Energia Emergencial - EAEE

ICMS
PIS, COFINS e outros

(288)

(551)

(319)

(303)

(481)

(2.084)

(2.213)

(2.222)

(2.592)

(2.859)

6.257

6.173

6.462

7.431

8.321

(401)

(437)

(566)

(556)

(548)

(28)

(22)

(40)

(44)

(41)

(172)

(192)

(230)

(221)

(250)

(3.607)

(3.236)

(3.851)

(4.439)

(4.712)

Conta de Consumo de Combustíveis - CCC

(311)

(346)

(259)

(321)

(423)

Conta de Desenvolvimento Energético - CDE

(225)

(229)

(78)

(234)

(302)

Depreciação e amortização

(224)

(233)

(269)

(274)

(300)

Total de dedução da receita bruta
Receita Líquida
Despesas Operacionais
Pessoal
Materiais
Serviços de terceiros
Compra de energia + transmissão

Outras despesas
Total de despesas operacionais
Resultado Bruto

(670)

(393)

(369)

(270)

(912)

(5.638)

(5.088)

(5.662)

(6.359)

(7.488)

619

1.085

800

1.072

833

Receitas (despesas) Financeiras
Receitas financeiras

389

307

433

484

691

Despesas financeiras

(385)

(387)

(569)

(588)

(500)

Variações monetárias/cambiais - líquido

(323)

(221)

142

(399)

(559)

-

-

18

-

(368)

Ajuste a valor presente de contas a receber de LP

(319)

(301)

24

(504)

Resultado operacional

Total

300

784

824

568

465

Resultado não operacional

(28)

(34)

(32)

(14)

(35)

Resultados antes dos tributos e itens extraordinários

272

750

792

554

430

Tributos
Contribuição social
Imposto de renda
Contribuição social diferida
Imposto de renda diferido
Total
Lucro antes dos itens extraordinários

(54)

(41)

(71)

(31)

(66)

(110)

(163)

(240)

(199)

(162)

(4)

(22)

(24)

(6)

(6)

(52)

(9)

(25)

29

(39)

(220)

(235)

(360)

(207)

(273)

52

515

432

347

157

Itens extraordinários líquidos dos efeitos dos tributos

(256)

(241)

(346)

(341)

(341)

Lucro (prejuízo) líquido

(204)

274

86

6

(184)

3

5

2

-

(4)

Lucro (prejuízo) por lote de mil ações
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Balanço Patrimonial
Período de nove meses findo

Exercício Social encerrado

em 30 de setembro de

em 31 de dezembro de

Balanço Patrimonial (consolidado)

(em milhões de R$)

ATIVO

2006

2003

2004

2005

484

449

192

310

Circulante
Disponibilidades
Consumidores, concessionárias e permissionárias

1.744

1.751

1.789

1.768

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

(236)

(458)

(513)

(360)

Tributos e contribuições sociais – compensáveis e diferidos

687

163

271

502

Serviços prestados

24

113

111

19

Devedores Diversos

27

25

24

22

Almoxarifado

35

34

34

34

Contas a receber – acordos

162

247

384

266

Outros créditos

386

100

51

300

Despesas pagas antecipadamente e Conta CVA

380

Total do Ativo Circulante

3.693

176

524

439

2.600

2.867

3.300

Realizável a Longo Prazo
Consumidores, concessionárias e permissionárias

382

977

633

586

Tributos e contribuições sociais – compensáveis e diferidos

995

973

1.002

926

Cauções e depósitos vinculados

368

241

277

336

Contas a receber – acordos

170

715

779

606

(148)

(192)

(621)

115

117

157

Provisão para crédito de liquidação duvidosa

(310)

Outros créditos

174

Compensação de variação dos itens da Parcela A

568

Total do Ativo Realizável a Longo Prazo

2.347

837

699

617

3.710

3.315

2.607

Permanente
Investimentos

47

Imóveis, plantas e equipamentos

5.073

Encargos diferidos – líquido

10

43

38

49

5.133

5.146

5.115

64

59

19

Total do Ativo Permanente

5.130

5.240

5.243

5.183

Total do Ativo

11.170

11.550

11.425

11.090
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Balanço Patrimonial (consolidado)

Período de nove meses findo

Exercício Social encerrado

em 30 de setembro de

em 31 de dezembro de
(em milhões de R$)

PASSIVO

2006

2003

2004

2005

R$

R$

R$

R$

786

996

817

863

Circulante
Fornecedores
Folha de Pagamento

3

1

2

1

341

439

491

233

148

172

402

492

3.476

912

659

Encargos de dívidas

306

142

131

306

Obrigações estimadas

58

43

55

61

Provisões para litígios e contingências

84

58

41

79

Dividendos - TJLP declarados

4

99

4

4

378

422

631

5.682

2.995

3.497

Impostos, taxas e contribuições sociais e diferidos

585

Obrigações com a Fundação Cesp
Empréstimos, financiamentos e debêntures

Compensação de variação dos itens da Parcela A

188

Outras obrigações

490

Total do Passivo Circulante

3.229

Exigível a longo prazo
Fornecedores

191

273

183

222

Empréstimos, financiamentos e debêntures

1.713

235

2.462

2.046

Obrigações com a Fundação Cesp

2.063

1.285

1.614

1.670

209

175

411

1.532

1.576

1.127

Impostos, taxas e contribuições sociais e diferidos
Provisões para litígios e contingências

328
1.251

Compensação de variação dos itens da Parcela A

46

Outras obrigações
Total do Passivo Exigível a Longo Prazo

120
5.712

141

222

162

3.675

6.232

5.638

Patrimônio Líquido
Capital social

1.058

1.058

1.058

1.058

Reserva de reavaliação

1.141

1.195

1.180

1.155

-60

-40

-257

Total do Patrimônio Líquido

Prejuízos/ Lucros acumulados

2.229

30

2.193

2.198

1.955

Total do Passivo

11.170

11.550

11.425

11.090
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Informações Operacionais Selecionadas
Resultados Operacionais

Eletricidade comprada para revenda (em
GWh)

Período de nove meses findo
em 30 de setembro de

Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de

2005

2006

2003

2004

2005

29.919,7

28.483,5

38.773

37.886

39.573

Distribuição de energia elétrica para (em
GWh):
Residenciais

8.819,4

9.416,4

10.727

11.258

11.863

Industriais

5.743,1

4.941,2

9.401

8.670

7.580

Comerciais

7.174,7

7.364,4

9.174

9.436

9.593

Outros
Subtotal (em GWh)
Consumidores Livres
Total (em GWh)
Total de consumidores (em mil)
Capacidade instalada (MVA)
Área de concessão (km2)

Princípios Contábeis Brasileiros
(Consolidado)

1.982,4

1.810,4

3.473

3.304

2.598

23.719,6

23.532,4

32.774

32.668

31.634

3.457,9

4.810,7

1.005

2.675

4.865

27.177,5

28.343,1

33.779

35.343

36.499

5.227

5.392

5.057

5.148

5.298

12.662

12.677

12.704

12.638

12.662

4.526

4.526

4.526

4.526

4.526

Período de nove meses em findo
em 30 de setembro de

Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de
(em milhões de R$)

2005
Receita bruta

2006

2003

2004

2005

8.341

8.386

8.684

10.023

11.180

(2.084)

(2.214)

(2.222)

(2.592)

(2.859)

6.257

6.173

6.462

7.431

8.321

(401)

(437)

(566)

(556)

(548)

(28)

(22)

(40)

(44)

(41)

(172)

(192)

(230)

(221)

(250)

(3.607)

(3.236)

(3.851)

(4.439)

(4.712)

Conta de Consumo de Combustíveis - CCC

(311)

(346)

(259)

(321)

(423)

Conta de desenvolvimento energético - CDE

(225)

(229)

(78)

(234)

(302)

Outras despesas

(669)

(394)

(369)

(270)

(912)

Total

(5.414)

(4.855)

(5.393)

(6.085)

(7.188)

EBITDA

843

1.318

1.069

1.346

1.133

Ajustes de conta – Fundação CESP

182

182

327

265

242

RTE - Amortização

251

244

284

312

335

Deduções da Receita Bruta
Receita líquida
Despesas operacionais
Pessoal
Materiais
Serviços de terceiros
Compra de energia + transmissão

Ajustes (excluindo caixa)
EBITDA Ajustado

(259)

(157)

46

-

435

1.534

1.900

1.726

1.923

2.145
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Sumário Financeiro Consolidado da AES Tietê
Informações de Resultado
Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
2005

Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de

2006

2003

2004

2005

(em milhões de R$, com exceção de ações e dados por ações)
Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços

992

1.146

816

1.050

1.345

899
(213)

1.041
(272)

779

981

1.220

(231)

(268)

(345)

(19)

(13)

(24)

(36)

(28)

(37)

(58)
(34)

(42)

(52)

(35)

(37)
(32)

(36)

(46)

Pessoal

(24)

(32)

(25)

(26)

(31)

Material

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

Serviços de Terceiros

(17)

(19)

(18)

(24)

(27)

Depreciação

(48)

(51)

(64)

(64)

(64)

Provisões Operacionais

(18)

(30)

(2)

(4)

(77)

Outras Despesas

(14)

(29)

(29)

(35)

(19)

Lucro Operacional

686

768

548

713

875

Resultado Financeiro

(69)

(76)

(251)

(293)

(64)

(2)

(0,294)

(24)

0,013

(2)

(204)

(243)
(77)

(128)

(253)

Lucro/(Prejuízo) do Exercício

411

449

195

292

556

Lucro (Prejuízo) por lote de 1.000 Ações

4,31

4,71

2,09

3,11

5.83

95.313.373

95.313.373

93.698.262

93.698.262

95.313.373

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços
Custos e Despesas Operacionais(1)
Energia Elétrica Comprada para Revenda
Encargos de Uso do Sistema de
Transmissão e Conexão
Compensação Financ.p/ Utiliz. Rec.
Hídricos

Resultado Não Operacional
Provisão para IR, Contribuição Social e
outros Tributos

Nº Ações, Ex. Tesouraria (Mil):

(1) Os custos e despesas operacionais relacionados a cada item acima não correspondem àquelas constantes das demonstrações
contábeis, tendo em vista que a partir de 2004, a AES Tietê alterou seu plano de contas, classificando as despesas relacionadas à
área administrativa de cada item separadamente sob a conta de Despesas Gerais e Administrativas. Dessa forma, custos e despesas
operacionais correspondem às linhas Custos e Bens e/ou Serviços Vendidos, Despesas Gerais e Administrativas e Outras
Despesas Operacionais da Demonstração de Resultados Operacionais apresentadas à CVM. A AES Tietê alterou seu Plano de
Contas conforme as exigências da ANEEL.
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Balanço Patrimonial
Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
2006

Exercício Social encerrado em
31 de dezembro de
2003

2004

2005

(em milhões de R$, com exceção de ações e dados por ações)
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil
Ativo Circulante:
Disponibilidades
Contas a Receber
Tributos e Contribuições Sociais
Tributos a Recuperar
Outros
Total do Ativo Circulante

672
208
71
12
12
975

266
200
63
29
9
569

489
167
66
11
9
743

795
209
3
12
11
1.031

Realizável a Longo Prazo:
Contas a Receber
Tributos e Contribuições Sociais
Tributos a Recuperar
Outros
Total do Ativo Realizável a Longo Prazo

16
48
141
28
232

87
54
153
24
318

89
5
162
26
282

31
39
149
29
248

1.328
22
1.350
2.237

1.283
26
1.308
2.334

1.245
25
1.270
2.548

118
163
281

143
204
348

153
490
674

Imobilizado
Outros
Total do Ativo Permanente
Total Ativo

1.215
24
1.239
2.447

Passivo Circulante:
Dívidas de Curto Prazo (1)
Outros
Total do Passivo Circulante
Passivo Exigível a Longo Prazo:
Dívida de Longo Prazo(2)
Outros
Total do Passivo Exigível a Longo Prazo
Patrimônio Líquido

1.255
35
1.289
619

1.498
14
1.513
444

1.512
16
1.528
458

1.364
35
1.399
475

Total do Passivo e Patrimônio Líquido

2.447

2.237

2.334

2.548

167
371
538

(1) As dívidas de curto prazo incluem as dívidas de longo prazo com vencimento a curto prazo, as obrigações com a Fundação
CESP e encargos do consumidor a recolher.
(2) As dívidas de longo prazo incluem endividamento com a Eletrobrás, as obrigações com a Fundação CESP de longo prazo e
parcela de longo prazo das despesas com a compra de energia no âmbito do MAE, relativa ao racionamento.
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Outras Informações
Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
2005

2006

Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de
2003

2004

2005

(em milhões de R$, com exceção de ações e dados por ações)
Lucro (Prejuízo) Líquido nos termos das Práticas
Contábeis Adotadas no Brasil

411

449

195

292

556

204

243

2

0,294

77

128

253

24

(0,013)

2

Resultado Financeiro

69

Depreciação / Amortização

48

76

251

293

64

51

64

64

64

734

819

612

777

939

Mais:
Contribuição Social e Imposto de Renda
Resultado Não Operacional

EBITDA (1)

(1) O EBITDA representa o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA não deve ser considerado
como uma alternativa ao lucro líquido ou fluxo de caixa, mas como uma medida de desempenho operacional e comparação com
outras companhias. O EBITDA não é uma medida estabelecida de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e pode
variar em sua definição e cálculo pelas diversas empresas.

Informações Operacionais
Período de nove meses findo
em 30 de setembro de

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de

Capacidade Instalada (MW)
Energia Assegurada (MW)
Geração própria (MWh):
Contratos Iniciais
Contrato Bilateral
Total

2005
2.651
1.275

2006
2.651
1.275

2003
2.651
1.357

2004
2.651
1.275

2005
2.651
1.275

2.090.612
6.140.658
8.231.270

8.311.480
8.311.480

8.297.580
2.759.400
11.056.98

5.543.938
5.561.357
11.105.29

2.838.240
8.304.480
11.142.720

Energia Comprada (MWh):
Itaipu – revenda
Outros

365.486

228.365

254.794
-

254.751
293.592

435.941
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir descreve os montantes de caixa, disponibilidades e aplicações financeiras, endividamento de curto e
longo prazo e estrutura de capital, para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 e para o período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2006. As informações descritas abaixo foram extraídas das demonstrações
financeiras consolidadas e auditadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2005 e para o período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2006, produzidas de acordo com os Princípios Contábeis Brasileiros. O investidor
deve ler esta tabela em conjunto com as Seções “Informações Financeiras Selecionadas”, “Análise e Discussão da
Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado Operacional” e as demonstrações financeiras da Emissora,
constantes deste Prospecto.
Período de nove meses
findo em 30 de
setembro de 2006

Exercício social
encerrado em 31 de
dezembro de 2005

Exercício social
encerrado em 30 de setembro
de 2005 Pro-Forma

(em milhões de R$)
Caixa, disponibilidades e aplicações financeiras

55

16

Endividamento de curto prazo:

23

6

Denominado em reais

23

6
-

-

Total do endividamento de curto prazo

23

6

1387

Endividamento de longo prazo:

175

185

Denominado em reais

175

185
-

-

175

185

175

46

46

3390

Lucro Acumulado

(89)

(96)

(90)

Total do patrimônio líquido

(44)

(47)

3300

Capitalização total

155

141

4862

Denominado em moeda estrangeira

Denominado em moeda estrangeira
Total do endividamento de longo prazo

1191
1387

175

Patrimônio Líquido:
Capital social

Como parte do processo de reorganização societária do Grupo AES Brasil, em 31 de outubro de 2006, a Emissora
incorporou a AES Transgás. Em razão desta incorporação, apresentamos na coluna “Exercício social encerrado em
30 de setembro de 2006 pro-forma” da tabela acima, números do balanço resumido pro-forma da Emissora, que
foram preparados de forma não consolidada, demonstrando os efeitos causados por tal incorporação, com base nos
dados apresentados no laudo de avaliação do acervo líquido da AES Transgás. Os números do referido balanço não
consideram a dívida proveniente dos Eurobonds da IHB, emitidos no mercado internacional no valor de US$300
milhões. Tal dívida foi paga com os recursos captados por meio da distribuição pública das Notas Promissórias,
ocorrida em 30 de outubro de 2006, conforme descrito na seção “Destinação dos Recursos” deste Prospecto. Para
mais informações, vide seção “Análise e Discussão da Estrutura Patrimonial da Emissora –30 de setembro de 2006
comparado a 30 de setembro de 2006 pro-forma, considerando a incorporação da AES Transgás”.
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA
E O RESULTADO OPERACIONAL
Esta seção é baseada na discussão e análise da administração e deve ser lida em conjunto com as demonstrações
financeiras auditadas e informações trimestrais revisadas da Emissora, conforme o caso, e respectivas notas
explicativas e demais informações financeiras incluídas neste Prospecto.
Esta seção contém considerações sobre estimativas e declarações que estão sujeitas a riscos e incertezas. Os
resultados reais da Emissora, da Eletropaulo e da AES Tietê podem diferir daqueles indicados em tais estimativas e
declarações em função de uma série de fatores, incluindo, sem limitação, aqueles indicados na seção “Fatores de
Risco” deste Prospecto e as demais informações incluídas neste Prospecto em geral.
CONJUNTURA MACROECONÔMICA BRASILEIRA
Desde a posse do atual Governo Federal, a economia brasileira vem apresentando um maior grau de estabilidade e,
de maneira geral, o Governo Federal vem dando continuidade à política macroeconômica do governo anterior,
priorizando a responsabilidade fiscal.
Em 2003, o Real valorizou-se 18,2% em comparação ao Dólar. A inflação anual nesse ano, medida pelo IPCA, foi
de 9,3%. A economia brasileira mostrou sinais de recuperação no último trimestre de 2003, tendo o PIB crescido,
em termos reais, aproximadamente 1,5%, se comparado ao terceiro trimestre do mesmo ano. No ano, o crescimento
real do PIB foi de 0,5%. O Banco Central reduziu a taxa de juros sete vezes ao longo do ano de 2003.
Em 2004, a economia brasileira mostrou importantes melhorias em seus principais indicadores. O PIB cresceu 4,9%
e a taxa média de desemprego caiu de 12,4% para 11,5% de acordo com as estimativas de desemprego publicadas
pelo IBGE. O Brasil registrou um superávit primário nas contas públicas (antes do pagamento de suas dívidas) de
4,6%, o que foi acima da meta de 4,2% do PIB estabelecida pelo Fundo Monetário Internacional como parte de seu
acordo de empréstimo então em vigor com o Brasil naquele período. Durante 2004, o Brasil teve um superávit
comercial de US$34 bilhões, seu mais alto superávit comercial até então. A inflação, medida pelo IPCA, foi de 7,6%
em 2004.
Em 2004, o Real valorizou-se em 8,1% em comparação ao Dólar. Entretanto, o aumento das atividades econômicas
causou alguma preocupação com relação à inflação, o que resultou na manutenção da taxa de juros pelo Governo em
níveis elevados. Adicionalmente, a carga tributária aumentou de 35,5% para 36,8% do PIB brasileiro, segundo
estudo divulgado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário).
O ano de 2005 foi marcado pelo esforço do Banco Central em atingir a meta de inflação anual em patamar inferior a
5,1%, o que resultou na manutenção em níveis elevados da taxa de juros. Porém, com o desaquecimento da
economia, a partir de novembro, o Governo começou a reduzir a taxa básica de juros de modo a incentivar a
retomada do crescimento econômico. Em 31 de dezembro de 2005, a taxa básica de juros era de 18,0% ao ano.
Em 2005, o Real valorizou-se em 11,8% em comparação ao Dólar. Apesar dessa valorização, o Brasil teve um
superávit comercial de US$44,8 bilhões, seu mais alto superávit comercial de todos os tempos. O PIB cresceu 2,3%,
a taxa média de desemprego caiu de 11,5% em 2004 para 10% em 2005, de acordo com as estimativas de
desemprego publicadas pelo IBGE. A inflação, medida pelo IPCA, foi de 5,7% em 2005.
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006, o Real valorizou-se em 7,1% em comparação ao
Dólar. O superávit comercial brasileiro totalizou US$33,97 bilhões e a taxa de inflação medida pelo IPCA foi de
2,00% sendo que para 2006, a meta de inflação estipulada foi de 4,5% (com tolerância de 2,5%). Ao longo dos nove
meses findos em 30 de setembro de 2006, a taxa de juros básica voltou a sofrer variações por decisão do Comitê de
Política Monetária, sendo que, em reunião realizada em 29 e 30 de agosto, a taxa básica de juros foi fixada em
14,25% ao ano.
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A tabela a seguir apresenta o crescimento real do PIB, a inflação, as taxas de juros e a valorização do Real frente ao
Dólar, bem como a taxa de câmbio do Dólar nos períodos indicados.
Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
2005
2006
2,6%
N/A
0,21%
2,27%
3,95%
2,00%
19,21%
15,70%
16,3%
7,1%
R$2,22
R$2,17
R$2,50
R$2,18

Exercício Social encerado em
31 de dezembro de
2003
2004
2005
0,5%
4,9%
2,3%
8,7%
12,4%
1,2%
9,3%
7,6%
5,7%
23,2%
16,2%
19,0%
18,2%
8,1%
11,8%
R$2,8892
R$2,6544
R$2,3407
R$3,0715
R$2,9257
R$2,4341

Crescimento real do PIB
Inflação (IGP-M)
Inflação (IPCA)
CDI(1)
Valorização do Real face ao Dólar
Taxa de câmbio do fim do período US$ 1.00
Taxa de câmbio média — US$1.00
Fontes: FGV, Banco Central e Bloomberg.
A taxa CDI é a média das taxas dos depósitos interfinanceiros praticadas durante o dia no Brasil (acumulada para o mês do fim
do período, anualizada).

Condições Econômicas do Brasil
Com todas as suas operações no Brasil, a Eletropaulo é diretamente afetada pelas condições econômicas do país.
O desempenho geral da economia brasileira afeta especialmente a demanda de energia e a inflação afeta seus custos
e margens de lucro. As oscilações no ambiente econômico brasileiro têm se caracterizado por variações significativas
nas taxas de crescimento econômico.
Em 2001, a crise econômica Argentina, o baixo crescimento da economia americana e o programa de racionamento
de energia conduziram à diminuição dos investimentos e do consumo no Brasil. Neste mesmo ano, o crescimento
real do PIB brasileiro foi de 1,3%, a desvalorização do Real frente ao Dólar foi de 18,7% e a inflação medida pelo
IGP-M foi de 10,4%.
Do começo de 2001, até o início de julho do mesmo ano, o BACEN aumentou a taxa de juros de 15,3% para 19,0%.
A baixa taxa de crescimento econômico, os baixos níveis dos reservatórios e o conseqüente programa de
racionamento de energia, acarretaram a diminuição do consumo de energia.
No ano de 2002, a economia brasileira continuou sendo afetada pela continuidade da crise econômica Argentina e
pelas incertezas relacionadas às eleições presidenciais no Brasil. Neste período, o PIB brasileiro cresceu 1,9% e o
IGP-M foi de 25,3%. O Real, em relação ao Dólar, desvalorizou em 52,3% e o BACEN elevou a taxa de juros de
19,0% para 25,0% ao longo de 2002. Como no ano anterior, a baixa taxa de crescimento econômico, a alta inflação e
a incerteza econômica, resultaram no baixo crescimento no consumo de energia.
Em 2003, o governo manteve a política macro-econômica do país instituída pela administração anterior. O Real
valorizou 18,2% em relação ao Dólar e fechou o ano com cotação de R$2,8892 para cada US$1,00. O IGP-M ficou
em 8,7%. No entanto, o PIB caiu em 0,5%, em 2003, devido principalmente às altas taxas de juros que inibiram o
crescimento econômico. A permanência do baixo crescimento econômico e o aumento da inflação resultaram em um
baixo crescimento do consumo de energia.
Já em 2004, a economia brasileira melhorou significativamente, com o fim das incertezas políticas, a redução nas
taxas de juros e o aumento nas exportações. O PIB brasileiro aumentou em 4,9% e o desemprego nas principais
regiões metropolitanas caiu de 10,9% para 9,6%, conforme cálculos do IBGE. O Real valorizou 8,2% em relação ao
Dólar e fechou o ano de 2004 com uma cotação de R$2,6544 para cada US$1,00. Adicionalmente, o BACEN
reduziu a taxa de juros para 16,25% no mês de março de 2004 e para 16,0% em abril. No entanto, em setembro do
mesmo ano o BACEN iniciou um aumentou gradual da taxa de juros visando diminuir a inflação. Entre setembro de
2004 e maio de 2005, o BACEN aumentou os juros de 16,0% para 19,75%.
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No ano de 2005, o Real valorizou 13,4% em relação ao Dólar e as exportações continuaram crescendo apesar da
turbulência política envolvendo suspeitas de práticas antiéticas e ilegais por parte de membros do governo e pessoas
ligadas a partidos políticos. Em 31 de dezembro de 2005, o cambio Dólar/Real era R$2,3407 para cada US$1,00.
Adicionalmente, em 14 de setembro de 2005, o BACEN reduziu a taxa de juros de 19,75% para 19,50%. A inflação
medida pelo IGP-M para o período ficou em 1,2%. O crescimento econômico e o baixo índice da inflação levaram a
um aumento do consumo de energia pelos clientes da Eletropaulo.
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006, o governo manteve sua política macro-econômica
focada no controle da inflação. Houve uma forte entrada de investimento estrangeiro no mercado acionário
brasileiro. Nos últimos 12 meses findos em setembro de 2006, a inflação medida pelo IGP-M ficou em 3,3%.
O crescimento econômico e o baixo índice da inflação levaram a um aumento do consumo de energia pelos clientes
da Eletropaulo. Adicionalmente, o BACEN reduziu as taxas de juros de 19,50% para 14,25% e o Real se valorizou
frente ao Dólar, de maneira que, em 30 de setembro de 2006, o cambio Dólar/Real era R$2,1742 para cada US$1,00.
A tabela a seguir mostra os dados do crescimento real do PIB, inflação, taxa de juros e taxa de câmbio para os anos
indicados:
Indicadores Econômicos
30 de setembro de 2006
PIB (%)
NA
Inflação (IPCA)
2,00%
Inflação (IGP-M)3
2,27%
Taxa TJLP
6,09%
Taxa CDI
15,70%
Taxa média de Câmbio do período (R$/US$)
2,18%
Variação Cambial (R$/US$)
7,1%

2003
0,5%
9,3%
8,7%
11,0%
23,4%
3,07
(18,2)%

2004
4,9%
7,6%
12,4%
9,8%
16,2%
2,93
(8,2)%

2005
2,3%
5,7%
1,2%
9,8%
19,2%
2,44
13,4%

(1) Fonte BACEN.
(2) Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, apurado pelo IBGE.
(3) Índice Geral de Preços - Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.
(4) Representa a taxa de juros aplicada pelo BNDES para financiamento de longo prazo (fim do período).
(5) Taxa de CDI - Representa a média das taxas interbancárias de um dia no Brasil (acumulada por períodos mensais, anualizada).

ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E OS RESULTADOS OPERACIONAIS
DA EMISSORA.

As informações financeiras da Emissora constantes deste Prospecto, relativas aos exercícios encerrados em 31 de
dezembro de 2003, 2004 e 2005, foram extraídas das demonstrações financeiras da Emissora, elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, as
quais refletem sua situação financeira e nas respectivas datas-base e resultados nos respectivos exercícios.
As informações financeiras constantes deste Prospecto relativas aos períodos de nove meses findos em 30 de
setembro de 2005 e 2006 foram extraídas das demonstrações financeiras consolidadas da Emissora, objeto de revisão
especial pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e pela Ernst & Young Auditores Independentes,
respectivamente, incluídas neste Prospecto, as quais refletem sua situação financeira e nas respectivas datas-base e
resultados nos respectivos exercícios.
Além disso, as informações financeiras selecionadas da Emissora abaixo não refletem a incorporação da AES
Transgás pela Emissora ocorrida em 31 de outubro de 2006. Para mais informações vide seção “Visão Geral dos
Negócios da Emissora – Reorganização Societária do Grupo AES Brasil”.
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ANÁLISE COMPARATIVA DO RESULTADO OPERACIONAL CONSOLIDADO DA EMISSORA DOS PERÍODOS ENCERRADOS
EM 30 DE SETEMBRO DE 2005 E 2006.
Equivalência Patrimonial
Em 30 de setembro de 2006, a Companhia era uma holding, que possuía como único ativo a participação de 8,69%
do capital social da AES Tietê. Assim, a Companhia não possuía receita operacional, sendo que a totalidade de seus
recursos provinha da equivalência patrimonial da AES Tietê.
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006, a equivalência patrimonial da Companhia foi de
R$32,6 milhões apresentando uma redução de 10,5% quando comparado com o mesmo período de 2005. Essa
redução foi ocasionada pela apuração dos investimentos da Companhia na data base de 31 de julho de 2006,
conforme disposto no inciso I do artigo 248 da Lei das Sociedades por Ações, enquanto nos primeiros nove meses de
2005 a data de apuração foi 30 de setembro de 2005.
Amortização do Ágio em Investimentos
Ao longo do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006, a amortização do ágio totalizou R$3,9
milhões contra R$3,6 milhões no mesmo período de 2005. A amortização do ágio é feita com base na curva de
amortização estabelecida pela ANEEL com prazo até o final da concessão da AES Tietê.
Despesas Gerais e Administrativas
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006, as despesas gerais e administrativas apresentaram um
crescimento de 3,5%, totalizando R$0,2 milhão. Esse aumento foi decorrente principalmente da elevação dos gastos
com serviços de terceiros.
Resultado Financeiro
As despesas financeiras da Companhia totalizaram R$25,9 milhões no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2006, contra R$23,4 milhões no mesmo período de 2005, aumento de 10,0% decorrente da alteração do
indexador da 2º Emissão de Debêntures da Emissora de IGP-M para CDI. A receita financeira da Companhia foi de
R$3,9 milhões ao longo do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006, contra R$0,4 milhões no
mesmo período de em 2005. Esse crescimento foi decorrente do maior volume de aplicações financeiras.
O resultado financeiro líquido da Emissora apresentou uma ligeira melhora passando de uma despesa de R$23,0
milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2005 para uma despesa de R$22,0 milhões no mesmo
período de 2006.
Resultado Final
Devido aos fatores acima detalhados, o resultado final da Companhia obteve uma ligeira piora, de modo que seu
lucro passou de R$9,6 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2005 para R$6,2 milhões no
mesmo período de 2006.
ANÁLISE COMPARATIVA DO RESULTADO OPERACIONAL CONSOLIDADO DA EMISSORA DOS PERÍODOS ENCERRADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2005.
Equivalência Patrimonial
A equivalência patrimonial da obtida pela companhia apresentou um crescimento de 91,1%, atingindo R$50,6
milhões. Esse aumento é decorrente do crescimento dos lucros obtidos pela AES Tietê ao longo de 2005, quando
essa apresentou um lucro líquido de R$556,1 milhões, crescendo 90,7% em relação à 2004.
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Amortização do Ágio em Investimentos
A amortização do ágio passou de R$4,2 milhões em 2004, para R$4,9 milhões em 2005, com aumento de 15,1%.
Esse aumento ocorreu em virtude da curva de amortização de ágio estabelecida pela ANEEL, tendo como prazo o
fim da concessão da AES Tietê previsto para o ano de 2029.
Despesas Gerais e Administrativas
As despesas gerais e administrativas totalizaram R$307 mil em 2005 contra R$329 mil em 2004 representando uma
redução de 6,7%. Essa redução é decorrente da redução das despesas com serviços de terceiros.
Resultado Financeiro
A despesa financeira foi de R$31,2 milhões ao longo de 2005 contra R$24,6 em 2004, com crescimento de 26,6%
devido à elevação do montante da dívida decorrente da 2a Emissão de Debêntures. Por outro lado, a variação
monetária passou de R$17,3 milhões negativos para R$1,9 milhões negativos em virtude da redução do IGP-M que
passou de 12,4% em 2004 para 1,2% em 2005.
A receita financeira da companhia foi de R$1,3 milhão em 2005, contra R$0,2 milhão em 2004, sendo que tal
aumento foi decorrente do maior saldo das aplicações financeiras. Assim, a Companhia apresentou um resultado
financeiro negativo de R$31,7 milhões em 2005 contra 41,8 milhões em 2004.
Resultado Final
Devido aos fatores acima detalhados, o resultado final da Companhia em 2005 foi um lucro de R$13,1 milhões,
contra um prejuízo de R$19,9 milhões apresentado em 2004.
ANÁLISE COMPARATIVA DO RESULTADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E 2004.

OPERACIONAL CONSOLIDADO DA EMISSORA DOS PERÍODOS ENCERRADOS

Equivalência Patrimonial
A equivalência patrimonial obtida pela Companhia apresentou um crescimento de 42,8%, atingindo R$26,5 milhões.
Esse aumento é decorrente do crescimento dos lucros obtidos pela AES Tietê ao longo de 2004, quando essa
apresentou um lucro líquido de R$291,5 milhões.
Amortização do Ágio em Investimentos
A amortização do ágio passou de R$10,9 milhões em 2003, para R$4,2 milhões em 2004, com queda de 61,2%. Essa
redução ocorreu em virtude da alteração em 2004, da metodologia de cálculo da amortização do ágio determinada
pela ANEEL. O ágio que antes era amortizado em um período de 10 anos de acordo com as projeções de lucro da
AES Tietê, passou a ser amortizado segundo curva estabelecida pela ANEEL, tendo como prazo o fim da concessão
da AES Tietê previsto para o ano de 2029.
Despesas Gerais e Administrativas
As despesas gerais e administrativas totalizaram R$329 mil em 2004 contra R$277 mil em 2003 representando um
aumento de 18,8%. Esse crescimento é decorrente da elevação dos gastos com terceiros, principalmente com
consultoria, auditoria e publicidade legal.
Resultado Financeiro
A despesa financeira foi de R$24,6 milhões ao longo de 2004 contra R$23,8 milhões em 2003, com crescimento de
3,5% devido ao crescimento do montante da dívida da Companhia decorrente do aumento do IGP-M. A variação
monetária passou de R$10,2 milhões negativos para R$17,3 milhões negativos em virtude do aumento do IGP-M que
passou de 8,7% em 2003 para 12,4% em 2004.
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A receita financeira da Companhia foi de R$180 mil em 2004, contra R$1,4 milhões em 2003, sendo tal diminuição
decorrente da menor disponibilidade de caixa da Companhia ao longo do ano de 2004. Assim, a Emissora apresentou
um resultado financeiro negativo de R$41,8 milhões em 2004 contra 32,6 milhões em 2003.
Resultado Final
Devido aos fatores acima detalhados, o resultado final da Companhia em 2004 foi um prejuízo de R$19,9 milhões,
contra um prejuízo de R$21,8 milhões apresentado em 2003.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL DA EMISSORA
A análise e discussão apresentada a seguir sobre a estrutura patrimonial baseiam-se nas informações financeiras
resultantes das Demonstrações Financeiras auditadas da Emissora para os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2004 e 2005 e Informações Financeiras objeto de revisão especial para o período de nove meses findo
em 30 de setembro de 2006.
Na discussão a seguir, referências a aumentos ou reduções em qualquer exercício social são feitas em comparação ao
exercício social anterior correspondente, exceto se o contexto indicar de maneira diversa. Os valores estão expressos
em R$ mil.
30 de setembro de 2006 comparado a 31 de dezembro de 2005
Ativo
Caixa, Disponibilidades e Títulos e Valores Mobiliários
Em 30 de setembro de 2006, o caixa e disponibilidades da Emissora totalizaram R$54,6 milhões, comparados a
R$16,2 milhões, em 31 de dezembro de 2005. Esse aumento de 237,0% é decorrente da variação positiva de fluxo de
caixa observada no período decorrentes do recebimento de proventos da AES Tietê. As aplicações financeiras são
representadas por operações de curto prazo (inferior a 90 dias), tendo como rentabilidade média 100% da variação do
CDI.
Contas a receber de Partes Relacionadas
Em 30 de setembro de 2006, as Contas a receber de Partes Relacionadas pela Emissora totalizaram R$751 mil,
comparados a R$673 mil, em 31 de dezembro de 2005. Esse aumento é decorrente da correção do valor devido pela
AES Termo Bariri Ltda. por 100% da variação do CDI.
Investimentos
Em 30 de setembro de 2006, o investimento na coligada AES Tietê, totalizava R$93,0 milhões, comparados a
R$92,2 milhões em 31 de dezembro de 2005. Esse aumento de 0,9% é decorrente dos lucros acumulados pela AES
Tietê no período e pela apuração dos investimentos da Companhia na data base de 31 de julho de 2006, conforme
disposto no inciso I do artigo 248 da Lei das Sociedades por Ações.
Passivo
Empréstimos e Financiamentos
Em 30 de setembro de 2006, o saldo das debêntures acumulava R$198,1 milhões, comparados a R$190,7 milhões em
31 de dezembro de 2005. O aumento de 3,8% é decorrente dos juros incorridos ao longo do ano.
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Patrimônio Líquido
Em 30 de setembro de 2006, a Companhia possuía patrimônio líquido negativo de R$43,5 milhões, comparados com
um patrimônio líquido negativo de R$49,7 milhões, em 31 de dezembro de 2005. A redução do patrimônio líquido
negativo é decorrente do lucro apresentado pela Companhia nos primeiros nove meses de 2006.
30 de setembro de 2006 comparado a 30 de setembro de 2006 pro forma considerando a incorporação da AES
Transgás
Como parte do processo de reorganização societária do Grupo AES Brasil, em 31 de outubro de 2006, a Emissora
incorporou a AES Transgás. Em razão desta incorporação, a seguir é apresentado um balanço resumido pro-forma da
Emissora, demonstrando os efeitos causados por tal incorporação, com base nos dados apresentados no laudo de
avaliação do acervo líquido da AES Transgás. Todas as variações observadas nas contas patrimoniais da Emissora na
tabela abaixo refletem os efeitos contábeis da incorporação da AES Transgás em termos não consolidados.
Balanço
da Emissora
(em R$ mil)
Ativo
Circulante
Disponibilidades
Tributos a recuperar
Ações em processo de venda
Outros
Total do circulante

Acervo líquido da
AES Transgás

Balanço da Emissora
após a incorporação1

Em 30 de setembro de 2006

Realizável a longo prazo
Contas a receber de partes relacionadas
Tributos a recuperar
Outros créditos
Total do realizável a longo prazo
Permanente
Investimentos
Diferido
Total do permanente
Total do Ativo
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54.639
3.742
58.381

1.136.353
377.560
106.393
23
1.620.329

1.190.992
381.302
106.393
23
1.678.710

751
751

432.982
47.174
4.076
484.232

433.733
47.174
4.076
484.983

93.048
2.434
95.482

3.470.338
10.647
3.480.985

3.563.386
13.081
3.576.467

154.614

5.585.546

5.740.160

(em R$ mil)
Passivo
Circulante
Fornecedores
Tributos e contribuições sociais
Dívidas com pessoas ligadas
Encargo de dívidas
Debêntures - Energia Paulista
Debêntures - BNDES
Encargos moratórios - BNDES
Swap a pagar
Outros
Total do circulante
Exigível a longo prazo
Tributos e contribuições sociais
Debêntures
Contas a pagar a partes relacionadas
Provisões para litígios e contingências
Total do exigível a longo prazo

1

Patrimônio líquido (passivo a
descoberto)
Capital
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido (passivo a
descoberto)
Total do Passivo

Balanço
da Emissora

Acervo líquido da Balanço da Emissora
AES Transgás
após a incorporação1
Em 30 de setembro de 2006

2
23.356
38
23.396

417
111.453
42.998
85.218
1.235.781
534.802
22.884
2.033.553

419
111.453
42.998
85.218
23.356
1.235.781
534.802
22.884
38
2.056.949

174.705
174.705

195.205
9.567
4.076
208.848

195.205
174.705
9.567
4.076
383.553

46.439
(89.926)

3.343.145
-

3.389.584
(89.926)

(43.487)
154.614

3.343.145
5.585.546

3.299.658
5.740.160

Os números do balanço pro-forma da Emissora após a incorporação foram preparados de forma não consolidada e não
consideram a dívida proveniente dos Eurobonds da IHB, emitidos no mercado internacional no valor de US$300 milhões.
Tal dívida foi paga com os recursos captados por meio da distribuição pública das Notas Promissórias, ocorrida em 30 de outubro
de 2006, conforme descrito na seção “Destinação dos Recursos” deste Prospecto.

Ativo
Disponibilidades
Em 30 de setembro de 2006, o caixa e disponibilidades da Emissora totalizaram R$54,6 milhões, comparados a
R$1.191,0 milhões, em 30 de setembro de 2006 do balanço pro-forma.
O saldo de disponibilidades em 30 de setembro de 2006 no balanço pro-forma apresenta, substancialmente, os
recursos oriundos da oferta secundária de ações preferenciais classe “B” de emissão da Eletropaulo ocorrida em 22
de setembro de 2006 que foram utilizados para resgate das debêntures emitidas pela Brasiliana em poder do BNDES.
Tributos a recuperar
Em 30 de setembro de 2006, o valor contabilizado como tributos a recuperar da Emissora foi de R$3,7 milhões,
comparado ao valor de R$381,0 milhões, em 30 de setembro de 2006 do balanço pro-forma.
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A AES Transgás registrou o montante de R$377 milhões relativo a imposto de renda e contribuição social diferido
ativo, sobre prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, que a Companhia pretende utilizar na
compensação de lucros tributáveis esperados como conseqüência do seu processo de reestruturação societária. A
Companhia deverá obter esse lucro tributável com a reversão dos encargos moratórios que devem ser perdoados pelo
BNDES em razão do resgate antecipado das Debêntures emitidas pela Brasiliana e da realização do saldo credor da
variação cambial tributada em regime de caixa.
Adicionalmente, a AES Transgás não registrou impostos diferidos sobre os saldos de provisões temporariamente não
dedutíveis. Os saldos dessas bases de créditos em 30 de setembro de 2006 eram conforme segue:
Em 30 de setembro de 2006
369.905
365.435

Provisões temporariamente não dedutíveis para fins de IRPJ
Provisões temporariamente não dedutíveis para fins de CSLL
Tributos e contribuições sociais – saldos correntes e diferidos, conforme segue:

Em 30 de setembro de 2006
R$

Passivo Circulante:
Imposto de renda – corrente
Contribuição social – corrente
Impostos retidos
Total
Exigível a Longo prazo:
Imposto de renda sobre variação cambial diferida
Contribuição social sobre variação cambial diferida
Total

81.031
29.948
474
111.453
143.533
51.672
195.205

Contas a receber de Partes Relacionadas
Em 30 de setembro de 2006, as Contas a receber de Partes Relacionadas pela Emissora totalizaram R$751 mil,
comparados a R$433 milhões, em 30 de setembro de 2006 do balanço pro-forma.
A tabela abaixo contém as informações relativas às contas a receber de e a pagar para partes relacionadas:

(em R$ mil)
Realizável a longo prazo:
AES Elpa - encargos1
AES Elpa
AES Termo Bariri Ltda.
Total
Passivo circulante:
Eletropaulo4
Debêntures – BNDES2
Encargos moratórios – BNDES3
Encargos de dívidas – BNDES2
Total
Exigível a longo prazo:
AES Corporation
Contas a pagar – BNDES
Contas a pagar - AES Brasil
Total

Balanço da
Acervo líquido da
Emissora
AES Transgás
Em 30 de setembro de 2006

Balanço da Emissora
após a incorporação

751
751

429.200
3.782
432.982

429.200
3.782
751
433.733

-

42.998
1.235.781
534.802
85.218
1.898.799

42.998
1.235.781
534.802
85.218
1.898.799

-

8.958
378
231
9.567

8.958
378
231
9.567

(1) Refere-se aos encargos moratórios da dívida da controlada AES Elpa com o BNDES, os quais foram assumidos pela Emissora
em decorrência da reestruturação societária do Grupo AES Brasil, que deverão ser objeto de capitalização e/ou compensação com
prejuízos acumulados. Esses valores não estão sujeitos a atualização monetária.
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(2) O valor de emissão das debêntures emitidas pela Brasiliana, em 22 de dezembro de 2003, era de US$ 510.000. Essas debêntures eram
atualizadas pela variação do dólar norte-americano e acrescidas de juros de 9% ao ano. As debêntures foram emitidas em oito séries,
sendo que o vencimento da primeira série estava previsto para 22 de dezembro de 2007 e o da oitava estava previsto para 22 de dezembro
de 2014. Foram dadas como garantia dessas debêntures ações detidas pela Brasiliana em algumas de suas controladas.
Em 2 de outubro de 2006, a AES Transgás efetuou o resgate antecipado destas debêntures, mediante pagamento em dinheiro ao
BNDESPAR do seu saldo atualizado, no montante total de R$1.289 milhões. O resgate antecipado destas debêntures é parte da
reestruturação societária e financeira do Grupo AES Brasil.
(3) Os encargos moratórios, de acordo com o memorando de entendimentos assinado entre a Brasiliana e o BNDESPAR, em 8 de
setembro de 2003, deveriam ser perdoados por aquela instituição proporcionalmente à medida que as debêntures fossem pagas
pela Brasiliana, nos termos do referido contrato. Considerando que, em 2 de outubro de 2006, ocorreu o resgate antecipado da
totalidade das debêntures, esses encargos foram revertidos em outubro de 2006.
(4) Refere-se à obrigação com a Eletropaulo, oriunda da transferência acionária realizada em 15 de setembro de 2005, por meio de
contrato de compra e venda de quotas, referente a 39.609.942 quotas correspondentes a 99,99% do capital social da Eletropaulo
Telecomunicações Ltda., conforme valor contábil registrado em julho de 2005 de R$43 milhões, sobre o qual não incide qualquer
atualização. Eventuais dividendos que venham a ser pagos pela Eletropaulo Telecomunicações Ltda. serão integralmente
repassados à Eletropaulo e eventuais resultados apurados quando da alienação desse investimento, também serão integralmente
repassados à Eletropaulo.

Investimentos
Em 30 de setembro de 2006, o investimento na AES Tietê, totalizava R$93,0 milhões, comparados a R$3.470,0
milhões em 30 de setembro de 2006 do balanço pro-forma.
A tabela abaixo contém as informações relativas às contas a receber de e a pagar para partes relacionadas:
Balanço da
Acervo líquido
Emissora
da AES Transgás
Em 30 de setembro de 2006
1
%
R$
%1
R$
AES Elpa
Ágio - AES Elpa
Eletropaulo Telecomunicações Ltda.
Tietê Holding, Inc.
Ágio - Tietê Holding, Inc.
AES Tietê
Ágio - AES Tietê
AES Uruguaiana
Deságio – AES Uruguaiana
Eletropaulo
Ágio - Eletropaulo
AES Infoenergy Ltda.
Deságio - AES Infoenergy Ltda.

8,68

1.073.723

98,26

100,00
100,00

639.164
59.312
311.321
558.947

100,00
100,00

100,00
4,44
100,00

(1) Percentual de participação detido nas controladas.
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%1

98,26

28.100
64.948

93.048

Balanço da Emissora
após a incorporação

152.256
776.182
(232.723)
95.708
36.448
11.130
(11.130)
3.470.338

100,00
4,44
100,00

R$
1.073.723
639.164
59.312
311.321
558.947
28.100
217.204
776.182
(232.723)
95.708
36.448
11.130
(11.130)
3.563.386

Considerando o disposto no inciso I do artigo 248 da Lei das Sociedades por Ações, a Emissora manteve
em 30 de setembro de 2006 os investimentos avaliados, tendo por base o patrimônio líquido das
investidas, apurados na data-base de 31 de julho de 2006.

Passivo

Os ágios e os deságios apurados na aquisição dos investimentos na AES Elpa, Tietê Holding Inc., Energia
Paulista Participações S.A., AES Infoenergy Ltda, AES Uruguaiana e Eletropaulo são decorrentes do processo
de reestruturação societária do Grupo AES Brasil com o Sistema BNDES e tem como fundamento econômico
a rentabilidade futura pelo prazo dos contratos de concessão das controladas Eletropaulo, Tietê e Uruguaiana.
A amortização dos ágios foi feita considerando o prazo remanescente dos contratos de concessão dessas
controladas (aproximadamente 25 anos), desde janeiro de 2004.

Circulante
Em 30 de setembro de 2006, o total do circulante era de R$23,4 milhões, comparados a R$2.033,5 milhões em 30 de
setembro de 2006 do balanço pro-forma.
O aumento do passivo circulante deve-se principalmente à dívida da Brasiliana com o BNDES, encargos moratórios
desta obrigação e tributos relacionados à variação cambial também da dívida em questão.
Exigível a Longo Prazo
Em 30 de setembro de 2006, o total do exigível a longo prazo era de R$174,7 milhões, comparados a R$383,5
milhões em 30 de setembro de 2006 do balanço pro-forma.
O aumento do exigível a longo prazo deve-se principalmente à tributação a pagar existente no balanço da Brasiliana
sobre lucro auferido nas empresas de Cayman decorrente de equivalência patrimonial em empresas brasileiras.
Patrimônio Líquido
Em 30 de setembro de 2006, a Emissora possuía patrimônio líquido negativo de R$43,5 milhões, comparados com
um patrimônio líquido de R$3.299,6 milhões, em 30 de setembro de 2006 do balanço pro-forma.
O aumento do patrimônio líquido é decorrente da contribuição resultante da incorporação da AES Transgás pela Emissora.
31 de dezembro de 2005 comparado a 31 de dezembro de 2004
Ativo
Caixa, Disponibilidades e Títulos e Valores Mobiliários
Em 31 de dezembro de 2005, o caixa e disponibilidades da Emissora totalizaram R$16,2 milhões, comparados a
R$0,5 milhão, em 31 de dezembro de 2004. Esse aumento é decorrente da 2º Emissão de Debêntures da Emissora e
dos fluxos de dividendos recebidos da AES Tietê. As aplicações financeiras são representadas por operações de curto
prazo (inferior a 90 dias), tendo como rentabilidade média 100% da variação do CDI.
Contas a receber de Partes Relacionadas
Em 31 de dezembro de 2005, as Contas a receber de Partes Relacionadas pela Emissora totalizaram R$673 mil,
comparados a R$565 mil, em 31 de dezembro de 2004. Esse aumento é decorrente da correção do valor devido pela
AES Termo Bariri Ltda. por 100% da variação do CDI.
Investimentos
Em 31 de dezembro de 2005, o investimento na coligada AES Tietê, totalizava R$92,2 milhões, comparados a
R$90,4 milhões, em 31 de dezembro de 2004. Esse aumento de 1,9% é decorrente do aumento do patrimônio líquido
da AES Tietê.

86

Passivo
Empréstimos e Financiamentos
Em 31 de dezembro de 2005, o saldo das debêntures totalizava R$190,7 milhões, comparados a R$170,9 milhões em
31 de dezembro de 2004. O aumento de 12,2% é decorrente da 2ª Emissão de Debêntures da Emissora e dos juros
incorridos ao longo do ano de 2005.
Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2005, a Emissora possuía patrimônio líquido negativo de R$49,7 milhões, comparados com
um patrimônio líquido negativo de R$68,0 milhões, em 31 de dezembro de 2004. A redução do patrimônio líquido
negativo é decorrente do lucro de R$13,1 milhões apresentado pela Companhia ao longo de 2005 e pelo aumento de
capital de R$5,2 milhões ocorrido em 2005.
31 de dezembro de 2004 comparado a 31 de dezembro de 2003
Ativo
Caixa, Disponibilidades e Títulos e Valores Mobiliários
Em 31 de dezembro de 2004, o caixa e disponibilidades da Emissora totalizaram R$0,5 milhão, comparados a R$0,9
milhão, em 31 de dezembro de 2003. Esse decréscimo é decorrente das aplicações financeiras que tem o como
rentabilidade média 100% da variação do CDI.
Contas a receber de Partes Relacionadas
Em 31 de dezembro de 2004, as Contas a receber de Partes Relacionadas pela Emissora totalizaram R$565 mil,
comparados a R$486 mil, em 31 de dezembro de 2003. Esse aumento é decorrente da correção do valor devido pela
AES Termo Bariri Ltda. por 100% da variação do CDI.
Investimentos
Em 31 de dezembro de 2004, o investimento na coligada AES Tietê, totalizava R$90,4 milhões, comparados a
R$93,4 milhão, em 31 de dezembro de 2003. Esse decréscimo de 3,2% é decorrente da diminuição do patrimônio
líquido da AES Tietê.
Passivo
Empréstimos e Financiamentos
Em 31 de dezembro de 2004, o saldo das debêntures totalizavam R$190,7 milhões, comparados a R$152,6 milhão
em 31 de dezembro de 2003. O aumento é decorrente dos juros incorridos ao longo do ano de 2004.
Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2004, a Emissora possuía passivo descoberto de R$68,0milhões, comparados com um
passivo descoberto de R$48,0 milhões, em 31 de dezembro de 2003. A redução do passivo descoberto é decorrente
do lucro apresentado pela Companhia ao longo de 2004 .
OPERAÇÕES NÃO REGISTRADAS NO BALANÇO PATRIMONIAL
A Emissora não possui operações não registradas em seu Balanço Patrimonial.
IMPACTO DOS CUSTOS DA OFERTA
Os custos incorridos com a presente Oferta não impactarão de forma significativa a situação geral de liquidez da
Emissora, bem como sua situação patrimonial. Para mais informações vide seção “Informações Relativas à Oferta –
Contrato de Distribuição – Demonstrativo do Custo da Distribuição Pública”.
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CAPACIDADE DE PAGAMENTO DA EMISSORA
Em 30 de setembro de 2006, a dívida total da Emissora no curto prazo era de R$23,4 milhões e no longo prazo de
R$174,7 milhões. Nesta mesma data, a Emissora possuía R$54,6 milhões em caixa e aplicações financeiras,
montante que supera os vencimentos de suas dívidas de curto prazo.
A Emissora pretende pagar o montante principal da sua dívida de curto e longo prazo descrito acima, inclusive as
Debêntures, e os juros incidentes, com o fluxo de dividendos da Eletropaulo e da AES Tietê, com o fluxo dos FRNs
oriundos da Uruguaiana via dividendos da AES Uruguaiana e captações no sistema financeiro.
A tabela abaixo indica a evolução da dívida líquida nos três últimos exercícios sociais e no período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2006, bem como a estrutura de capital da Emissora nos períodos indicados:
Setembro 06
Dívida Total
Caixa e Aplicações
Dívida Líquida
Passivo Circulante
Passivo Exigível a Longo Prazo
Patrimônio Líquido

198.061
54.639
143.422
23.396
174.705
(43.487)

2003
2004
(em milhões de R$)
152.621
169.998
918
549
151.703
169.449
54
170.063
152.621
(48.146)
(68.015)

2005
190.735
16.181
174.554
6.710
184.509
(49.660)

Dívida Líquida / (Dívida Líquida + Patrimônio Líquido)

1,44

1,46

1,67

1,40

Passivo Total / (Passivo Total + Patrimônio Líquido)

1,40

1,85

3,00

1,54

Segue abaixo descrição da dívida atual da Emissora e o perfil de amortização de sua dívida após a Oferta, inclusive
após a Reorganização Societária:
Out. 2006
Atual

a Dez 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Principal

17.418

51.992

65.975

79.805

94.988

112.355

85.603

74.121

82.891

92.699

50.385

Juros (1)

46.554

Após a

Out. 2006

Oferta

a Dez 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

320.000

320.000

160.000

Principal
Juros (1)

___________________________
(1)

Inclui somente os juros incidentes sobre a dívida de curto prazo contabilizados pela Emissora dado que os juros incidentes

sobre a dívida de longo prazo da Emissora são de difícil estimativa por estarem sujeitos a taxas de juros como CDI, SELIC e
TJLP, as quais estão sujeitas à variações.
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Segue abaixo tabela contendo a descrição dos dividendos distribuídos pela Eletropaulo, AES Tietê e Uruguaiana nos
últimos cinco exercícios sociais e no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006:

(em R$ mil)
Eletropaulo
AES Tietê
Uruguaiana
Valor Total
Valor Total considerando a
porcentagem detida na data deste
Prospecto pela Emissora

Histórico de Pagamento de Dividendos
Período de nove meses
findo em 30 de
Exercício Social Encerrado
em 31 de dezembro de
setembro de
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
0
0
0
11.000
0
411.751
494.951 230.934 140.102 201.000 33.835
0
0
0
0
0
0
411.751
494.951 230.934 140.102 212.000 33.835
216.334

260.047 121.333 73.610 109.441

17.777

EVENTOS SUBSEQÜENTES RELEVANTES
Em setembro de 2006, a Brasiliana, a AES Corporation e o BNDES (por meio de sua subsidiária, o BNDESPAR)
iniciaram a implementação de uma reorganização societária por meio da qual ocorreu a incorporação da Brasiliana
pela AES Transgás, em 30 de setembro de 2006, e a posterior incorporação da AES Transgás pela Emissora, em 31
de outubro de 2006. Para mais informações vide item “Visão Geral dos Negócios da Emissora - Reorganização
Societária do Grupo AES Brasil” abaixo.
Em decorrência de referida incorporação, em 31 de outubro de 2006, o capital social da Emissora foi aumentado em
R$3.343.145.321,72, passando de R$46.439.101,00 para R$3.389.584.422,72. Além disso, em 09 de novembro de
2006, ocorreu um novo aumento do capital social da Emissora, no valor de R$32.007.906,00. Ademais, em 20 de
dezembro de 2006, com o intuito de absorver os prejuízos acumulados, o capital social da Emissora foi reduzido em
R$96.099.004,98, passando de R$3.421.592.328,72 para R$3.325.493.323,74. Para mais informações, vide seção
“Descrição do Capital Social e Principais Acionistas da Emissora”. A presente Emissão, portanto, atende aos limites
previstos no artigo 60 da Lei das Sociedades por Ações, uma vez que, na data deste Prospecto, o capital social da
Emissora era de R$3.325.493,74, superior ao valor total da Emissão.
Além disso, em 30 de outubro de 2006, a Companhia emitiu Notas Promissórias no valor total de R$800,0 milhões
com prazo de vencimento previsto para 180 dias da sua data de emissão. Parte dos recursos captados por meio da
distribuição pública destas Notas Promissórias foram destinados ao resgate das debêntures da 2ª Emissão de
Debêntures da Emissora ocorrido em 31 de outubro de 2006. Para mais informações vide seção “Informações sobre
Títulos e Valores Mobiliários Emitidos pela Emissora”.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E OS RESULTADOS OPERACIONAIS
DA ELETROPAULO

Esta seção contém projeções e estimativas que envolvem riscos e incertezas. Os resultados reais podem diferir
substancialmente daqueles discutidos nas projeções e estimativas em virtude de diversos fatores.
As informações financeiras da Eletropaulo constantes deste Prospecto, relativas aos exercícios encerrados em 31 de
dezembro de 2003, 2004 e 2005, foram extraídas das demonstrações financeiras da Eletropaulo, elaboradas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes e as
informações referentes aos períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2005 e 2006 foram e revisadas
pelas Ernst & Young Auditores Independentes, as quais refletem sua situação financeira e nas respectivas datas-base
e resultados nos respectivos exercícios.
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A discussão a seguir baseia-se em e deverá ser lida juntamente com as demonstrações financeiras internas,
consolidadas, auditadas e não auditadas e a Seção “Informações Financeiras Selecionadas”.
Os resultados das operações são significativamente afetados por inúmeros fatores, inclusive:
•

alterações nas tarifas de energia que a Eletropaulo poderá cobrar de seus clientes;

•

disponibilidade de energia para atendimento sem restrições ao mercado;

•

condições econômicas no Brasil em geral e em São Paulo em particular;

•

aspectos regulatórios; e

•

risco cambial e de taxa de juros.

Perspectiva
Em 2005, a Eletropaulo era a maior concessionária de distribuição de energia no Brasil em termos de receita e de
volume de eletricidade distribuída. Seus negócios envolvem a compra e sub-transmissão de energia de alta voltagem
(138kV e 88kV), sua transformação em baixas e médias voltagens, e sua distribuição e venda aos usuários finais na
região metropolitana da cidade de São Paulo. As margens operacionais e a geração de caixa de seus negócios de
distribuição regulada são os principais propulsores de seu desempenho financeiro. Nos últimos anos, os negócios da
Eletropaulo geraram margens operacionais razoavelmente estáveis e os fluxos de caixa, embora sujeitos a flutuações
de curto prazo, registraram-se estáveis.
Tarifas de Distribuição Reguladas
Os resultados das operações da Eletropaulo são afetados por alterações nas tarifas de distribuição reguladas que
cobra pela energia fornecida aos clientes. Em particular, a maior parte de sua receita é gerada por vendas de energia a
clientes finais cativos a tarifas reguladas. Em 2004, as vendas a clientes cativos representaram 92,4% do volume de
energia distribuída na sua área de concessão e 98,3% das receitas operacionais. Em 2005, as vendas a clientes cativos
representaram 86,7% do volume de energia distribuído e 96,5% das receitas operacionais. Nos nove meses de 2006,
as vendas a clientes cativos representaram 83,0% do volume de energia distribuído na área de concessão da
Eletropaulo e 95,4% de suas receitas operacionais. A principal razão para o declínio da representatividade de vendas
a clientes cativos frente ao volume total de energia distribuída e ao total de suas receitas operacionais nos últimos
anos deve-se à migração de 167 dos seus clientes cativos ao mercado de clientes livres.
As receitas operacionais e as margens da Eletropaulo dependem do processo tarifário da ANEEL e dos ajustes e
revisões pertinentes. Para obter uma descrição sobre a regulamentação de tarifas, veja “ Descrição do Setor de
Energia Elétrica”.
O contrato de concessão de cada empresa de distribuição estabelece um Reajuste de Tarifa Anual. Por meio deste
reajuste, busca-se que todos os custos da Parcela A sejam totalmente repassados aos clientes. Os custos da Parcela B,
entretanto, são corrigidos no Reajuste de Tarifa Anual de acordo com o índice IGP-M, ajustado por um fator X (para
obter mais informações sobre o Fator X, veja “ Descrição do Setor de Energia Elétrica”). Ademais, as tarifas da
Eletropaulo são calculadas tomando como base os valores históricos estabelecidos nos termos do Contrato de
Concessão da Eletropaulo, e são reajustadas conforme segue:
Reajuste Anual. Os valores das tarifas de distribuição são reajustados anualmente pela ANEEL, de acordo com
fórmula paramétrica prevista no Contrato de Concessão da Eletropaulo.
Revisão Periódica. O Contrato de Concessão da Eletropaulo prevê uma revisão periódica a cada quatro anos,
que estabelece o nível dos custos operacionais efetivos e a taxa permitida de retorno sobre o capital investido que
as tarifas deverão cobrir. Essa revisão afeta as tarifas que cobrem os custos da Parcela B, mas não afeta as tarifas
que cobrem os custos da Parcela A, uma vez que tais custos são totalmente repassados ao consumidor.
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O nível dos custos operacionais efetivos baseia-se no conceito de uma “empresa de referência” teórica, que considera
as condições reais geográficas, climáticas e econômicas da área em que está localizada a empresa de energia. A taxa
de retorno sobre o capital investido é o resultado da multiplicação do custo médio de capital estabelecido pela
ANEEL (definido, no último ciclo de revisão tarifária, como 17,1% para todas as empresas de distribuição no Brasil)
pela base de remuneração, calculada principalmente com base em regulamento específico de reavaliação dos ativos
necessários para fornecer serviços de distribuição de energia elétrica. Ademais, a taxa de retorno sobre o capital
investido é calculada, em moeda local, antes da incidência de tributos, sendo ainda nominal.
A primeira revisão periódica da Eletropaulo, que incluía a definição do fator X, ocorreu em 2003 e resultou em uma
elevação do índice autorizado provisório de 10,9%. Em junho de 2005, a ANEEL alterou referido índice para 11,7%.
Tal revisão foi responsável pelo aumento de 1,5% no reajuste tarifário de julho de 2005, representando R$42 milhões
adicionais na remuneração concedida do ano tarifário 2003-2004 que, corrigida até julho de 2005, totalizava R$107
milhões. A próxima revisão periódica ocorrerá em julho de 2007.
Revisão Extraordinária. A legislação brasileira e o Contrato de Concessão da Eletropaulo também dispõem sobre
eventuais revisões extraordinárias, para considerar desequilíbrios econômico-financeiros oriundos tanto da parte da
receita quanto dos custos da Eletropaulo. Atualmente são cobradas tarifas suplementares que foram introduzidas em
virtude do Programa de Racionamento.
Ao longo de 2002, os reajustes anuais foram os mesmos (em termos percentuais) para todos os clientes da
Eletropaulo. A partir de 2003, a ANEEL passou a aplicar diferentes aumentos de tarifas a diferentes classes de
clientes, com aumentos geralmente maiores para clientes que usam altas voltagens, com a finalidade de reduzir os
efeitos dos subsídios históricos cruzados a seu favor. A tabela a seguir apresenta informações sobre as tarifas médias
de comercialização de energia referentes às vendas da Eletropaulo de energia durante os períodos indicados. As
tarifas deverão ser avaliadas à luz da taxa de inflação no Brasil.

Ano
Tarifas residenciais (R$/MWh)..........
Tarifas industriais (R$/MWh) ............
Tarifas comerciais (R$/MWh) ...........
Outras tarifas (R$/MWh) ...................
Tarifa média (R$/MWh) ....................
Diferença entre inflação e aumento
médio de tarifa..........
Total de receitas de vendas de
eletricidade a clientes cativos (em
milhões de Reais)...............................

(1)

Tarifas Médias – R$/MWh
Período de nove meses findo
Exercício Social encerrado
em 30 de setembro de
em 31 de dezembro de
2006
2003
2004
2005
2005
309,4
306,2
256,0
287,8
308,6
222,1
246,9
156,2
189,3
225,5
275,0
283,0
211,6
253,1
276,6
316,0
234,2
157,1
185,5
221,4
278,5
281,0
207,3
241,3
271,8
(5,00%)

10,59%

(16,57%)

9,02%

(5,00%)

6.412,3

6.606,9

6.794

7.882

8.598

As tarifas de vendas de eletricidade foram calculadas dividindo-se (a) as vendas faturadas sem o ICMS (um tipo de imposto
sobre valor agregado) por (b) MWh de eletricidade vendida.
(2)
As tarifas incluem um reajuste extraordinário de 2,9% para clientes residenciais e rurais (excluindo clientes de baixa renda)
e um reajuste extraordinário de 7,9% para todas as demais classes de clientes de 07 de dezembro de 2001 em diante.
(3)
Inflação medida pelo IGP-M.

Perspectiva do Mercado
Uma parte significativa das receitas da Eletropaulo é proveniente de clientes residenciais e comerciais que, no
conjunto, representaram 71,8% de suas receitas em 30 de setembro de 2006. A tabela abaixo mostra a porcentagem
de eletricidade que foi vendida a cada um dos seus principais segmentos de clientes durante os períodos indicados.
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Ano
Residenciais ................................
Industriais....................................
Comerciais ..................................
Livres ..........................................
Outros..........................................

Mix de Distribuição de Energia em Receitas
(% do mix total em receitas)
Período de nove meses findo
Exercício social encerrado
em 30 de setembro de
em 31 de dezembro de
2005
2006
2003
2004
41,2%
41,6%
40,4%
40,4%
19,2%
17,6%
21,6%
20,5%
29,8%
30,1%
29,9%
29,8%
3,3%
4,6%
1,7%
6,6%
6,1%
8,1%
7,6%

2005
41,0%
19,2%
29,8%
3,5%
6,5%

Vendas a Consumidores Potencialmente Livres
O governo introduziu mudanças com a finalidade de estimular o crescimento de negócios de energia no mercado livre,
permitindo aos clientes qualificados optar por tornarem-se Consumidores Livres autorizados a comprar energia no
mercado livre. Veja “Descrição do Setor de Energia Elétrica”. O consumo dos consumidores da Eletropaulo
potencialmente livres − comparado ao consumo total de seus clientes cativos − é relativamente baixo. Em 2004, 2005 e nos
nove primeiros meses de 2006, tais consumidores representaram aproximadamente 1,7%, 3,5% e 4,6%, respectivamente,
das vendas de energia. Em 2004, 44 dos clientes da Eletropaulo optaram por se tornarem consumidores livres. Em 2005 e
nos nove primeiros meses de 2006, 71 e 28 de seus clientes optaram por se tornarem consumidores livres, respectivamente.
O consumo dos seus clientes livres representou 7,6%, 13,3%, e 17,0% da carga total em 2004, 2005 e nos nove primeiros
meses de 2006, respectivamente. De acordo com a Lei 9.074/95, consumidores industriais que compram sua energia de
distribuidores no Ambiente de Contratação Regulado o fazem a um preço subsidiado. Esse subsídio está programado para
terminar em julho de 2007. A Eletropaulo acredita que para os próximos anos, o preço de comercialização de energia no
ambiente de contratação livre permanecerá relativamente baixo devido ao excesso de geração de energia no Brasil,
mantendo a atratividade do mercado livre. Ademais, a redução do faturamento com a saída dos consumidores livres é
compensada pela redução proporcional nos custos de compra de energia de acordo com a regulamentação vigente, bem
como pelo recebimento da TUSD, que a remunera por todos os encargos intra-setoriais, custos operacionais, impostos
sobre a receita, bem como pelo custo do capital próprio e de terceiros. Encontra-se hoje em discussão se a TUSD deve
também compensar a RTE que deixou de ser paga à Eletropaulo em virtude da saída desses consumidores livres do
Ambiente de Contratação Regulada. Vide “Fatores de Risco – Riscos Relacionados ao Setor Elétrico Brasileiro”.
A Eletropaulo mantém um forte programa de relacionamento com seus clientes, que busca de um lado esclarecer os riscos
de migração para o mercado livre e de outro apresentar outras alternativas de agregação de valor, tais como: energias
temporárias e interruptíveis, pagamento de contas de energia com créditos de ICMS, projetos de eficiência de energia e
planos de benefício (gerenciamento de carga e manutenção preventiva). Caso o cliente opte pelo mercado livre, a
Eletropaulo preserva seu relacionamento comercial através do contrato do uso do sistema de distribuição.
Preços da Energia Comprada
A Eletropaulo compra energia de acordo com três tipos básicos de contratos de fornecimento:
•

obrigações de comprar energia de Itaipu até 2032, que representaram 31,3% de seu fornecimento de energia
durante o ano de 2005 e 32,3% durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006;

•

contratos bilaterais de curto e longo prazos firmados com geradoras privadas, que representaram 22,9% de seu
fornecimento de energia durante o ano de 2005 e 31,2% durante o período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2006; e

•

compras no mercado à vista ou compra em leilão, que representaram 26,0% de seu fornecimento de energia
durante o ano de 2005 e 36,5% durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006.

Até dezembro de 2005, a Eletropaulo comprava energia também da seguinte maneira:
•

Contratos Iniciais, que terminaram em dezembro de 2005 e representaram 19,8% de seu fornecimento de
energia durante aquele ano e 0% no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006;
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Desde a implantação da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, sujeita a certas exceções descritas em “Descrição do
Setor de Energia Elétrica – A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico – A Comercialização da Energia”, a
Eletropaulo não está mais autorizada a firmar contratos bilaterais, exceto no Ambiente de Contratação Regulado e,
conseqüentemente, precisa comprar praticamente toda a energia adicional necessária em leilões públicos. Entretanto,
seus contratos bilaterais em vigor antes da implantação da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico permanecerão
válidos, inclusive o contrato de 15 anos de comercialização de energia com a AES Tietê. De acordo com esse
contrato, a quantidade de energia entregue à Eletropaulo pela AES Tietê aumentava na medida em que os Contratos
Iniciais foram sendo reduzidos. Como resultado, a partir de janeiro de 2006, a Eletropaulo contratou 100,0% da
Energia Assegurada da AES Tietê gerada a partir de sua capacidade instalada de 2.651 MW ao ano, de maneira que a
Eletropaulo tem assegurado a energia de 1.275 MW ao ano. O preço do contrato é denominado em Reais e indexado
anualmente ao IGP-M. A ANEEL aprovou o preço da energia no contrato da AES Tietê e a Eletropaulo está
autorizada a repassar 100,0% do custo de compra para a tarifa dos consumidores. Em função da alteração da alíquota
referente à tributação do PIS e COFINS, está em discussão no âmbito administrativo (ANEEL) e no judiciário o
repasse do PIS e COFINS recolhido a maior pela AES Tietê, após a aplicação da nova alíquota.
Seus principais fornecedores de energia são Duke Energy International Geração Paranapanema S.A., (a
“Paranapanema”), AES Tietê, CESP - Empresa Energética do Estado de São Paulo, Itaipu, Empresa Metropolitana
de Águas e Energia S.A. (a “EMAE”), e Furnas Centrais Elétricas S.A., (a “FURNAS”). As tabelas a seguir
especificam, para os períodos indicados, certas informações sobre tarifa e volume relacionados aos principais
fornecedores de energia elétrica para a Eletropaulo:
Fontes de Energia
(GWh):
Contratos Iniciais
Itaipu
Contratos Bilaterais
Leilão – CCEAR
Total
Tarifas médias de
compra de energia(1)
(R$/GWh):
Contratos Iniciais
Itaipu
Contratos Bilaterais
Leilão – CCEAR

Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
2005
2006
5.832,4
9.283,1
9.193,8
6.680,2
8.894,6
8.124,1
10.395,1
29.910,8
28.483,5

Exercício social encerrado
em 31 de dezembro de
2003
2004
23.273
19.505
12.364
12.094
3.136
6.287
38.773
37.886

2005
7.838
12.394
9.050
10.291
39.573

Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
2005
2006
97,11
90,07
86,17
127,69
132,04
51,56
62,70

Exercício social encerrado
em 31 de dezembro de
2003
2004
72,21
83,19
93,46
93,32
92,00
108,52
-

2005
97,34
88,34
128,63
56,67

(1) As tarifas relativas a compras de eletricidade foram computadas dividindo-se: (a) as compras correspondentes sem dedução de ICMS por
(b) GWh de eletricidade comprada.

Os contratos bilaterais foram reajustados em 7,1% em 2005. As tarifas dos seus contratos de energia existentes que
foram celebrados através do leilão são atreladas ao IPC-A desde janeiro de 2005. A Eletropaulo não prevê nenhum
problema significativo com esse índice porque os custos de compra de energia são repassados aos clientes por meio
de mecanismos de Reajuste Anual de Tarifa. Ademais, os preços dos seus Contratos Iniciais que venceram em 2005
também eram reajustados anualmente em julho. Em 2005, o reajuste nos Contratos Iniciais foi de 9,6%. Em julho de
2003 e em julho de 2004, os reajustes dos preços médios dos Contratos Iniciais foram de 28,4% e 9,4%,
respectivamente, e o reajuste dos preços médios dos contratos bilaterais em julho de 2004 foi de 9,6%. Os preços
especificados no contrato com Itaipu são reajustados anualmente em janeiro com base nos custos operacionais e de
financiamento de Itaipu. Em janeiro de 2004, janeiro de 2005 e janeiro de 2006, os reajustes de preço foram da
ordem de 1,7%, 7,6% e 12,1%, respectivamente. Todos esses reajustes de preços são integralmente repassados aos
clientes da Eletropaulo nos Reajustes Anuais das Tarifas; entretanto, como os preços que Itaipu cobra aumentam em
janeiro e os seus Reajustes Anuais de Tarifas não ocorrem até julho, os montantes que sofreram aumentos e que a
Eletropaulo paga entre janeiro e julho são alocadas para a sua Conta CVA e refletidas nos aumentos de tarifa do ano
seguinte.
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Os preços dos contratos bilaterais, dos Contratos Iniciais, do contrato com Itaipu e dos contratos de energia
adquiridos por meio dos leilões são reajustados de acordo com a regulamentação aplicável. Os preços do contrato
com Itaipu estão em Dólares e são pagos em Reais; os preços dos contratos bilaterais, dos Contratos Iniciais (que
venceram em 2005) e dos contratos de energia adquiridos por meio dos leilões são indexados ao IGP-M. Em 29 de
setembro de 2005, a tarifa de repasse de Itaipu foi reajustada em 12,1%, passando de US$19,2/kW para US$21,5/kW
de acordo com a Portaria do Ministério da Fazenda nº 338/05 a ser aplicada no reajuste tarifário de 2006.
Os preços que a Eletropaulo paga de acordo com os contratos bilaterais são reajustados anualmente em julho, sendo que, a
partir de 2006, a Eletropaulo passou a ajustar também em julho os contratos de energia adquiridos por meio dos leilões.
Reajuste Tarifário: Em 3 de julho de 2006, a ANEEL autorizou um reajuste tarifário médio de 11,45%, aplicado na
tarifa cobrada pela Eletropaulo a partir de 4 de julho de 2006.
Ademais, por conta da redução de subsídios, os consumidores de alta tensão (grandes consumidores comerciais e
industriais) tiveram uma correção média de 8,26%, que foi superior à correção dos consumidores baixa tensão
(consumidores residenciais e pequenos estabelecimentos comerciais), que tiveram redução de 1,91%. Abaixo segue
tabela sobre os principais fatores que compõem o reajuste:
Encargos Setoriais
Energia Comprada
Encargos de Transmissão

Total da Parcela A

3,15%
4,78%
(0,48%)
7,45%

Parcela B
Reajuste Base
Conta CVA Total
Recuperação de PIS e CONFINS (2002-2005)
Outros custos financeiros da Parcela A
Outros custos financeiros da Parcela B
Reajuste Total

(0,16%)
7,29%
2,87%
1,27%
(0,47%)
0,49%
11,45%

Parcela A

Para mais informações vide seção “Visão Geral dos Negócios da Emissora – Visão Geral dos Negócios da
Eletropaulo -Clientes, Análise de Demanda e Tarifas – Reajuste Tarifário de 2006”
Reajuste dos contratos de fornecimento de energia: Em julho de 2006, houve o reajuste dos preços que a Eletropaulo pagou de
acordo com seus contratos bilaterais que foi de 0,66% em função da variação do IGPM e o reajuste dos preços que pagou de
acordo com seus contratos de energia adquiridos por meio dos leilões que foi de 6,61% em função da variação do IPCA.

Bilaterais
Leilão

Preço antes do reajuste por GWh
R$131,77
R$61,27

Preço antes do reajuste por GWh
R$132,65
R$65,32

0,66% IGP-M
6,61% IPC-A

Para mais informações vide nota explicativa 13 das informações trimestrais revisadas da Eletropaulo relativas ao
período encerrado em 30 de setembro de 2006.
Variações de Custos não Gerenciáveis - Custos da Parcela A
No início de 2001, o governo criou a Conta CVA com a finalidade de contabilizar as variações dos custos da Parcela
A entre os reajustes anuais. A Conta CVA está descrita na Nota 14 das demonstrações financeiras auditadas e
consolidadas da Eletropaulo referentes ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2005 e na Nota 9
referente ao ITR encerrado em 30 de setembro de 2006. Sempre que esses custos forem superiores àqueles incluídos
em suas tarifas de distribuição de energia, a Eletropaulo tem o direito de recuperar a diferença por meio de Reajustes
Anuais de Tarifas subseqüentes. Da mesma forma, se os custos da Parcela A forem inferiores aos custos incluídos
nas suas tarifas de distribuição de energia, geralmente repassam essa economia para os clientes, por meio de tarifas
mais baixas no futuro.
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Quando há variações nos custos da Parcela A que serão refletidas em tarifas futuras, a Eletropaulo diferiu os custos
aumentados e os lançou em seu balanço na Conta CVA. Esse montante será contabilizado como despesas quando for
cobrado o aumento de tarifas pertinente. Em 31 de dezembro de 2004, a Eletropaulo registrava ativos de R$1.222
milhões e um passivo de R$68 milhões em relação à sua Conta CVA, e o montante líquido representava 52,5% do
seu patrimônio líquido. Em 31 de dezembro de 2005, registrava ativos de R$1.055 milhões e um passivo de R$95
milhões em relação à sua Conta CVA, e o montante líquido representava 49,1% de seu patrimônio líquido. Em 30 de
setembro de 2006, a Eletropaulo registrava ativos de R$948,3 milhões e um passivo de R$234,3 milhões em relação
à Conta CVA. Esses montantes são corrigidos pela SELIC mais 1%. Em 2004 e 2005, a Eletropaulo registrou R$177
milhões e R$157 milhões de receita financeira líquida em sua Conta CVA respectivamente. Em 30 de setembro de
2006, registrou R$69,8 milhões de receita financeira líquida.
Variações de Custos Gerenciáveis - Custos da Parcela B
Os custos da Parcela B são aqueles sobre os quais a Eletropaulo tem controle. Para mais informações vide “Tarifas
de Distribuição Reguladas” acima. Como seu Reajuste Anual de Tarifa é calculado, em parte, multiplicando-se os
custos da Parcela B pelo IGP-M menos o Fator X, na medida em que conseguiu manter os aumentos dos custos
operacionais abaixo da taxa do IGP-M, a Eletropaulo receberá nas tarifas seguintes a diferença entre o aumento
efetivo dos custos e o aumento ajustado pela inflação, o que aumenta diretamente a sue rentabilidade. Da mesma
forma, na medida em que o custos operacionais excedem o IGP-M, sua rentabilidade é negativamente afetada.
O Programa de Racionamento e as Medidas Regulatórias Pertinentes
Nos anos que antecederam 2001, os níveis reduzidos dos reservatórios − provocados por níveis pluviométricos
extraordinariamente baixos, além da falta de investimentos em geração de energia em geral no Brasil − resultaram na
redução da oferta de energia na maior parte do território brasileiro. O governo adotou o Programa Emergencial de
Redução de Consumo de Energia Elétrica. O consumo de energia diminuiu consideravelmente. De 2000 a 2001, as
vendas de energia da Eletropaulo ao consumidor final foram reduzidas em 13,2%. O preço da energia nos contratos
de curto prazo também aumentou substancialmente durante o período de racionamento. Além disso, os preços da
energia em contratos de longo prazo aumentaram substancialmente devido aos altos níveis de inflação em 2002. O
preço da energia comprada de Itaipu também aumentou em virtude da desvalorização do real frente ao Dólar em
2001 e 2002. Para mais informações vide nota explicativa 25.1 das informações trimestrais revisadas da Eletropaulo
relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2006.
Esses acontecimentos impactaram adversamente o setor elétrico brasileiro e a situação financeira das distribuidoras e
geradoras. No fim de 2001 e início de 2002, as distribuidoras e geradoras acordaram com o governo sobre um pacote
de medidas para lidar com alguns desses efeitos. Essas medidas, que afetaram o seu desempenho financeiro,
principalmente em 2001, autorizava a Eletropaulo a contabilizar as receitas relacionadas ao reajuste extraordinário
tarifário mencionado abaixo para permitir que reequilibrasse as margens afetadas pelo decréscimo de vendas
resultante do Programa de Racionamento e contemplaram empréstimos do BNDES. As conseqüências regulatórias
dessas medidas ainda afetam sua condição financeira. Seguem as principais medidas adotadas em resposta ao
Programa de Racionamento:
Empréstimos do BNDES. O governo disponibilizou empréstimos às distribuidoras por meio do BNDES para
financiar (1) 90,0% dos prejuízos resultantes das baixas vendas como conseqüência do Programa de Racionamento e
(2) o valor correspondente aos custos da Parcela A de janeiro a outubro de 2001. Deste montante, R$184 milhões,
aproximadamente, foram utilizados para pré-pagar proporcionalmente sua dívida nos termos da reestruturação da
dívida concluída em 2004 e o restante para pagamento das despesas gerais da Eletropaulo. O montante total do
principal e dos encargos correspondentes a esse empréstimo era de R$478 milhões em 30 de setembro de 2006.
Sobre esses empréstimos incorrem juros à mesma taxa das quantias que a Eletropaulo está autorizada a recuperar de
acordo com o reajuste extraordinário de tarifa. O BNDES também concedeu outro empréstimo, nos termos da Conta
CVA, com o objetivo de atender à escassez de liquidez resultante dos atrasos do recebimento na tarifa dos valores da
Conta CVA, programado para ocorrer em 2003. Em 3 de junho de 2004, a Eletropaulo tomou R$521 milhões de
empréstimos nessa linha de crédito, dos quais R$311 milhões foram usados para liquidar dívidas intra-setoriais e os
restantes R$210 milhões para efetuar o pré-pagamento proporcional de sua dívida. Em 15 de março de 2006, a
Eletropaulo liquidou este empréstimo.
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Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE). Em 2001 e início de 2002, em virtude do Programa de
Racionamento, clientes da Eletropaulo compraram menos energia do que havia sido previsto. O Governo Federal e a
ANEEL estabeleceram uma Recomposição Tarifária Extraordinária, ou RTE, cuja finalidade era permitir que as
empresas de distribuição recuperassem, no futuro, parte da receita perdida com o Programa de Racionamento e
quitassem o Empréstimo do BNDES mencionado. Parte do montante que a Eletropaulo irá recuperar com a RTE
deverá ser repassada a seus fornecedores de energia para compensá-los pela perda de receita do período do Programa
de Racionamento das suas receitas brutas em 2002, 2004 e 2005.
Em 31 de dezembro de 2005, a contas a receber da Eletropaulo registrava-se em R$2.354 milhões, dos quais R$700
milhões classificavam-se como RTE. As contas a receber representavam 21,2% do ativo total da Eletropaulo em tal
data. Em 30 de setembro de 2006, as contas a receber registravam R$2.125 milhões, dos quais R$526 milhões
classificavam-se como RTE. As contas a receber representavam 19,0% do ativo total em tal data. O montante a ser
repassado aos fornecedores está incluída no balanço patrimonial da Eletropaulo em contas a pagar a fornecedores. Os
montantes passíveis de recuperação e a pagar são corrigidos pela SELIC mais 1,0% e, em 2005 e nos primeiros nove
meses de 2006, a Eletropaulo contabilizou R$254 milhões e R$70 milhões de receita financeira líquida atribuível a
tal contas a receber, respectivamente. Em dezembro de 2005 e em setembro de 2006, a provisão registrada totalizava
R$177 milhões e R$213 milhões, respectivamente, em decorrência das regras estabelecidas pela ANEEL que
alteraram a remuneração da RTE gerando uma receita de atualização financeira adicional para a empresa no valor de
R$122 milhões, porém com baixa expectativa de recebimento efetivo.
O aumento de tarifas resultante da RTE está em vigor desde dezembro de 2001, e permanecerá em vigor por 70 meses
após o início da cobrança iniciada em janeiro de 2002. Ao receber esse montante de seus clientes, a Eletropaulo
repassou aos seus fornecedores a parcela atribuível a eles e ao BNDES o montante necessário para pagar o serviço do
Empréstimo do BNDES. Essas transações reduzem o montante do contas a receber e a pagar em seu balanço, mas não
afetam as demonstrações de resultado, exceto pelo registro da provisão para não recuperação da RTE, contabilizada em
cada período, porque as receitas e custos foram previamente contabilizados em 2001 e 2002. O efeito sobre o fluxo de
caixa é mínimo porque em 2002, 2004 e 2005, a Eletropaulo recebeu do BNDES adiantamentos desses recursos (como
discutido acima e, portanto, a RTE que recebeu é utilizado para quitar esse empréstimo).
Como acima descrito, determinadas variações nos custos de sua Parcela A são recuperáveis por meio de tarifas
futuras. O sistema da Parcela A foi criado inicialmente para compensar o aumento de custos em 2001. O aumento
dos custos da Parcela A entre 1º de janeiro e 25 de outubro de 2001 é recuperado por meio da RTE, depois da
recuperação da receita não obtida em virtude do Programa de Racionamento. Em 2001, o montante líquido dos
custos da Parcela A diferidos foi de R$368 milhões.
Deduções das Receitas Operacionais
Para calcular as receitas operacionais líquidas, a Eletropaulo deduziu de suas receitas operacionais diversos encargos
regulatórios e impostos, dentre os quais o mais importante é o ICMS. Essas deduções representaram 26,4% da receita
operacional bruta em 30 de setembro de 2006, 25,6% em 2005, 25,9% em 2004 e 25,6% em 2003. A partir de 2002,
a Eletropaulo faturou e cobrou as tarifas da RTE e, embora tais montantes já tivessem sido contabilizados e, portanto,
não tivessem afetado as receitas operacionais brutas de 2002 em diante, contabilizou o ICMS como uma dedução e
assim a Eletropaulo chegou às receitas operacionais líquidas. Como resultado, sua alíquota efetiva de ICMS
aumentou substancialmente a partir de 2002.
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Resultados Operacionais e Financeiros da Eletropaulo
Abaixo, tabela sobre os resultados operacionais da Eletropaulo, que serão explicados adiante:
Período de nove meses findo
em 30 de setembro de

Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de

(em milhões de R$, exceto a informação sobre lucro/prejuízo por lote de mil ações)

2005

2006

2003

2004

2005

7.855
486
8.341

7.730
656
8.386

8.409
275
8.684

9.632
391
10.023

10.479
701
11.180

(51)
(192)

(43)
(5)

(69)
(266)

(70)
(345)

(60)
(232)

(1.553)
(288)
(2.084)
6.257

(1.614)
(551)
(2.213)
6.173

(1.568)
(319)
(2.222)
6.462

(12)
(1.862)
(303)
(2.592)
7.431

(2.086)
(481)
(2.859)
8.321

(401)
(28)
(172)
(3.607)
(311)
(225)
(224)
(670)
(5.638)
619

(437)
(22)
(192)
(3.236)
(346)
(229)
(233)
(393)
(5.088)
1.085

(566)
(40)
(230)
(3.851)
(259)
(78)
(269)
(369)
(5.662)
800

(556)
(44)
(221)
(4.439)
(321)
(234)
(274)
(270)
(6.359)
1.072

(548)
(41)
(250)
(4.712)
(423)
(302)
(300)
(912)
(7.488)
833

389
(385)
(323)

307
(387)
(221)

433
(569)
142

484
(588)
(399)

691
(500)
(559)

(319)
300

(301)
784

18
24
824

(504)
568

(368)
465

Resultado não operacional

(28)

(34)

(32)

(14)

(35)

Resultados antes dos tributos e itens extraordinários

272

750

792

554

430

Receita Bruta
Fornecimento de eletricidade
Outras receitas
Total de receita bruta
Deduções da Receita Bruta
Reserva Global de Reversão - RGR
Encargo de Capacidade Emergencial - ECE
Encargos de Aquisição de Energia Emergencial - EAEE
ICMS
PIS, COFINS e outros
Total de dedução da receita bruta
Receita Líquida
Despesas Operacionais
Pessoal
Materiais
Serviços de terceiros
Compra de energia + transmissão
Conta de Consumo de Combustíveis - CCC
Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
Depreciação e amortização
Outras despesas
Total de despesas operacionais
Resultado Bruto
Receitas (despesas) Financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações monetárias/cambiais - líquido
Ajuste a valor presente de contas a receber de LP
Total
Resultado operacional

Tributos
Contribuição social
Imposto de renda
Contribuição social diferida

(54)

(41)

(71)

(31)

(66)

(110)

(163)

(240)

(199)

(162)

(4)

(22)

(24)

(6)

(6)

(52)
(220)

(9)
(235)

(25)
(360)

29
(207)

(39)
(273)

52

515

432

347

157

Itens extraordinários líquidos dos efeitos dos tributos

(256)

(241)

(346)

(341)

(341)

Lucro (prejuízo) líquido

(204)

274

86

6

(184)

3

5

2

-

(4)

Imposto de renda diferido
Total
Lucro antes dos itens extraordinários

Lucro (prejuízo) por lote de mil ações
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ANÁLISE COMPARATIVA DO RESULTADO OPERACIONAL CONSOLIDADO
ENCERRADOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2005 E 2006.

DA

ELETROPAULO

DOS

PERÍODOS

Receitas Operacionais
As receitas operacionais brutas da Eletropaulo nos primeiros nove meses de 2006 e 2005 foram de R$8.386,0
milhões e R$8.340,6 milhões, respectivamente. O aumento de 0,5% é explicado principalmente pelo crescimento de
4,3% do mercado total faturado da Eletropaulo nos primeiros nove meses de 2006 em relação ao período equivalente
do ano anterior, bem como pelo reajuste tarifário médio de 11,45%, aplicado à tarifa desde 04 de julho de 2006.
As receitas operacionais líquidas da Eletropaulo nos primeiros nove meses de 2006 foram de R$6.172,5 milhões
comparadas com R$6.256,9 milhões no mesmo período de 2005. A diminuição de 1,3% é explicada principalmente
pela reversão de deduções da receita operacional bruta de R$72 milhões referente ao questionamento do pagamento
de PIS/PASEP, em junho de 2005, baseada em parecer legal.
Preços e volumes de vendas aos clientes cativos
A tarifa média de energia cobrada nos primeiros nove meses de 2006 foi de R$280,8/GWh, montante 3,9% superior
aos primeiros nove meses de 2005, equivalente a R$270,3/GWh. O aumento é explicado pela elevação do consumo
da classe residencial de 6,8% em relação aos primeiros nove meses de 2005, classe de maior peso no mercado
faturado da Eletropaulo e que apresenta tarifas médias mais elevadas, bem como pelo reajuste tarifário médio de
11,45% ocorrido em julho de 2006, conforme descrito na tabela abaixo:

O volume total de energia vendido aos clientes cativos da Eletropaulo foi de 23.532,4 GWh nos primeiros nove meses
de 2006, comparado com 23.719,6 GWh no período equivalente em 2005. Essa redução de 0,8% foi causada
principalmente pela saída de 28 unidades consumidoras para o mercado livre ao longo dos nove primeiros meses de
2006, embora parcialmente compensada pelo aumento de 6,8% no consumo da classe residencial decorrente
principalmente da recuperação gradativa dos hábitos de consumo pré-racionamento, do aumento da renda e diminuição
do desemprego na região metropolitana de São Paulo a partir do segundo semestre de 2005 e da reclassificação de
clientes industriais e comerciais que não dispõem de CNPJ para a classe residencial, que vem ocorrendo desde abril de
2004, em função da Portaria Coordenadoria da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Governo do
Estado de São Paulo nº 79 de 10 de setembro de 2003. O volume de energia vendido aos clientes comerciais da
Eletropaulo também cresceu em 2,6%, nos primeiros nove meses de 2006, em função do incremento da atividade
comercial devido à gradual recuperação econômica ao longo de 2006 decorrente da redução das taxas de juros e maior
acesso a crédito, com reflexos na renda média e nível de desemprego na região metropolitana de São Paulo.
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O volume de energia vendido aos clientes industriais da Eletropaulo decresceu 14,0% nos primeiros nove meses de
2006 quando comparado ao mesmo período do ano anterior, em função da saída de clientes livres e da reclassificação
de alguns clientes para a classe residencial. Abaixo segue descrição sobre as receitas por cada tipo de cliente da
Eletropaulo:
Tipo de Cliente
Residenciais
Comerciais
Industriais
Outros
Total

nove meses de 2005
2.729,0
1.973,3
1.275,7
434,3
6.412,3

Receita em R$ milhões
nove meses de 2006
2.883,1
2.084,5
1.220,2
419,1
6.606,9

Variação %
nove meses de 2005/nove meses de 2006
5,6
5,6
(4,4)
(3,5)
3,0

A receita de venda, conforme tabela acima, aumentou 3,0% nos primeiros nove meses de 2006 em relação aos
primeiros nove meses de 2005 principalmente em função do reajuste tarifário de 11,45% de 4 de julho de 2006 e do
aumento do consumo da classe residencial.
Outras receitas operacionais
As outras receitas operacionais da Eletropaulo consistem principalmente (i) da cobrança da TUSD (tarifa de uso do
sistema de distribuição), paga por Consumidores Livres, (ii) da vendas de energia a curto prazo, (iii) do aluguel de
postes (principalmente para empresas de telecomunicações e TV a cabo); (iv) do fornecimento de serviços de
manutenção suplementares a clientes públicos e privados; e (v) amortizações de RTE. As outras receitas operacionais da
Eletropaulo nos primeiros nove meses de 2006 totalizaram R$655,7 milhões, R$169,8 milhões superior às outras
receitas do período equivalente em 2005 de R$485,8 milhões. Esse aumento é explicado principalmente (i) pela
elevação de 34,8% (R$106,8 milhões) nas receitas com a TUSD em função da saída de clientes para o mercado livre e
do aumento do consumo dos clientes que já eram livres, e (ii) pela elevação de R$42,4 milhões no volume de
recuperação de perdas em função do maior volume de regularização de ligações clandestinas e recuperação de fraudes.
Deduções da receita operacional
As deduções da Eletropaulo são representadas pelos encargos setoriais (encargo de capacidade emergencial, reserva
global de reversão e encargo de aquisição de energia emergencial) e tributários (PIS, COFINS, ICMS e ISS). As
deduções nos primeiros nove meses de 2006 totalizaram R$2.213,5 milhões, um aumento de R$129,9 milhões em
relação aos primeiros nove meses de 2005 que totalizaram R$2.083,6 milhões. O aumento no volume de deduções no
período é explicado principalmente pela reversão de R$72 milhões de provisões de PIS/PASEP em junho de 2005
baseada em parecer legal e pelo aumento das despesas correntes com PIS e COFINS nos primeiros nove meses de
2006, quando comparada ao mesmo período do ano anterior. O aumento foi amenizado pela extinção do ECE pela
ANEEL em 22 de dezembro de 2005, de forma que a despesa passou de R$192,2 milhões nos primeiros nove meses
de 2005 para R$4,9 milhões nos primeiros nove meses de 2006.
Custos do Serviço de Energia Elétrica
Energia Comprada para Revenda
Os custos de compra de energia da Eletropaulo foram de R$2.479,4 milhões nos primeiros nove meses de 2006, tendo
apresentado uma diminuição de 12,1% comparada ao período equivalente de 2005, quando os custos foram de
R$2.821,0 milhões. A redução foi em função do encerramento dos Contratos Iniciais, em 31 de dezembro de 2005, o
que proporcionou um aumento do volume de energia adquirida via leilões de 39,5% em relação aos primeiros nove
meses de 2005, cuja tarifa média de R$62,70/MWh nos nove primeiros meses de 2006 é inferior à dos Contratos
Iniciais de R$97,11/MWh nos primeiros nove meses de 2005. A redução do custo da energia comprada gera um passivo
na Conta CVA da Eletropaulo, o que irá impactar suas receitas no momento do cálculo do reajuste anual. Além disso, a
diminuição da despesa em relação ao período equivalente de 2005 foi mais acentuada, pois, além dos motivos
supracitados, a Eletropaulo acumulou Conta CVA passiva de compra de energia nos primeiros nove meses de 2005
encarecendo o custo com energia comprada naquele período. Desde julho de 2005, a Eletropaulo apresentou Conta
CVA de compra de energia positiva o que vem contribuindo para a redução do custo com energia elétrica comprada.
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A redução não foi maior em função do aumento do suprimento de energia via Contrato Bilateral com AES Tietê com
tarifa média de R$133,9/MWh em comparação a uma tarifa média de R$132,7/MWh em 2005. Desde janeiro de
2006 a Eletropaulo está adquirindo a totalidade da Energia Assegurada gerada pela AES Tietê.
Encargos de transmissão
Os encargos de transmissão da Eletropaulo totalizaram R$756,2 milhões nos primeiros nove meses de 2006, uma
redução de R$30,2 milhões em relação ao mesmo período de 2005. A redução é explicada principalmente (i) pela
diminuição dos encargos de conexão de Rede Básica da CTEEP em R$77,4 milhões uma vez que a receita anual
permitida da CTEEP foi reduzida nos dois últimos reajustes tarifários, passando de R$153,8 milhões em junho de
2005 para R$47,4 milhões em julho de 2006 diminuindo proporcionalmente as despesas com encargos de conexão a
partir do terceiro trimestre de 2005 e (ii) pela redução da amortização da Conta CVA – ESS referente ao ciclo
2003/2004, que já teve a maior parcela amortizada até junho de 2005. A redução não foi maior devido ao aumento da
Conta CVA Passiva de Rede Básica nos nove primeiros meses de 2006, em função do fim dos Contratos Iniciais em
dezembro de 2005 cujas tarifas para o uso da Rede Básica (Tarifa Selo) eram superiores às tarifas dos demais
contratos (Tarifa Nodal). Como no reajuste tarifário de 2005, foi considerada uma tarifa de repasse média (Nodal +
Selo), desde janeiro de 2006, de maneira que a Eletropaulo acumulou uma Conta CVA Passiva de Rede Básica no
primeiro semestre de 2006 aumentando, assim, os encargos de transmissão no período. A amortização da Conta CVA
Passiva de Rede Básica se iniciou no terceiro trimestre de 2006, de modo que o saldo da Conta CVA nos nove
primeiros meses de 2006 foi de R$93,8 milhões, comparados a R$10,1 milhões do período equivalente de 2005.
Outros Custos e Despesas Operacionais
Os outros custos e despesas operacionais da Eletropaulo (exceto o custo da energia adquirida para revenda, os encargos
de uso do sistema de transmissão e distribuição), que consistem principalmente em custos com pessoal, materiais,
serviços de terceiros, encargos setoriais, cotas de consumo de combustível e depreciação e amortização diminuíram em
8,8%, de R$2.030,0 milhões nos primeiros nove meses de 2005 para R$1.852,4 milhões nos primeiros nove meses de
2006. A redução é explicada principalmente pela provisão extraordinária e não recorrente de R$346,4 milhões referente
a créditos da Eletropaulo com a PMSP que foi contabilizada no terceiro trimestre de 2005 aumentando o volume de
Outras Despesas Operacionais no período. A redução de 8,8% foi atenuada pelos aumentos de 31,4% e 21,0% nas
quotas de CCC e CDE respectivamente desde o reajuste tarifário de 04 de julho de 2006.
Resultado Bruto
O resultado bruto, da Eletropaulo nos primeiros nove meses de 2006, foi de R$1.084,5 milhões, 75,3% superior aos
R$618,6 milhões verificados nos primeiros nove meses de 2005. O aumento de R$465,9 milhões, em relação aos
primeiros nove meses de 2005, deve-se principalmente à elevação de 3,0% na receita operacional líquida decorrente
do crescimento do mercado total faturado no período (4,3%) e do reajuste tarifário médio de 11,45% de 04 de julho
de 2006, aliada à redução das despesas operacionais de 8,8% devido à provisão integral de créditos com a PMSP no
terceiro trimestre de 2005 que elevou extraordinariamente as despesas operacionais no período em R$346,4 milhões,
bem como da redução das despesas com compra de energia nos nove primeiros meses de 2006 em função da
mudança do mix de compra (fim dos Contratos Iniciais e aumento do volume adquirido via leilões).
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Receita (Despesa) Financeira
O resultado financeiro líquido da Eletropaulo consiste de variações monetárias e cambiais, receita financeira e
despesa financeira. Seu resultado financeiro líquido apresentou uma despesa de R$300,8 milhões nos primeiros nove
meses de 2006, comparado a uma despesa de R$319,1 milhões no mesmo período em 2005. A tabela a seguir mostra
os resultados financeiros nos períodos especificados abaixo:

Receitas Financeiras...........................................
Despesas Financeiras .........................................
Variação monetária e cambial líquida................
Resultado Financeiro (lucro/prejuízo)................

Período de nove meses findo em 30 de setembro de
2005
2006
(em milhões de Reais)
388,7
306,7
(384,5)
(386,6)
(323,4)
(220,9)
(319,2)
(300,8)

Receita financeira
As receitas financeiras da Eletropaulo reduziram 21,1% nos primeiros nove meses de 2006, em relação ao mesmo
período de 2005, passando de R$388,7 milhões para R$306,7 milhões. Essa diminuição é decorrente a redução da
taxa SELIC de 19,50% para 14,25%, aliada à redução do saldo da Parcela A/Conta CVA sobre o qual incide a
remuneração da SELIC.
Despesas financeiras
As despesas financeiras mantiveram praticamente inalteradas em relação aos nove primeiros meses de 2005 com
aumento de 0,5%. O aumento de 0,5% das despesas financeiras da Eletropaulo foi causado principalmente pela
reversão de provisões no segundo trimestre de 2005 no montante de R$98 milhões, referentes a questionamentos
judiciais do pagamento de PIS/PASEP, o que fez com que as despesas com juros sobre PIS/PASEP e COFINS
passassem de uma reversão de despesa de R$11,9 milhões nos primeiros nove meses de 2005 para uma despesa de
R$75,8 milhões no período equivalente em 2006, bem como pela variação da conta outras despesas que passou de
uma reversão de despesa de R$120,1 milhões para uma reversão de despesa de R$23,1 milhões. Essa variação é
explicada por dois eventos extraordinários e não recorrentes, quais sejam:
•

a reversão de despesa de R$55,2 milhões no terceiro trimestre de 2005 referente ao ajuste a valor presente
de despesas com a PMSP em função do provisionamento de créditos no valor de R$346,4 milhões (outras
despesas operacionais); e

•

despesa de R$48,3 milhões referente à atualização monetária do passivo de IPTU da Eletropaulo com a
PMSP, após encontro de contas em 14 de julho de 2006.

O aumento nas despesas foi amenizado pelo efeito da (i) depreciação do Real no terceiro trimestre de 2006 0,5%,
comparada à valorização de 5,5% do terceiro trimestre de 2005 e (ii) da redução em R$412,2 milhões da dívida em
moeda estrangeira, sobre o volume de despesas financeiras com swap, que passaram de R$230,2 milhões nos
primeiros nove meses de 2005 para R$71,6 milhões nos primeiros nove meses de 2006.
Variação monetária e cambial líquida
A variação monetária e cambial líquida apresentou uma despesa de R$220,9 milhões nos primeiros nove meses de
2006, comparada a uma despesa de R$323,4 milhões no período equivalente de 2005. A diminuição de 31,7% é
explicada pelos efeitos da depreciação cambial de 0,5% no terceiro trimestre de 2006 comparada à valorização de
5,5% do terceiro trimestre de 2005 aplicados na tradução das demonstrações contábeis da controlada (Metropolitana
Overseas II Ltd.), bem como da receita de R$51,4 milhões registrada em variação monetária no terceiro trimestre de
2006 referente à correção e atualização monetária, juros e multas de créditos da Eletropaulo com a PMSP,
contabilizados após encontro de contas com a PMSP de 14 de julho de 2006 (evento não recorrente).
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Resultado Não Operacional
A Eletropaulo registrou resultado líquido não operacional de R$33,7 milhões nos primeiros nove meses de 2006,
comparado a R$27,5 milhões no período equivalente de 2005. Suas despesas nesses períodos foram, na maior parte,
compostas de prejuízos contabilizados nas desativações e alienações de alguns ativos imobiliários.
Imposto de Renda e Contribuição Social
A Eletropaulo registrou encargos de R$235,0 milhões referentes a imposto de renda e contribuição social (corrente e
diferido) nos primeiros nove meses de 2006, em comparação a um encargo de R$220,3 milhões nos primeiros nove
meses de 2005. O aumento de 13,5% decorre, principalmente, da elevação do lucro tributável (resultado antes dos
impostos) que passou de R$271,9 milhões nos primeiros nove meses de 2005 para R$750,0 milhões no período
equivalente em 2006, ainda que pese a revisão do critério de alocação entre contribuintes ativos e inativos do Plano
denominado Benefício Suplementar Proporcional Saldado (BSPS) com entidade de previdência privada (Fundação
CESP) que gerou uma redução de despesa fiscal de aproximadamente R$100 milhões no primeiro semestre de 2006.
Essa redução decorreu do aumento da parcela temporariamente não dedutível da base de cálculo do Imposto de
Renda contabilizada como crédito em provisão para Imposto de Renda diferido dado à alta probabilidade de
realização dos créditos no futuro.
Itens Extraordinários
A Eletropaulo contabilizou despesas, já descontado o imposto de renda, no montante de R$240,7 milhões nos
primeiros nove meses de 2006, devido ao reconhecimento de obrigações atuariais referentes à sua dívida com a
Fundação CESP, que não haviam sido anteriormente registradas em seu balanço patrimonial. De acordo com a
Deliberação nº 371 da CVM, essas obrigações devem ser contabilizadas em parcelas iguais durante um período de
cinco anos, a partir de 2002. As despesas com Itens Extraordinários, em função da alteração do critério de alocação
explicada anteriormente, apresentaram uma redução de R$15,0 milhões milhões aproximadamente nos primeiros
nove meses de 2006 quando comparados às despesas com Itens Extraordinários nos primeiros nove meses de 2005.
Lucro (Prejuízo) Líquido
O lucro líquido da Eletropaulo nos primeiros nove meses de 2006 foi de R$274,4 milhões, comparado a um prejuízo
líquido de R$204,1 milhões no período equivalente em 2005. Esse resultado deve-se, principalmente, à redução de
R$550,3 milhões de despesas operacionais em função da diminuição dos gastos com compra de energia e da
contabilização da provisão extraordinária e não recorrente de R$346,4 milhões referente a créditos com a PMSP nos
primeiros nove meses de 2005.
ANÁLISE COMPARATIVA DO RESULTADO OPERACIONAL CONSOLIDADO
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2005.

DA

ELETROPAULO

DOS

PERÍODOS

Receitas Operacionais
As receitas brutas da Eletropaulo aumentaram 11,5% em 2005, passando de R$10.023 milhões em 2004 para
R$11.180 milhões em 2005, devido principalmente ao reajuste tarifário médio de 2,1% em vigor desde julho de
2005, bem como a conclusão do processo de revisão tarifária de 2003, ocorrida em 2005, que gerou uma receita
adicional, no segundo trimestre de 2005, de R$107 milhões. Além disso, também contribuiu para o aumento da
receita o aumento do consumo total de seus consumidores cativos e livres de 3,3% em relação a 2004 e a introdução
do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSD) o que levou a Eletropaulo ceder (e faturar) a energia
comprada em excesso de janeiro a agosto de 2005 para outras distribuidoras.
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Preços e volumes de vendas aos clientes cativos
A tarifa média de energia cobrada em 2005 foi de R$271,6/MWh, montante 12,6% superior a 2004 equivalente a
R$241,3/MWh. O aumento é explicado pela elevação do consumo da classe residencial de 5,4% em relação a 2004,
classe de maior peso no mercado faturado da empresa e que apresenta tarifas mais elevadas, bem como pelo reajuste
tarifário médio de 2,1% em julho de 2005, conforme descrito na tabela abaixo:
Parcela A

Total da Parcela A
Parcela B

Total da Parcela B
PIS/CONFINS Retirados da Parcela B
Total Reajuste Tarifário (IRT)

Compra de Energia / Transmissão / Conexão / Encargos
Conta CVA
Recuperação PIS/COFINS (Geradoras / Transmissoras)
Repasse de variação de outros custos
IGP-M (-) Fator X
Conclusão da Revisão Tarifária de 2003
Recuperação PIS/COFINS
Repasses de variação de outros custos

%
(3,83%)
4,74%
0,56%
0,13%
1,60%
1,34%
1,49%
1,87%
0,10%
4,80%
(4,28%)
2,12%

O volume total de energia vendida aos clientes cativos da Eletropaulo foi de 31.634 GWh em 2005, comparado com
32.668 GWh em 2004. Essa redução de 3,2% foi causada principalmente pela saída de 71 unidades consumidoras para
o mercado livre durante o ano de 2005. O aumento de 5,4% no consumo da classe residencial decorre principalmente da
recuperação gradativa dos hábitos de consumo pré-racionamento, do aumento da renda e diminuição do desemprego na
região metropolitana de São Paulo a partir do segundo semestre de 2005 e da reclassificação de clientes industriais e
comerciais que não dispõem de CNPJ para a classe residencial. O volume de energia vendido aos seus clientes
comerciais cresceu apenas 1,7%, em 2005, em função da reclassificação acima mencionada para os clientes
residenciais. O volume de energia vendido aos clientes industriais da Eletropaulo reduziu 12,6%, em 2005, em função
da saída de clientes livres e a continuidade da reclassificação de alguns clientes para a classe residencial conforme
explicado acima. Abaixo segue descrição das receitas da Eletropaulo por cada tipo de cliente:

Tipo de Cliente
Residenciais
Comerciais
Industriais
Outros
Total

Receita
(em milhões de Reais)
2004
3.240
2.388
1.641
613
7.882

Variação %
2005
3.661
2.653
1.709
575
8.598

2004/2005
13,0
11,1
4,2
(6,1)
9,1

Embora os clientes da Eletropaulo tenham reduzido o consumo de energia em 2,8%, sua receita total aumentou 9,1%
em 2005 em relação a 2004 principalmente em função do reajuste tarifário de 04 de julho de 2005.
Outras receitas operacionais
As outras receitas operacionais da Eletropaulo consistem principalmente (i) da cobrança da TUSD (tarifa de
uso do sistema de distribuição), paga por Consumidores Livres, (ii) da vendas de energia a curto prazo, (iii) do
aluguel de postes (principalmente para empresas de telecomunicações e TV a cabo); (iv) do fornecimento de serviços
de manutenção suplementares a clientes públicos e privados; e (v) amortizações de RTE. As outras receitas
operacionais em 2005 totalizaram R$701 milhões tendo uma variação de 79,3% comparada com 2004, quando estas
totalizaram R$391 milhões. Essa variação foi causada principalmente pelo aumento de 176,8% da receita com a
TUSD de R$157 milhões em 2004 para R$435 milhões em 2005 e pela conclusão do processo de revisão tarifária de
2003 no segundo trimestre de 2005, o qual gerou uma receita adicional de R$107 milhões.
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Deduções da receita operacional
As deduções da Eletropaulo são representadas pelos encargos setoriais (encargo de capacidade emergencial, reserva
global de reversão e encargo de aquisição de energia emergencial) e tributários (PIS, COFINS, ICMS e ISS). Suas
deduções totalizaram R$2.859 milhões em 2005, um aumento de R$266 milhões em relação a 2004, quando as
deduções totalizaram R$2.592 milhões. Este aumento é explicado principalmente pelo maior volume de despesas
com encargos tributários em 2005 devido ao aumento da receita bruta no período de 11,5%, elevando-se,
conseqüentemente, a base de tributação. O aumento foi amenizado pela redução de 41% no Encargo de Capacidade
Emergencial (ECE) em julho de 2005, de acordo com a Resolução Homologatória da ANEEL nº 154/05, fazendo
com que a despesa com o encargo setorial passasse de R$345 milhões em 2004 para R$232 milhões em 2005. Em 22
de dezembro de 2005 a ANEEL extinguiu a cobrança do ECE.
Custos do Serviço de Energia Elétrica
Energia Comprada para Revenda
Os custos de compra de energia da Eletropaulo em 2005 totalizaram R$3.673 milhões (aproximadamente 50,0% do
total de seus custos operacionais), 4,3% superiores aos custos de 2004 de R$3.520 milhões. Este aumento verificado
se deve em parte aos Contratos Iniciais firmados entre a Eletropaulo e as empresas geradoras que tiveram reajuste
tarifário médio de 9,4% em 2004 e 9,6% em 2005 e aos contratos bilaterais que tiveram reajuste médio de 3,3% em
2004 e 7,7% em 2005. Todos os Contratos Iniciais sofreram redução de volume de 25,0% ao ano a partir de 2002 e
cessaram em 31 de dezembro de 2005. Conforme firmado no Contrato Bilateral, a Eletropaulo comprava 100,0% da
energia descontratada da AES Tietê a cada ano, até que em 2006 passou a comprar toda a energia gerada pela
hidrelétrica. Por fim, além da mudança no mix da compra de energia da Eletropaulo, o custo com compra de energia
também foi afetado pela introdução do Mecanismo de Compensação de Sobras e Déficits (MCSD) e, principalmente,
com a aplicação da Conta CVA de compra de energia aplicável nos leilões, em 2005.
O preço médio de aquisição de energia elétrica considerado no reajuste tarifário de 2005 foi R$83,2 MWh, valor
44,6% superior ao preço médio de compra de energia em leilão para o 2005 de R$57,5/MWh. Com o aumento da
tarifa do Contrato Bilateral com a AES Tietê, que passou de R$123,9/MWh para R$132,7/MWh no reajuste de 2005,
a Conta CVA de compra de energia tornou-se positiva a partir do segundo semestre de 2005, abatendo-se desde
então o saldo acumulado de Conta CVA passiva. Em 31 de dezembro de 2005, a Eletropaulo apresentava um saldo
de Conta CVA passiva de R$42 milhões a ser abatido.
Encargos de transmissão
Os encargos de transmissão da Eletropaulo aumentaram 13,1%, passando de R$918 milhões em 2004 para
R$1.039 milhões em 2005. Esse aumento decorre principalmente: (i) do reajuste tarifário de 11,8% da Rede Básica;
(ii) do diferimento da Conta CVA de Encargos de Serviço do Sistema (ESS) no ciclo 2002-2003, que foi repassada à
tarifa a partir de julho de 2004 e nos 12 meses de 2005; (iii) do início da amortização da Conta CVA do ciclo 20042005 a partir de julho de 2005 (ESS e Rede Básica) e; (iv) do aumento de 15,0% no valor anual de Contratos de Uso
do Sistema de Distribuição - CUSD em função do reajuste tarifário de 2005 da Bandeirante Energia S.A. e CPFL
Piratininga S.A.
O aumento foi parcialmente amenizado pela redução do custo anual de conexão de 20,8% em 2005 em função
principalmente da diminuição da Receita Permitida de Conexão para a CTEEP, que passou de R$154 milhões no
reajuste de 2004 para R$73 milhões no reajuste de 2005.
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Outros Custos e Despesas Operacionais
Os outros custos e despesas operacionais da Eletropaulo aumentaram em 44,6% de R$1.920 milhões no ano de
2004 para R$2.775 milhões em 2005. O aumento de aproximadamente R$855 milhões é explicado principalmente
pelas provisões para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) de R$346 milhões e R$177 milhões contabilizados em
2005 referentes, respectivamente, aos seus créditos junto à Prefeitura Municipal de São Paulo e à alteração das regras
de contabilização para a remuneração da RTE. Com a nova metodologia de cálculo da remuneração de RTE, foi
contabilizada uma receita financeira adicional de R$122 milhões em dezembro de 2005. A receita adicional foi
provisionada integralmente dada à baixa expectativa de recebimento. Os outros R$55 milhões que compõem a PCLD
– RTE, no valor de R$177 milhões, representam a efetiva perda decorrente da não recuperação do ativo regulatório
de RTE no prazo acordado com a ANEEL que se extingue em outubro de 2007.
As despesas totais com CCC e CDE aumentaram, respectivamente, 31,8% e 29,2% em 2005 em relação a 2004 com
a aplicação das novas quotas tarifárias a partir de julho de 2005.
Além disso foram contabilizadas despesas adicionais de R$54 milhões com Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência
Energética decorrentes dos novos critérios de contabilização do Programa de Eficiência Energética (PEE)
estabelecido pela ANEEL em dezembro de 2005.
Resultado Bruto
O resultado bruto da Eletropaulo foi de R$833 milhões, 22,2% inferior aos R$1.072 milhões verificados em 2004.
Apesar do aumento de 12,0% na receita operacional líquida em 2005, em relação a 2004, a elevação dos custos e
despesas operacionais, que aumentaram em 17,8%, de R$6.359 milhões em 2004 para R$7.488 milhões em 2005,
afetou negativamente o resultado do serviço. O aumento dos custos e despesas operacionais reflete principalmente dois
eventos extraordinários e não recorrentes de 2005, principalmente referentes às provisões para créditos de liquidação
duvidosa da Prefeitura Municipal de São Paulo e da RTE, que tiveram um impacto conjunto de R$523 milhões.
Receita (Despesa) Financeira
Os resultado financeiro líquido da Eletropaulo apresentou uma despesa de R$368 milhões em 2005 comparado a
uma despesa de R$504 milhões em 2004. A tabela a seguir mostra os resultados financeiros nos períodos
especificados abaixo:
2004

2005
(em milhões de Reais)
483
(588)
(399)
(504)

Receitas Financeiras........................................
Despesas Financeiras ......................................
Variação monetária e cambial líquida.............
Resultado Financeiro (lucro/prejuízo).............

691
(500)
(559)
(368)

Receita financeira
As receitas financeiras da Eletropaulo aumentaram 42,8% em 2005 em relação a 2004, passando de R$484 milhões
para R$691 milhões. O aumento é explicado, basicamente, pela alteração nas regras de cálculo da remuneração de
RTE pela ANEEL em dezembro de 2005, cujo impacto total foi uma receita financeira adicional de R$194 milhões
dividida em (i) R$122 milhões referentes à SELIC – RTE e (ii) R$72 milhões referentes à SELIC – Energia Livre.
Despesas financeiras
A redução de 15,0% nas despesa financeiras da Eletropaulo foi causada principalmente (i) pela reversão de
ajuste a valor presente com a Prefeitura de São Paulo em função desta não ter honrado o primeiro pagamento do
Acordo no valor de R$25 milhões no terceiro trimestre de 2005 e (ii) pela reversão de provisões no segundo trimestre
de 2005 de R$98 milhões referentes a questionamentos judiciais do pagamento de PIS/PASEP. Houve também uma
redução no seu endividamento, que em 31 de dezembro de 2005 era de R$5.075 milhões, comparado a R$5.284
milhões em 31 de dezembro de 2004.
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Variação monetária e cambial líquida
A variação monetária e cambial líquida da Eletropaulo apresentou uma despesa de R$559 milhões em 2005,
comparada a uma despesa de R$399 milhões em 2004, um aumento de 40,0%. Este aumento é explicado por dois
motivos principais, a saber: (i) a alteração nas regras de contabilização do Programa de Eficiência Energética (PEE),
cujos efeitos, além daqueles explicados em “outras despesas operacionais”, foi uma despesa adicional de R$27
milhões em dezembro de 2005 (correção da SELIC dos montantes do programa ainda não desembolsados) e (ii) a
alteração das regras de remuneração da RTE, cujos efeitos, além daqueles explicados em “receitas financeiras”, foi
uma despesa adicional de R$70 milhões em dezembro de 2005 relativa à variação monetária SELIC.
Resultado Não Operacional
A Eletropaulo registrou despesa líquida não operacional de R$35 milhões em 2005 comparada a R$14
milhões em 2004. As despesas da Eletropaulo nesses períodos foram, na maior parte, compostas de prejuízos
contabilizados nas vendas de alguns ativos imobiliários.
Imposto de Renda e Contribuição Social
A Eletropaulo registrou encargos de R$273 milhões referentes a imposto de renda e contribuição social
(corrente e diferido) em 2005, em comparação com um encargo de R$207 milhões em 2004. A taxa efetiva
em 2005 foi 63,5% enquanto esse percentual em 2004 foi de 37,4%, devido a uma provisão para devedores
duvidosos cujo direito de cobrança prescreveu.
Itens Extraordinários
Tanto em 2005 quanto em 2004, a Eletropaulo contabilizou despesas, já descontado o imposto de renda, no
montante de R$341 milhões em 2005, devido ao reconhecimento de obrigações atuariais referentes à sua
dívida com a Fundação CESP, que não haviam sido anteriormente registradas em seu balanço patrimonial. De
acordo com a Deliberação nº. 371 da CVM, essas obrigações devem ser contabilizadas em parcelas iguais durante
um período de cinco anos, a partir de 2002.
Lucro (Prejuízo) Líquido
O prejuízo líquido da Eletropaulo em 2005 foi de R$184 milhões, comparado a um lucro líquido de R$6
milhões em 2004. Esse resultado deve-se, principalmente, a provisão extraordinária e não recorrente relativa
ao saldo integral de R$346 milhões no terceiro trimestre de 2005 referentes à dívida renegociada com a Prefeitura
Municipal de São Paulo após o não pagamento, em 31 de agosto de 2005, da primeira parcela anual do acordo.
ANÁLISE COMPARATIVA DO RESULTADO OPERACIONAL CONSOLIDADO
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003 E 2004.
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DOS

PERÍODOS

Receitas Operacionais
As receitas operacionais brutas da Eletropaulo aumentaram em 15,4%, de R$8.684 milhões em 2003 para R$10.023
milhões em 2004. Esse aumento deve-se principalmente a um aumento de tarifa de 18,6% concedido pela ANEEL,
compreendendo o aumento de 17,9% concedido em 4 de julho de 2004 e um aumento posterior de 0,7% em 21 de
setembro de 2004.
As receitas operacionais líquidas da Eletropaulo foram de R$7.431 milhões em 2004 comparadas com R$6.462
milhões em 2003. Esse aumento de 15,0% foi o resultado dos aumentos de tarifa descritos acima e do diferimento,
aprovado pela ANEEL, do total do aumento dos tributos PIS/COFINS, que são deduzidos das receitas operacionais
brutas, no montante de R$154 milhões.
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Preços e volumes de vendas aos clientes cativos
O preço médio da energia que a Eletropaulo cobra de seus clientes em 2004 era R$241,3/MWh, 16,4% mais alto do
que seu preço médio de R$207,3/MWh em 2003. Esse aumento foi causado principalmente pelo aumento acima
descrito de 18,6% nas tarifas, aumento esse composto do que se segue:
Aumento de Tarifa por Componente
Conta CVA diferida
Parcela A Parcela B
(2002-2003)
Aumento de Tarifa ..........
9,4%
1,7%
4,1%

Conta CVA
(2003-2004)
3,4%

Total
18,6%

O volume total de energia vendido aos clientes da Eletropaulo foi de 32.668 GWh em 2004, comparado com 32.774
GWh em 2003. Essa redução de 0,3% foi causada principalmente pela perda de consumidores potencialmente livres
para o ambiente de contratação livre e, em menor grau, por uma queda de 4,8%, ou 168 GWh nas vendas para outros
clientes. Isso foi em grande parte compensado por um aumento de 2,9%, ou 262 GWh das vendas a clientes
comerciais, causado por um aumento geral da atividade econômica e um aumento de 5,0%, ou 531 GWh, nas vendas
a cliente residenciais. O aumento das vendas a clientes residenciais reflete um relaxamento nos hábitos de economia
de energia adquiridos durante o Programa de Racionamento, e a um aumento na renda real.
Abaixo segue descrição sobre as receitas por cada tipo de cliente:
Receita
(em milhões de Reais)
Tipo de Cliente
Residenciais
Comerciais
Industriais
Outros
Total

2003

Variação %
2004

2.747
2.033
1.469
546
6.795

2004/2003
3.240
2.388
1.641
612
7.881

17,9
17,5
11,7
12,1
16,0

Embora os clientes cativos da Eletropaulo tenham reduzido o consumo de energia em 0,3%, o aumento de 16,0% nas
receitas de venda de energia é causado principalmente por um aumento total de 18,6% nas tarifas em 2004.
Outras receitas operacionais
As outras receitas operacionais da Eletropaulo consistem principalmente (i) da cobrança da TUSD (tarifas de uso do
sistema de distribuição), paga por Consumidores Livres, (ii) da vendas de energia a curto prazo, (iii) do aluguel de
postes (principalmente para empresas de telecomunicações e TV a cabo); (iv) do fornecimento de serviços de
manutenção suplementares a clientes públicos e privados; e (v) amortizações de RTE. Suas outras receitas
totalizaram R$391 milhões em 2004, tendo havido um aumento de R$116 milhões em relação a 2003, quando estas
totalizaram R$275 milhões. Essa variação foi causada principalmente pelo aumento de 326,5% da receita com a
TUSD de R$37 milhões em 2003 para R$157 milhões em 2004.
Deduções da receita operacional
As deduções da Eletropaulo são representadas pelos encargos setoriais (encargo de capacidade emergencial, reserva
global de reversão e encargo de aquisição de energia emergencial) e tributários (PIS, COFINS, ICMS e ISS). As
deduções da Eletropaulo totalizaram R$2.592 milhões em 2004, um aumento de R$371 milhões em relação a 2003,
quando as deduções totalizaram R$2.222 milhões. Este aumento é explicado principalmente pelo maior volume de
despesas com encargos tributários em 2004 devido ao aumento da receita bruta no período de 15,4%, elevando-se,
conseqüentemente, a base de tributação.
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Custos do Serviço de Energia Elétrica
Energia Comprada para Revenda
Os custos de compra de energia da Eletropaulo totalizaram R$3.520 milhões em 2004 55,4% do total de seus custos
operacionais, um aumento de 9,8%, comparado aos R$3.206 milhões em 2003. Este aumento verificado se deve em
parte aos Contratos Iniciais firmados entre a Eletropaulo e as empresas geradoras que tiveram reajuste tarifário
médio de 9,4%. Adicionalmente, os Contratos Iniciais com as empresas CESP, AES Tietê e Duke-Paranapanema
foram aditados até o final de 2004 para atender à maior demanda de carga. Na medida em que anualmente os
Contratos Iniciais foram descontratados em 25,0% do total inicialmente contratado com as demais geradoras, foi
registrado um aumento no custo com a compra de energia do Contrato Bilateral com a AES Tietê, que teve um
incremento no volume de fornecimento de energia para a Eletropaulo em 103,6% em 2004 comparado a 2003. Todos
os Contratos Iniciais vêm sofrendo redução de 25,0% ao ano a partir de 2002 e cessarão em 2006. Conforme firmado
no Contrato Bilateral, a Eletropaulo vem comprando 100,0% da energia descontratada da AES Tietê a cada ano, até
que em 2006 passou a ser responsável pela compra de toda a energia gerada pela hidrelétrica. Por fim, os custos com
o início da amortização da Conta CVA referente à compra de energia de Itaipu foram de R$66 milhões em 2004.
Encargos de transmissão
Os encargos de transmissão da Eletropaulo aumentaram 42,0%, de R$645 milhões em 2003, para R$919 milhões
em 2004. Esse aumento reflete principalmente o aumento de 10,8% nas tarifas pagas pela rede básica, o aumento de
62,0% nas tarifas pagas nos termos do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão, ou CUST, e o aumento de 7,0%
nos encargos de transmissão de Itaipu. Os encargos de transmissão aumentaram para compensar os investimentos
adicionais feitos pelas empresas de transmissão, principalmente para melhorar a integração dos diversos subsistemas
do Sistema Interligado de Energia, à rede de transmissão nacional brasileira. Além disso, outro fator que impactou
esta conta foi o inicio da amortização dos R$92 milhões dos ativos regulatórios relacionados com a transmissão
(Encargos de Serviços do Sistema ou ESS). Embora estes custos sejam relacionados ao uso dos sistemas de
transmissão na liquidação de energia no MAE, os mesmos estavam alocados para a Conta CVA, uma vez que tais
encargos não estavam previamente refletidos na tarifa da Eletropaulo.
Outros custos e Despesas Operacionais
Os outros custos e despesas operacionais da Eletropaulo (exceto o custo da energia adquirida para revenda, os
encargos de uso do sistema de transmissão e distribuição), que consistem principalmente de custos com pessoal,
materiais, serviços de terceiros, encargos setoriais, cotas de consumo de combustível e depreciação e amortização
foram R$1.920 milhões em 2004 comparados com R$1.811 milhões em 2003. A despesa com CCC apresentou um
aumento em relação a 2003 de 24,1% por conta da determinação da nova quota anual deste encargo.
Já a despesa com CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) cresceu 200,0%. Estes gastos foram transferidos para
o ativo regulatório a título de Conta CVA devido ao fato da ANEEL não ter reconhecido esta despesa na tarifa até
julho de 2003. O aumento na despesa de CDE é explicado pela contabilização da despesa de CDE nos 12 meses de
2004, comparado a uma despesa incorrida apenas nos seis últimos meses de 2003.
Houve também o aumento das despesas de Conta CVA com CCC e CDE, apresentando aumentos de 241,0% e
100,0%, respectivamente. Esta elevação deve-se ao início da amortização do ativo regulatório, uma vez que a
Eletropaulo recebeu 50,0% da Conta CVA diferida do ano tarifário 2002-2003 e 100,0% da Conta CVA acumulada
no ano tarifário 2003-2004 em sua tarifa de 4 de julho de 2004. As quotas anuais de CCC e CDE foram alteradas em
setembro por resoluções normativas da ANEEL, passando de R$377 milhões e R$211 milhões para R$376 milhões e
R$213 milhões, respectivamente.
O registro contábil de tais alterações na apresentação de seus resultados foi o principal responsável pelo aumento de
29,8% na rubrica Outras Despesas Operacionais, que passou de R$498 milhões em 2003 para R$647 milhões em
2004.
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Resultado Bruto
Em 2004, o resultado bruto da Eletropaulo foi de R$1.072 milhões, um aumento de 34,0% comparado aos R$800
milhões de 2003. Esse aumento foi causado principalmente por uma tarifa 6,9% maior em 2004 (18,6%), comparado
com o aumento de 11,7% em 2003, compensado apenas parcialmente pelo aumento de 12,3% no total de despesas
operacionais.
Receita (Despesa) Financeira
O resultado financeiro líquido da Eletropaulo consiste de variações monetárias e cambiais, receita financeira e
despesa financeira. Seu resultado financeiro líquido foi reduzido para uma despesa financeira de R$504 milhões em
2004 a partir de uma receita financeira líquida de R$24 milhões em 2003. A tabela a seguir mostra os resultados
financeiros nos períodos especificados abaixo:
2004

2003
(em milhões de Reais)
483
(588)
(399)
(504)

Receitas Financeiras........................................
Despesas Financeiras ......................................
Variação monetária e cambial líquida.............
Resultado Financeiro (lucro/prejuízo).............

460
(550)
114
24

Receita financeira
As receitas financeiras da Eletropaulo se mantiveram praticamente estáveis aumentando 5% principalmente em
virtude da reclassificação da variação monetária de consumidores da receita financeira para despesa financeira. Por
outro lado, a taxa média SELIC em 2004 foi de 16,2%, ao passo que a taxa média SELIC em 2003 foi de 23,3%,
reduzindo assim os juros aplicáveis à Conta CVA.
Despesas financeiras
O aumento de 6,9% nas despesas financeiras da Eletropaulo foi causada principalmente por uma taxa mais baixa do
CDI, que apresentou uma taxa média de 16,2% em 2004 comparado com 23,2% em 2003, uma vez que 33,2% de sua
dívida denominada em Reais está indexada ao CDI. Essa redução nas taxas de juros foi parcialmente compensada
por um nível médio de endividamento mais elevado em 2004, comparado com 2003. Em 31 de dezembro de 2004, a
dívida da Eletropaulo denominada em Reais era da ordem de R$4.384 milhões comparada a R$3.262 milhões em 31
de dezembro de 2003.
Variação monetária e cambial líquida
A variação monetária e cambial líquida foi maior em R$513 milhões, de receita em 2003 de R$114 milhões para
despesa de R$399 milhões. Esta variação é explicada principalmente devido à redução da exposição cambial da
Eletropaulo. Por outro lado, como a valorização do Real frente ao Dólar em 2003 foi maior que a de 2004, os
investimentos denominados em Dólar realizados na subsidiária da Eletropaulo e Metropolitana Overseas II
Ltd.geraram uma despesa R$164 milhões menor em 2004 em comparação com 2003.
Resultado Não Operacional
A Eletropaulo registrou despesa líquida não operacional de R$14 milhões em 31 de dezembro de 2004 e comparada
a R$32 milhões em 2003. As despesas da Eletropaulo nesses períodos foram, na maior parte, compostas de
prejuízos contabilizados nas vendas de alguns ativos imobiliários.
Imposto de Renda e Contribuição Social
A Eletropaulo registrou encargos de R$207 milhões referentes a imposto de renda e contribuição social em 2004,
em comparação com um encargo líquido de R$360 milhões em 2003.
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Itens Extraordinários
A Eletropaulo contabilizou despesas, já descontado o imposto de renda, no montante de R$341 milhões no ano
findo em 31 de dezembro de 2004, devido ao reconhecimento de obrigações atuariais referentes à sua dívida com a
Fundação CESP, que não havia sido anteriormente registrada em seu balanço patrimonial. De acordo com a
Deliberação nº. 371 da CVM, essas obrigações devem ser contabilizadas em parcelas iguais durante um período de
cinco anos, a partir de 2002.
Lucro (Prejuízo) Líquido
O lucro líquido da Eletropaulo em 31 de dezembro de 2004 foi de R$6 milhões, comparado a um lucro líquido de
R$86 milhões em 2003. A principal causa da redução no lucro foi o aumento significativo de suas despesas
financeiras líquidas que atingiram R$504 milhões. Em contra-partida, houve um aumento de R$1.339 milhões em
suas receitas operacionais.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL DA ELETROPAULO
Ativo
Caixa, Disponibilidades e Títulos e Valores Mobiliários
Em 30 de setembro de 2006, o caixa e disponibilidades da Eletropaulo totalizaram R$769,5 milhões, comparados a
R$355,4 milhões em 30 de setembro de 2005. Esse aumento de 116,5% é decorrente da variação positiva de fluxo de
caixa observada no período.
Em 31 de dezembro de 2005, o caixa e disponibilidades Eletropaulo totalizaram R$513 milhões, comparados a
R$192 milhões em 31 de dezembro de 2004. Esse aumento de 167,2% é decorrente da variação positiva de fluxo de
caixa observada no período.
Contas a receber
Nos primeiros nove meses de 2006, e nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005 e 2004, a
Eletropaulo teve, respectivamente, R$367,7 milhões, R$488 milhões e R$522 milhões, do contas a receber vencido
de seus consumidores residenciais, comerciais, industriais e de outros consumidores, que incluem serviços públicos e
municipais tais como iluminação de ruas e energia para prédios públicos, que não foram lançados em provisão para
devedores duvidosos. Tal valor compara-se a R$169 milhões verificados em 31 de dezembro de 2003. Do montante
total devido em 30 de setembro de 2006, 36,3% refere-se a consumidores residenciais, 23,7% a consumidores
comerciais, 29,7% a consumidores industriais e 10,3% a outros consumidores. Do montante total devido em 31 de
dezembro de 2005, 25,7% refere-se a consumidores residenciais, 20,9% a consumidores comerciais, 34,8% a
consumidores industriais e 18,7% a outros consumidores.
Uma parte significativa das contas a receber vencido da Eletropaulo refere-se a dívidas devidas pelo setor público,
no montante de R$37,9 milhões em 30 de setembro de 2006, R$91 milhões em 31 de dezembro de 2005, R$117
milhões em 31 de dezembro de 2004 e de R$201 milhões em 31 de dezembro de 2003. A Eletropaulo aprovou uma
política de negociação com esses consumidores para chegar a acordos com relação a contas a receber que já estão
provisionadas. Essa iniciativa resultou em acordos com inúmeras prefeituras em sua área de concessão, inclusive
Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Mauá, Osasco, Pirapora
do Bom Jesus, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo do Campo, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e
Vargem Grande Paulista.
Adicionalmente, em 9 de setembro de 2004, a Eletropaulo firmou um Acordo de Pagamento com a Prefeitura
Municipal de São Paulo referente a valores devidos pelo fornecimento de energia e serviços correlatos no período de
apuração de 1996 a 2004, no montante de aproximadamente R$540 milhões. A primeira parcela do Acordo, cujo
pagamento se daria em doze parcelas anuais, vencida em 31 de agosto de 2005, não foi honrada pela Prefeitura
Municipal de São Paulo. Em 2 de setembro de 2005, propôs as medidas judiciais de cobrança a fim de garantir o
adimplemento integral do débito, cujo recebimento não deverá ocorrer a curto prazo. Em virtude da ausência de
perspectiva de retomada de negociações bilaterais para a resolução do débito e de expectativa de prazo para a
conclusão das providências judiciais já tomadas, a Eletropaulo optou por provisionar integralmente os valores
remanescentes relativos aos seus créditos junto à PMSP, no valor de R$346,4 milhões no terceiro trimestre de 2005.
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Diferimento de Custos Tarifários (Compensação de Variação de Itens de Parcela A)
Em 30 de setembro de 2006, o saldo da conta de diferimento de custos tarifários da Eletropaulo era de R$713,9
milhões, uma redução de 30,1% em relação a 2005. Essa diminuição resulta principalmente da redução do saldo de
Conta CVA de Itaipu, que passou de R$161,6 milhões em 30 de setembro de 2005 para R$19,2 milhões em 30 de
setembro de 2006. Em 31 de dezembro de 2005, o saldo da conta de diferimento de custos tarifários era de R$1.055
milhões, uma redução de 13,6% em relação a 2004. Essa diminuição resulta principalmente da redução do saldo de
Conta CVA de Itaipu, que passou de R$609 milhões em 2004 para R$434 milhões em 2005. Em 2004, esta conta era
de R$1.222 milhões, representando um aumento de 20,8% em relação ao saldo de 2003. Esta elevação no saldo em
2004 é explicada principalmente pelo início do diferimento do valor arrecadado com PIS/COFINS, cujas alíquotas
foram elevadas e não repassadas para a tarifa, o que conseqüentemente elevou o saldo da conta em R$174 milhões.
Passivo
Empréstimos e Financiamentos
Em 30 de setembro de 2006, o saldo do endividamento total da Eletropaulo (principal e juros) era R$4.800 milhões,
incluindo o passivo atuarial reconhecido com o plano de pensão da Eletropaulo, isso representa uma diminuição de
aproximadamente 5,4%, se comparado aos R$5.075 milhões em 31 de dezembro de 2005. Essa variação deve-se
principalmente a uma série de amortizações programadas das suas dívidas.
Em 31 de dezembro de 2005, o saldo do endividamento total da Eletropaulo era R$5.075 milhões, incluindo o
passivo atuarial reconhecido com seu plano de pensão, representando uma diminuição não significativa de
aproximadamente 3,9%, se comparado aos R$5.284 milhões em 31 de dezembro de 2004. Essa pequena variação
deve-se, principalmente, a uma série de amortizações programadas das suas dívidas (como plano de pensão e dívida
renegociada com os bancos) compensada parcialmente pela emissão de bonds externos no valor de R$474 milhões,
pelas duas emissões de debêntures no valor de R$800 milhões e R$250 milhões e pelo reconhecimento da dívida
com o seu plano de pensão.
Em 31 de dezembro de 2004, o saldo das dívidas acumulava R$5.284 milhões, comparados a R$5.278 milhões em
31 de dezembro de 2003. O aumento de 0,11% é decorrente de um maior reconhecimento da dívida com o fundo de
pensão.
Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido da Eletropaulo, em 30 de setembro de 2006, totalizava R$2.228,7 milhões, um aumento de
14,0% em relação ao saldo final de 2005 que foi R$1.955,3 milhões. Este crescimento deve-se ao lucro dos primeiros
nove meses de 2006 de R$274,4 milhões. O patrimônio líquido, em 31 de dezembro de 2005 e em 31 de dezembro
de 2004, totalizava R$1.955 milhões e R$2.198 milhões, respectivamente. Essa redução deve-se principalmente ao
prejuízo de R$184 milhões em 2005 e ao ajuste negativo de exercícios anteriores no valor de R$56 milhões em
função das alterações das regras de contabilização do Programa de Eficiência Energética (PEE), conforme explicado
anteriormente. Dessa forma, os prejuízos acumulados alcançaram o montante de R$257 milhões, em 31 de dezembro
de 2005, contra R$40 milhões em 31 de dezembro de 2004.
Investimentos da Eletropaulo
Os principais investimentos da Eletropaulo nos últimos anos foram destinados à melhoria da qualidade de serviço,
manutenção e expansão de sua rede de distribuição, programas de segurança, novas conexões, tecnologia
relacionadas aos serviços prestados aos consumidores e o projeto Gênesis, projeto da área de tecnologia de
informação composto por dois módulos principais: Billing e atualização da plataforma SAP. O quadro a seguir
mostra os investimentos orçados para 2006 e os investimentos realizados nos três anos encerrados em 31 de
dezembro de 2003, 2004 e 2005, bem como nos primeiros nove meses de 2006.
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(em milhões)

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
(em milhões)
2003
2004
2005

Investimentos de capital

R$217

R$335

R$408

Período de nove meses
findo em 30 de setembro de
2005
2006
R$194

2006 orçado

R$261

R$346

A Eletropaulo investiu R$260,7 milhões, nos primeiros nove meses de 2006, e R$194,1 milhões no período
equivalente em 2005, e planeja investir R$346 milhões em 2006. Nos primeiros nove meses de 2006 e de 2005,
investiu, respectivamente, aproximadamente, R$101,5 milhões e R$82,3 milhões em melhorias no serviço de
atendimento aos consumidores e expansão do sistema, R$38,5 milhões e R$32,2 milhões em custos de manutenção,
R$31,7 milhões e R$13,7 milhões em recuperação de programas de perdas, R$41,8 milhões e R$36,3 milhões em
custos autofinanciáveis e R$47,2 milhões e R$29,6 milhões em outros dispêndios. O aumento de 34,3% em seus
investimentos, nos primeiros nove meses de 2006, comparados aos investimentos realizados no mesmo período do
ano passado, resulta de políticas mais agressivas de recuperação de perdas e da implementação do projeto Gênesis.
Liquidez e Recursos de Capital
As necessidades de capital da Eletropaulo são basicamente para:
•

investir no aperfeiçoamento do seu sistema de distribuição;

•

cumprir com o serviço das dívidas; e

•

pagar dividendos.

A Eletropaulo acredita que tem geração de caixa operacional suficiente para o serviço de sua dívida no curto prazo.
Não obstante, para o pagamento das dívidas de longo prazo, é possível que utilize financiamentos em geral para
realização de seu pagamento.
Fluxo de Caixa
A Eletropaulo gera caixa substancial através de suas operações, mas seu fluxo de caixa pode variar de período a
período conforme seus reajustes tarifários vis a vis as variações de custos. Seu fluxo de caixa é ainda adversamente
afetado pela queda de consumo resultante do Programa de Racionamento em 2001 e no início de 2002. De acordo
com seu sistema regulatório, normalmente recupera alguns aumentos de custos de um período por meio de aumentos
de tarifas em períodos futuros, e assim ajustou algumas receitas passadas de 2001 até 2002 por meio da RTE em
períodos posteriores. O caixa de operações da Eletropaulo será positivamente afetado nos períodos futuros quando
realizar de fato esses montantes.
O quadro a seguir mostra certos componentes dos fluxos de caixa nos primeiros nove meses de 2005 e 2006 e nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2004 e 2005:
Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
2005
2006
(em milhões de R$)
Fluxos de caixa fornecidos por (usados em):
Atividades operacionais
Atividades de investimento
Atividades de financiamento
Aumento (redução) em caixa e disponibilidades

535
(162)
(479)
(106)

112

1.209
(217)
(818)
174

Fluxos de caixa fornecidos por (usados em):
Atividades operacionais .............................................................
Atividades de investimento ........................................................
Atividades de financiamento ......................................................
Aumento (redução) em caixa e disponibilidades........................

Exercício encerrado em 31 de dezembro de
2005
2004
(em milhões de R$)
741
(355)
(642)
(256)

1.547
(381)
(1.048)
118

Fluxos de Caixa de Atividades Operacionais
A principal fonte de recursos da Eletropaulo é a geração de caixa por suas operações. O fluxo de caixa de atividades
operacionais apresentou um aumento de 126,0%, variando de R$535 milhões nos nove primeiros meses de 2005 para
R$1.209 milhões no mesmo período de 2006, devido, principalmente, ao lucro do período, à variação cambial e
monetária e à compensação da variação dos itens da Parcela A. O fluxo de caixa de atividades operacionais da
Eletropaulo apresentou um aumento de 108,6%, variando de R$741 milhões, em 2004, para R$1.547 milhões, em
2005, devido, principalmente, à compensação parcial, no reajuste tarifário, da provisão não recorrente referente à
Prefeitura Municipal de São Paulo.
O fluxo de caixa gerado por suas atividades operacionais foi reduzido em R$398 milhões, R$488 milhões e R$522
milhões em função de contas a receber vencidos de seus clientes, no período de nove meses findo em 30 de setembro
de 2006, e nos anos de 2005 e 2004, respectivamente.
Fluxos de Caixa Usados em Atividades de Investimento
Aquisições de equipamentos, investimentos em serviços aos consumidores, expansão e segurança do sistema continuam
a ser o uso principal do caixa e de outros recursos de capital da Eletropaulo. O fluxo de caixa da Eletropaulo usado em
atividades de investimentos aumentou em 34,0% de um gasto de R$162 milhões, nos primeiros nove meses de 2005,
para um gasto de R$217 milhões no mesmo período de 2006. Esse aumento deve-se, principalmente, à aquisição do
ativo imobilizado. Seu fluxo de caixa usado em atividades de investimentos aumentou 7,1% de um gasto de R$356
milhões, em 2004, para R$381 milhões no mesmo período de 2005, causado principalmente pelo aumento na aquisição
do ativo imobilizado que é basicamente devido ao retorno a seus níveis regulares de investimentos na expansão e na
manutenção do sistema anteriores ao início do Programa de Racionamento.
Fluxos de Caixa Oriundos de Financiamentos
O fluxo de caixa da Eletropaulo oriundo de financiamentos gerou uma despesa maior em 70,8%, de uma despesa de
R$479 milhões nos primeiros nove meses de 2005 para uma despesa de R$818 milhões no mesmo período de 2006.
Este aumento deve-se ao pagamento líquido de novas emissões nos primeiros nove meses de 2006 no valor de R$491
milhões, comparado ao pagamento de R$142 milhões (descontados as novas dívidas) no mesmo período em 2005.
O fluxo de caixa oriundo de financiamentos da Eletropaulo aumentou em 63,1%, de R$642 milhões em 2004 para
R$1.048 milhões em 2005. Este aumento deve-se à amortização parcial do saldo da sua dívida principalmente em
relação à dívida renegociada em 2004.
A Eletropaulo reduziu o montante de novos empréstimos em R$1.198 milhões para R$1.825 milhões, em 2005,
comparado com R$3.023 milhões em 2004. Essa variação deve-se ao grande volume de novos empréstimos em
função da renegociação da dívida ocorrida em 2004.
Dívidas
Em 30 de setembro de 2006, o saldo do endividamento total da Eletropaulo (principal e juros) era R$4.800 milhões,
incluindo o passivo atuarial reconhecido com o plano de pensão da Eletropaulo, isso representa uma diminuição de
aproximadamente 5,4%, se comparado aos R$5.075 milhões em 31 de dezembro de 2005. Essa variação deve-se
principalmente a uma série de amortizações programadas das suas dívidas. Em 30 de setembro de 2006,
aproximadamente 2,1%, ou R$98 milhões, de sua dívida total era denominada em Dólar, comparada a 6,0%, ou
R$304 milhões, em 31 de dezembro de 2005. De sua dívida denominada em Dólar, em 30 de setembro de 2006,
76,7% estava protegida por operações de hedge contra variações significativas nas taxas cambiais.
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O quadro a seguir apresenta a programação de pagamento de principal de dívidas da Eletropaulo:
Saldo em 30 de setembro de 2006
(em milhões de R$)
2006 ...................................................
2007 ...................................................
2008 ...................................................
2009 ...................................................
2010 e depois
Dívida total.........................................

Total
167,3
593,8
417,5
432,3
2.883,2
4.494,1

Obrigações de Dívida
111,1
398,3
292,2
289,0
1.115,2
2.205,8

Passivo com Plano de
Pensão
56,2
195,5
125,3
143,4
1.768,0
2.288,5

Em 31 de dezembro de 2005, o saldo do endividamento total da Eletropaulo era R$5.075 milhões, incluindo o
passivo atuarial reconhecido com seu plano de pensão, representando uma diminuição não significativa de
aproximadamente 3,9%, se comparado aos R$5.284 milhões em 31 de dezembro de 2004. Essa pequena variação
deve-se, principalmente, a uma série de amortizações programadas das suas dívidas (como plano de pensão e dívida
renegociada com os bancos) compensada parcialmente pela emissão de bonds externos no valor de R$474 milhões,
pelas duas emissões de debêntures no valor de R$800 milhões e R$250 milhões e pelo reconhecimento da dívida
com o seu plano de pensão. Do montante de novas dívidas, 50,0% dos recursos dos bonds foram destinados ao prépagamento dos bancos e 90,0% das debêntures. Em 31 de dezembro de 2005, aproximadamente 6,0%, ou R$304
milhões, da dívida total da Eletropaulo era denominada em Dólar, comparada a 17,0%, ou R$900 milhões, em 31 de
dezembro de 2004. Da dívida denominada em Dólar, em 31 de dezembro de 2005, 85,0% estava protegida por
operações de hedge contra variações significativas nas taxas cambiais. Para mais informações sobre os contratos de
financiamento celebrados pela Eletropaulo vide Seção “Contratos Relevantes – Contratos Relevantes da
Eletropaulo”.
Acordos Não Registrados no Balanço Patrimonial
Antes de 2002, a Eletropaulo não registrou qualquer passivo referente às obrigações relacionadas ao seu plano de
previdência administrado pela Fundação CESP. A Eletropaulo optou por reconhecer esse passivo, que totalizava
R$2.431 milhões, em 31 de dezembro de 2001, durante cinco anos a partir de janeiro de 2002, conforme permitido
pela Deliberação nº 371 da CVM. Em 30 de setembro de 2006, o montante já registrado totalizava R$2.288 milhões,
e espera-se registrar os restantes R$121,5 milhões até o fim de 2006.
Capacidade de pagamento
A Eletropaulo apresentou, em base consolidada, em 30 de setembro de 2006, 21,3% da dívida total no curto prazo e
78,71% no longo prazo. Não obstante, esse perfil de endividamento não representa uma pressão significativa sobre
seu fluxo de caixa em razão da expressiva geração de caixa operacional, possibilitando o atendimento das
necessidades de amortização da dívida, conforme atestado pelos seus indicadores de qualidade de crédito.
Exposição às taxas de câmbio e juros
A Eletropaulo está exposta à taxa de câmbio com relação ao Dólar em virtude de uma parte de sua dívida estar
denominada em Dólares. Em 30 de setembro de 2006, 2,1% das dívida total estava denominada em Dólares e,
parcialmente, protegida por contratos de hedge. Além disso, a Eletropaulo ficou exposta também à taxa de juros,
cobradas nos seus financiamentos. Ademais, o preço da energia comprada de Itaipu é estabelecido em Dólares, sendo
as variações da taxa de câmbio desse contrato reconhecidas nas tarifas de distribuição por meio do mecanismo da
Conta CVA.
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O quadro abaixo fornece um resumo das informações referentes à exposição ao risco da taxa de juros e ao risco da
taxa de câmbio do portfolio de dívida total em 30 de setembro de 2006 da Eletropaulo:
Portfolio da Dívida Total
(em milhões de R$)
%

Dívida Pós Fixada
Denominada em Real..................................................................................
Denominada em moeda estrangeira ............................................................
Dívida Pré Fixada:
Denominada em Real..................................................................................
Total............................................................................................................

4.167,2
98,5

86,8
2,1

534,5
4.800,2

11,1
100,0

Em 30 de setembro de 2006, aproximadamente 11,1% do portfolio da dívida total da Eletropaulo estava indexado a
taxas fixas e 88,9% a taxas flutuantes. Em 30 de setembro de 2006, o custo médio de sua dívida total sem a dívida
com o fundo de pensão, incluindo custos de hedge, era de 125,4% do CDI.
O quadro abaixo apresenta informações sobre as obrigações das dívidas da Eletropaulo em 30 de setembro de 2006 que são
sensíveis a alterações na taxa de juros e taxas de câmbio. Esse quadro apresenta, pelas datas esperadas de vencimento e
moeda, os fluxos de caixa de principal e em função dos juros relacionados à estas obrigações. Taxas de juros variáveis são
baseadas na taxa de referência aplicável (LIBOR, CDI/SELIC, IGP-DI ou TJLP) em 30 de setembro de 2006:

Vencimento das Dívidas
Dívida em Dólar:
Dívida a taxa fixa.......
Dívida a taxa variável
Dívida em Reais:
Dívida à taxa fixa.......
Dívida à taxa variável(1)
Dívida total(2)

2006

2007

2008

2009-Depois

Total Dívida de
Longo Prazo

0,00
21,5

0,03
25,5

0,03
25,5

0,2
25,5

0,2
63,8

3,0
142,9
167,3

11,9
556,4
593,8

11,9
380,1
417,5

483,0
2.806,9
3.315,5

497,8
3.215,1
3.776,9

(1) Em milhões de Reais
(2) Dívida em Dólar dos EUA foi convertida em Reais à taxa de câmbio do mercado comercial em 30 de setembro de 2006 de
R$2,1742 por Dólar dos EUA.

A Eletropaulo apresentou, em base consolidada, em 30 de setembro de 2006, 21,3% da dívida total no curto prazo e
78,7% no longo prazo.
EVENTOS SUBSEQÜENTES RELEVANTES
Em setembro de 2006, a Brasiliana, a AES Corporation e o BNDES (por meio de sua subsidiária, o BNDESPAR)
iniciaram a implementação de uma reorganização societária do Grupo AES Brasil. Para mais informações vide item
“Visão Geral dos Negócios da Emissora - Reorganização Societária do Grupo AES Brasil”.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DA
DA AES TIETÊ.

ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E OS RESULTADOS OPERACIONAIS

As informações financeiras da AES Tietê constantes deste Prospecto, relativas aos exercícios encerrados em 31 de
dezembro de 2003, 2004 e 2005, foram extraídas das demonstrações financeiras da AES Tietê, elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
para o exercício de 2003 e pela Ernst & Young Auditores Independentes para os exercício de 2004 e 2005, as quais
refletem sua situação financeira e nas respectivas datas-base e resultados nos respectivos exercícios.
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As informações financeiras constantes deste Prospecto relativas aos períodos de nove meses findos em 30 de
setembro de 2005 e 2006 foram extraídas das suas demonstrações financeiras consolidadas, objeto de revisão
especial pela Ernst & Young Auditores Independentes, incluídas neste Prospecto, as quais refletem sua situação
financeira e nas respectivas datas-base e resultados nos respectivos exercícios.

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços
Receita Líquida de Vendas e/ou
Serviços
Custos e Despesas Operacionais(1)
Energia Elétrica Comprada para
Revenda
Encargos de Uso do Sistema de
Transmissão e Conexão
Compensação Financ.p/ Utiliz. Rec.
Hídricos
Pessoal
Material
Serviços de Terceiros
Depreciação
Provisões Operacionais
Outras Despesas
Lucro Operacional
Resultado Financeiro
Resultado Não Operacional
Provisão para IR e Contribuição Social
Lucro/(Prejuízo) do Exercício
Lucro (Prejuízo) por lote de 1.000 Ações
Nº Ações, Ex. Tesouraria (Mil):

Período de nove meses
Exercício Social
findo em 30 de setembro de
encerrado em 31 de dezembro de
2006
2005
2005
2004
2003
(em milhões de R$, com exceção de ações e dados por ações)
1.146
992
1.345
1.050
816
1.041
(272)

899
(213)

1.220
(345)

981
(268)

779
(231)

(13)

(19)

(27)

(36)

(24)

(58)

(37)

(52)

(42)

(34)

(37)
(32)
(2)
(20)
(51)
(30)
(29)
768
(76)
(0,3)
(243)
449
4,71
95.313.373

(35)
(24)
(2)
(17)
(48)
(18)
(14)
686
(69)
(2)
(204)
411
4.,31
95.313.373

(46)
(31)
(3)
(27)
(64)
(77)
(19)
875
(64)
(2)
(253)
556
5,83
95.313.373

(36)
(26)
(2)
(24)
(64)
(4)
(35)
713
(293)
13
(128)
292
3,11
93.698.262

(32)
(25)
(2)
(18)
(64)
(2)
(30)
548
(251)
(24)
(77)
195
2,09
93.698.262

(1) Os custos e despesas operacionais relacionados a cada item acima não correspondem àquelas constantes das demonstrações
contábeis, tendo em vista que a partir de 2004, a AES Tietê alterou seu plano de contas, classificando as despesas
relacionadas à área administrativa de cada item separadamente sob a conta de Despesas Gerais e Administrativas. Dessa
forma, custos e despesas operacionais correspondem às linhas Custos e Bens e/ou Serviços Vendidos, Despesas Gerais e
Administrativas e Outras Despesas Operacionais da Demonstração de Resultados Operacionais apresentadas à CVM. A AES
Tietê alterou seu Plano de Contas conforme as exigências da ANEEL.

ANÁLISE COMPARATIVA DO RESULTADO OPERACIONAL CONSOLIDADO
ENCERRADOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2005 E 2006.

DA

AES TIETÊ

DOS PERÍODOS

Receita Operacional
A AES Tietê, no período encerrado em 30 de setembro de 2006, apresentou uma receita operacional bruta
consolidada de R$1.145,6 milhões, com crescimento de 15,5%. Esse aumento é decorrente do maior volume de
energia vendido por meio do Contrato Bilateral e dos reajustes de preço praticado por esse contrato realizados em
julho de 2005 e 2006.
Já a receita líquida acumulada nos nove meses totalizou R$1.040,6 milhões, apresentando crescimento de 15,7% em
relação aos nove meses de 2005. O aumento da receita é decorrente dos seguintes fatores: (i) incremento do volume
de energia vendido por meio do Contrato Bilateral, de 948 MW médios para 1.268 MW médios e (ii) o reajuste do
preço da energia vendida por meio do Contrato Bilateral ocorrido em julho de 2005 (7,1%) e julho de 2006 (0,9%).
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PIS e COFINS
As deduções sobre a receita, que se resumem a PIS e COFINS, totalizaram R$34,5 milhões no 1º trimestre e R$105,0
milhões no acumulado dos nove meses de 2006, 7,7% e 13,5% maiores que os valores apurados nos mesmos
períodos de 2005, respectivamente. Esse aumento é decorrente do crescimento da receita bruta tributável.
Em junho de 2006, a ANEEL divulgou a Nota Técnica nº 224/2006–SFF/ANEEL, reafirmando seu entendimento em
relação à tributação do PIS / COFINS. Pelo entendimento da Agência, os contratos de longo prazo que apresentam preços
pré-determinados, assinados antes de outubro/2003, devem ser tributados de maneira cumulativa (alíquota de 3,65%).
Considerando que a AES Tietê vinha recolhendo PIS e COFINS segundo o regime de não-cumulatividade (alíquota
de 9,25%), seguindo a instrução da Secretaria de Receita Federal por meio da Instrução Normativa no 468/04, e
considerando ainda que o entendimento da ANEEL pode não corresponder ao da referida Secretaria, a AES Tietê
formulou uma consulta formal à Secretaria da Receita Federal para obter confirmação sobre o regime de tributação
no qual a AES Tietê se enquadra.
A resposta da Receita Federal à consulta formulada foi recebida em 5 de outubro de 2006, e afirma que:
•

o reajuste de preços de contratos por índices gerais de inflação, a exemplo do IGP-M, que não reflete
especificamente o custo dos insumos de produção retira a característica de preço predeterminado do
contrato a partir da implementação da primeira alteração de preços;

•

a característica de preço predeterminado também é retirada através de reajuste no qual se considera fator
que reflita a variação de carga tributária incidente sobre o faturamento; e

•

os reajustes de preço de venda de energia autorizados pela ANEEL, os quais expressem exclusivamente a
variação de custos, são aceitáveis para efeito do que dispõe o artigo 109 da Lei nº.11.196/05, não
descaracterizando o preço predeterminado.

A Receita Federal ainda entende que o reajuste em “percentual não superior” à variação do custo de produção ou
pelo índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos não descaracteriza o preço predeterminado, mas
sempre os utilizando como referência.
A AES Tietê está analisando os termos da resposta à consulta e seus possíveis impactos tributários. Dessa forma, até
30 de setembro de 2006, não havia sido efetuada nenhuma alteração na forma de contabilização do contas a pagar
referente aos reembolsos às distribuidoras, do crédito tributário de PIS/COFINS e de sua respectiva provisão de
R$15,3 milhões realizada ao longo do segundo trimestre de 2006.
Custos e Despesas Operacionais
Os custos operacionais acumulados nos nove primeiros meses de 2006 totalizaram R$272,2 milhões, apresentando
crescimento de 27,6% em relação ao mesmo período de 2005. As principais alterações se deram nas seguintes
contas:
•

Crescimento de R$8,6 milhões nos gastos de pessoal quando comparado com o mesmo período de 2005. O
aumento ocasionado pelo crescimento no número de funcionários, pelo dissídio coletivo de 4,0% ocorrido em
junho de 2006 e das alterações nas premissas atuariais do fundo de pensão, que resultaram em despesas nãorecorrentes de R$3,3 milhões.

•

Aumento de R$3,0 milhões nos gastos com serviço de terceiro, em decorrência das despesas relacionadas à
manutenção bi-anual das eclusas.

•

Aumento de R$2,0 milhões nos gastos com compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. Esse
incremento é reflexo do reajuste de 6,2% na Tarifa de Referência (TAR) ocorrido em janeiro de 2006 e da
variação no volume de energia produzido. A compensação financeira pela utilização de recursos hídricos é
calculada multiplicando a TAR (R$55,94 / MWh) por 6,75% do volume de energia gerada.
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•

Crescimento de R$20,5 milhões nos custos de transmissão e conexão. Esse crescimento ocorreu em razão do
aumento do volume vendido por meio do Contrato Bilateral, pois de acordo com esse contrato os custos de
transmissão e conexão são divididos entre as partes.

•

Ao longo dos primeiros nove meses de 2006, foram registradas provisões no valor de R$30,2 milhões. Sendo:

•

(i)

R$14,8 milhões referente à correção monetária do saldo a receber das distribuidoras de energia relativo à
RTE, conforme determinado pela ANEEL.

(ii)

R$15,3 milhões, referente ao provisionamento dos montantes de PIS/COFINS sobre os Contratos Iniciais
que, segundo o entendimento da ANEEL em suas resoluções homologatórias de reajuste tarifário das
distribuidoras, foram pagos a maior já que seu entendimento é de que esses contratos deveriam seguir o
regime de cumulatividade (alíquota de 3,65%).

Queda de R$5,3 milhões nos gastos de compra de energia para revenda em decorrência da reversão da provisão
de R$3,9 milhões da penalidade aplicada pela CCEE relativa ao volume de energia vendido acima da garantia
física calculada pelo CCEE no decorrer dos meses de novembro e dezembro de 2005, que havia sido registrado
no quarto trimestre de 2005 e pela redução de energia de curto prazo adquirida no período.

Custos e Despesas Operacionais (1)
Exercício encerrado em 30 de setembro de
2006
Pessoal
Serviços de terceiros
Material
Compensação financeira
Encargos de conexão e transmissão
Energia comprada
Depreciação e amortização
Provisões
Outras despesas
Total

%

2005

%

(em milhares R$, exceto porcentagens)
32.311
11,9%
23.740
8,7%
19.873
7,3%
16.844
6,2%
1.907
0,7%
1.777
0,7%
36.983
13,6%
34.971
12,8%
57.811
21,2%
37.346
13,7%
13.329
4,9%
18.619
6,8%
50.574
18,6%
47.978
17,6%
30.152
11,1%
18.267
6,7%
29.299
10,8%
13.748
5,0%
272.239
100,0% 213.290
78,3%

Variação no Período
(%)
36,1%
18,0%
7,3%
5,8%
54,8%
-28,4%
5,4%
65,1%
113,1%
27,6%

(1) Os custos e despesas operacionais relacionados a cada item acima não correspondem àquelas constantes das demonstrações
contábeis, tendo em vista que a partir de 2004, a AES Tietê alterou seu plano de contas, classificando as despesas relacionadas à
área administrativa de cada item separadamente sob a conta de Despesas Gerais e Administrativas. Dessa forma, custos e
despesas operacionais correspondem às linhas Custos e Bens e/ou Serviços Vendidos, Despesas Gerais e Administrativas e
Outras Despesas Operacionais da Demonstração de Resultados Operacionais apresentadas à CVM. A AES Tietê alterou seu
Plano de Contas conforme as exigências da ANEEL.

Resultado Financeiro
A principal dívida da AES Tietê, um contrato de assunção de dívida com a Eletrobrás, é corrigida pelo IGP-M. A
variação monetária dos primeiros nove meses apresentou piora em virtude da redução do IGP-M – que passou de
0,6% nos primeiros nove meses de 2005 para 2,3% no mesmo período de 2006.
Simultaneamente, com o maior saldo de recursos aplicados em títulos vinculados ao CDI (Certificado de Depósito
Interbancário), as receitas financeiras totalizaram R$69,3 milhões, com aumento de 27,3% em comparação com o
mesmo período de 2005. Cabe destacar que as receitas financeiras incluem a correção monetária do saldo a receber
da RTE, no valor de R$14,8 milhões no semestre, cujos mesmos valores foram registrados como provisão
operacional.
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Dessa forma, a AES Tietê apresentou resultado financeiro líquido negativo de R$76,0 milhões nos nove meses de
2006, com redução de 10,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Receita
Despesa
Variação monetária/cambial - líquida
Receita (Despesa) Financeira

Período encerrado em 30 de setembro de
2006
2005
(Em milhares de R$)
69.343
54.463
(122.056)
(121,243)
(23.255)
(2.165)
(75.968)
(68.945)

Variação - %
27,3%
0,7%
974,1%
10,2%

Resultado do Exercício
Considerando o lucro líquido acumulado nos primeiros nove meses de 2006, observa-se um aumento de 9,2%,
passando de R$411,2 milhões em 2005 para R$449,0 milhões em 2006. Os crescimentos observados são decorrentes,
principalmente, do maior volume de energia comercializada através do Contrato Bilateral.
A margem líquida apresentou uma queda de 2,6 pontos percentuais, passando de 45,7% nos primeiros nove meses de
2005 para 43,1% no mesmo período de 2006.
ANÁLISE COMPARATIVA DO RESULTADO
RELATIVOS AOS ANOS DE 2004 E 2005.

OPERACIONAL CONSOLIDADO

DA

AES TIETÊ

DOS EXERCÍCIOS

Receita Operacional
A receita bruta da AES Tietê totalizou R$1.345 milhões em 2005, valor 28,1% superior ao apurado em 2004. Já o
crescimento da receita líquida foi de 24,4%, totalizando R$1,2 bilhão. Os seguintes fatores explicam o crescimento
da receita líquida: (i) incremento do volume de energia vendido por meio do Contrato Bilateral de 632 MW médios
para 948 MW médios a partir de janeiro/05; (ii) o reajuste das tarifas de venda de energia ocorridos ao longo dos
últimos 12 meses; (iii) a reversão da provisão referente às maiores alíquotas de PIS e COFINS sobre o Contrato
Bilateral, ocorrido em setembro; (iv) reconhecimento dos ativos regulatórios referentes aos Contratos Iniciais.
Em 2005, o Contrato Bilateral representou 75% do volume vendido e 82% da receita bruta da AES Tietê.
PIS e COFINS
A atual alíquota do PIS entrou em vigor em dezembro de 2002 e a da COFINS em fevereiro de 2004, passando de
0,65% para 1,65% e de 3,0% para 7,60%, respectivamente. Segundo o entendimento dos agentes do setor elétrico, as
novas alíquotas não se aplicariam a contratos firmados antes de 31 de outubro de 2003, com prazos superiores a um
ano e com preços pré-determinados. Em novembro de 2004 a Receita Federal divulgou a Instrução Normativa nº
468/04 esclarecendo que os contratos que tivessem as características mencionadas acima deveriam praticar as novas
alíquotas desde que seus preços sofressem reajustes monetários. Após esse esclarecimento do órgão federal, a AES
Tietê passou a recolher os tributos com base nas novas alíquotas.
As deduções do ano passaram de R$69,5 milhões em 2004 para R$124,9 milhões em 2005, apresentando aumento de
79,8%, refletindo as maiores alíquotas de PIS e COFINS que passaram a ser praticadas em 2004.
Custos e Despesas Operacionais
Os custos e despesas operacionais totalizaram R$344,9 milhões nos doze meses findos em 31 de dezembro de 2005,
representando um crescimento de 28,8% em relação ao mesmo período de 2004. As principais alterações se deram
nas seguintes contas:
•

crescimento de R$5,0 milhões nas despesas com pessoal, em virtude do aumento de 7,5% no número de
funcionários e reajuste de 8,3% referente ao dissídio coletivo aplicado a partir de julho de 2005;
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•

aumento de R$2,9 milhões nos gastos com serviços de terceiros, em decorrência de maiores despesas com
consultoria ambiental;

•

aumento de R$10,0 milhões nas despesas com compensação financeira pela utilização de recursos hídricos,
como resultado da elevação da Tarifa de Referência (TAR) em 19,2%, de R$44,20MWh para R$52,67MWh, e
do maior volume de energia gerada. A compensação financeira pela utilização de recursos hídricos é calculada
multiplicando a TAR (R$52,67MWh) por 6,75% do volume de energia gerada;

•

no exercício de 2005, as provisões operacionais totalizaram R$76,6 milhões, conforme listadas a seguir:
(i) foi contabilizada provisão de R$58,3 milhões, referentes à possível perda de créditos relacionados à
Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE).
(ii) foi feito o registro de possíveis perdas de ativos aplicados no Banco Santos, no valor de R$16,4 milhões,
saldo que complementa o valor total de R$35,5 milhões investidos no banco;
(iii) foi contabilizada provisão de R$1,9 milhão, referente à possível perda na renegociação de um contrato de
fornecimento de equipamentos para o qual havia sido feito adiantamento.
Custos e Despesas Operacionais (1)

Pessoal
Serviços de terceiros
Material
Compensação financeira
Encargos de conexão e transmissão
Energia comprada
Depreciação e amortização
Provisões
Outras despesas
Total

2005
%
2004
%
(em milhões R$, exceto porcentagens)
31.215
26.199
9,0%
9,8%
27.059
24.201
7,8%
9,0%
2.665
2.082
0,8%
0,8%
45.563
35.535
13,2%
13,3%
52.101
15,1%
41.671
15,6%
27.338
7,9%
36.081
13,5%
63.930
63.574
18,5%
23,7%
76.557
4.109
22,2%
1,5%
18.495
34.402
5,4%
12,8%
344.923
100,0%
267.854
100,0%

Variação
2005/2004
(%)
19,1%
11,8%
28,0%
28,2%
25,0%
-24,2%
0,6%
1763,2%
-46,2%
28,8%

(1) Os custos e despesas operacionais relacionados a cada item acima não correspondem àquelas constantes das
demonstrações contábeis, tendo em vista que a partir de 2004, a AES Tietê alterou seu plano de contas,
classificando as despesas relacionadas à área administrativa de cada item separadamente sob a conta de Despesas
Gerais e Administrativas. Dessa forma, custos e despesas operacionais correspondem às linhas Custos e Bens e/ou
Serviços Vendidos, Despesas Gerais e Administrativas e Outras Despesas Operacionais da Demonstração de
Resultados Operacionais apresentadas à CVM. A AES Tietê alterou seu Plano de Contas conforme as exigências
da ANEEL.

Resultado Financeiro
A principal dívida da AES Tietê, com a Eletrobrás, é corrigida pelo IGP-M, que apresentou redução de 12,4% em
2004 para 1,2% em 2005. O resultado foi a expressiva diminuição na conta de variação monetária, de R$170,8
milhões em 2004 para R$6,1 milhões em 2005. Com isso, as despesas financeiras da AES Tietê no exercício
somaram R$166,3 milhões, com redução de 49,4% em relação a 2004, apesar do aumento de 1,6% nas despesas
financeiras com juros em igual período.
Simultaneamente, com o maior saldo de recursos aplicado em títulos vinculados ao CDI e suas maiores taxas em
2005, as receitas financeiras apresentaram aumento de 189,9%, passando de R$35,2 milhões em 2004 para R$102,0
milhões em 2005. O saldo de receitas financeiras ainda contabilizou o ganho com a correção monetária do saldo a
receber da RTE no valor de R$31,0 milhões.
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Com isso, no decorrer do ano, as despesas financeiras líquidas em 2005 apresentaram redução de 78,1% em
relação ao ano anterior, totalizando R$64,2 milhões.
2005
Receita
Despesa
Variação monetária/cambial - líquida
Receita (Despesa) Financeira

102.040
(166.259)
(160.191)
(64.219)

2004
(em R$ mil)
35.199
(157.604)
(170.809)
(293.214)

Variação - %
189,9%
1,6%
-96,4%
-78,1%

Resultado do Exercício
O resultado final da AES Tietê durante o exercício social de 2005 foi beneficiado pela elevação do volume de vendas
por meio do Contrato Bilateral, a reversão da provisão de PIS e COFINS e a menor despesa financeira decorrente da
queda do IGP-M, indexador da principal dívida da AES Tietê.
Assim, o lucro líquido acumulado ao longo de 2005 foi de R$556,1 milhões, com crescimento de 90,7% sobre os
R$291,5 milhões auferidos no ano anterior. A margem líquida apresentou expressiva evolução, passando de 29,7%
em 2004 para 45,6% em 2005.
ANÁLISE COMPARATIVA DO RESULTADO OPERACIONAL CONSOLIDADO DA AES TIETÊ
RELATIVOS AOS ANOS DE 2003 E 2004.

DOS EXERCÍCIOS

Receita Operacional
A AES Tietê encerrou o ano de 2004 com uma receita operacional bruta consolidada de R$1.050,3 milhões, 28,8%
superior à de 2003. A receita líquida no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004, de R$980,8 milhões, apresentou
aumento de 25,9%, ligeiramente inferior ao aumento da receita bruta em decorrência das maiores alíquotas de PIS e
COFINS, que passaram a incidir sobre os contratos de venda de energia a partir das datas de seus reajustes de preço. O
aumento da receita é decorrente de dois fatores: (i) reajustes anuais dos diversos contratos de compra e venda de energia
que ocorreram durante o ano, e (ii) da descontratação de 25% do volume de energia vendido sob Contratos Iniciais, volume
esse que passou a ser vendido sob o Contrato Bilateral, sujeito a uma tarifa mais favorável à AES Tietê.
Durante o ano de 2004, a elevação da tarifa média dos Contratos Iniciais foi de 7,3%, levando a uma tarifa média de
R$66,8/MWh. O Contrato Bilateral da Eletropaulo foi reajustado pelo IGP-M, em julho de 2004, em 9,6%, para uma
tarifa de R$117,6/MWh. Em 2004, esse contrato representou 50,1% do volume de energia vendida e 59,0% do
faturamento da AES Tietê.
Em 2004, os Contratos Iniciais representaram 49,9% do volume de vendas da AES Tietê, e 39,9% da receita bruta da
AES Tietê.
PIS e COFINS
Em fevereiro de 2004, as novas alíquotas de PIS e COFINS entraram em vigor, de acordo com a Lei 10.833/03,
passando de 0,65% para 1,65% e de 3,0% para 7,60%, respectivamente. Como tal lei previa que as novas alíquotas
não se aplicariam a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003 e com duração superior a um ano, bem
como com preço determinado, a AES Tietê, assim como os demais agentes do setor, entendeu que as novas alíquotas
não se aplicariam a seus contratos. No entanto, em novembro de 2004, a Receita Federal divulgou a Instrução
Normativa nº 468/04 esclarecendo que contratos de longo prazo que tivessem as características acima deveriam
praticar as novas alíquotas desde que seus preços sofressem reajustes monetários. Dessa forma, a AES Tietê recolheu
o tributo de forma retroativa. Quanto ao Contrato Bilateral, a AES Tietê faturou para a Eletropaulo o valor de R$16,2
milhões, correspondente ao aumento sobre o Contrato Bilateral. Em razão da negociação para recebimento desse
valor, foi constituída provisão de 100%.
Em 2004, essas deduções somaram R$69,5 milhões, com crescimento de 90,4% em relação a 2003.
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Custos e Despesas Operacionais
Os custos e despesas operacionais totalizaram R$267,9 milhões nos doze meses findos em 31 de dezembro de 2004,
representando um aumento de R$36,5 milhões ou 15,8% em relação ao mesmo período de 2003, quando os custos e
despesas operacionais totalizaram R$231,4 milhões. Esse crescimento foi decorrente, principalmente:
•

de uma elevação de R$7,5 milhões dos encargos de transmissão devido ao aumento do volume de energia
vendida pelo Contrato Bilateral;

•

do acréscimo de R$12,3 milhões, em energia comprada decorrente do excedente financeiro atribuído às
empresas integrantes do MRE por conta da entrada em funcionamento de termelétricas para suprir a necessidade
de geração de energia decorrente de um período de seca na região Nordeste;

•

da compra de energia da Duke Energy para suprir os Contratos Iniciais diante da suspensão de compra de
energia de Itaipu. Para mais informações vide seção “Visão Geral dos Negócios da Emissora - Visão Geral dos
Negócios da AES Tietê Contratos de Compra e Venda de Energia”;

•

provisão de perdas de compra de energia de Itaipu até outubro de 2004; e

•

aumento 9,6% da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos durante o ano de 2004, passando
de R$32,4 milhões para R$35,5 milhões, devido ao aumento da TAR pela variação do IGP-M.

Além disso, houve ainda um aumento de R$6,5 milhões nos serviços de terceiros com consultoria ambiental, manutenção
das usinas hidrelétricas e gastos com projetos incentivados (Lei Rouanet). Outras despesas também aumentaram em R$5,3
milhões em decorrência de um aumento do Fundo UBP e de provisionamento de aplicação financeira mantida no Banco
Santos S.A. Para mais informações vide item “Resultados Financeiros” abaixo, nesta seção do Prospecto.
Custos e Despesas Operacionais (1)

Pessoal
Serviços de terceiros
Material
Compensação financeira
Encargos de conexão e transmissão
Energia comprada
Depreciação e amortização
Provisões
Outras despesas
Total

2004
%
2003
%
(em milhões R$, exceto porcentagens)
25,8
9,6%
25,4
11,0%
24,0
9,0%
17,5
7,6%
2,1
0,8%
2,1
0,9%
35,5
13,3%
32,4
14,0%
41,7
15,6%
34,2
14,8%
36,1
13,5%
23,8
10,3%
63,6
23,7%
64,2
27,7%
4,1
1,5%
2,2
1,0%
35,0
13,1%
29,6
12,7%
267,9
100,0%
231,4
100,0%

Variação 2003/2004
(%)
1,6%
36,3%
9,5%
21,9%
51,6%
(0,9%)
86,3%
18,6%
15,7%

(1) Os custos e despesas operacionais relacionados a cada item acima não correspondem àquelas constantes das
demonstrações contábeis, tendo em vista que a partir de 2004, a AES Tietê alterou seu plano de contas, classificando as
despesas relacionadas à área administrativa de cada item separadamente sob a conta de Despesas Gerais e Administrativas.
Dessa forma, custos e despesas operacionais correspondem às linhas Custos e Bens e/ou Serviços Vendidos, Despesas Gerais
e Administrativas e Outras Despesas Operacionais da Demonstração de Resultados Operacionais apresentadas à CVM. A
AES Tietê alterou seu Plano de Contas conforme as exigências da ANEEL.

Resultado Financeiro
A despesa financeira líquida foi de R$293,2 milhões durante o ano de 2004, apresentando um acréscimo de R$42,1
milhões ou 16,7% em relação ao ano de 2003. A principal dívida da AES Tietê, com a Eletrobrás, é reajustada pelo
IGP-M e incorre em juros de 10% a.a.. Devido à variação do IGP-M durante o ano de 2004 de 12,4%, frente à
variação de 8,7% ocorrida em 2003, a variação monetária apresentou um aumento de 36,6%, passando de R$125,0
milhões em 2003 para R$170,8 milhões em 2004.
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Já a despesa financeira de juros mostrou uma variação de 10,8%, passando de R$142,2 milhões durante o exercício
de 2003 para R$157,6 milhões durante o exercício de 2004.
Devido à maior disponibilidade de caixa, a receita financeira teve um crescimento de 119,3%, passando de R$16,0
milhões durante o ano de 2003 para R$35,2 milhões no ano de 2004.
Adicionalmente, em novembro de 2004, o Banco Santos S.A. sofreu intervenção do Banco Central. A AES Tietê
tinha R$35,5 milhões aplicados no Banco Santos S.A., dos quais R$15,0 milhões em CDBs, via fundo exclusivo, que
foram reconhecidos como despesa financeira, e R$20,5 milhões em CDBs diretamente aplicados no Banco Santos
S.A. que foram reclassificados para créditos de longo prazo. Desse último investimento, R$4,1 milhões foram
provisionados como perda.
2004
Receita
Despesa
Variação monetária/cambial - líquida
Receita (Despesa) Financeira

35.199
(157.604)
(170.809)
(293.214)

2003
(R$ mil)
16.048
(142.198)
(125.005)
(251.155)

Variação - %
119,3%
10,8%
36,6%
16,7%

Resultado do Exercício
O resultado final da AES Tietê durante o exercício social de 2004 foi um lucro de R$291,5 milhões, 49,2% superior
aos R$195,4 milhões registrados no ano anterior. A margem líquida foi de 29,7% em 2004, contra 25,1% em 2003.
Tal resultado reflete a melhora dos resultados operacionais, parcialmente compensado pelo aumento das despesas
financeiras.
O lucro por lote de mil ações da AES Tietê no exercício social de 2004 foi de R$3,11, 48,8% superior ao lucro por
ação de R$2,09 apresentado no ano anterior. Este resultado reflete o aumento do lucro líquido da AES Tietê.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ESTRUTURA PATRIMONIAL DA AES TIETÊ
30 de setembro de 2006 comparados a 31 de dezembro de 2005
Ativo
Caixa, Disponibilidades e Títulos e Valores Mobiliários
Em 30 de setembro de 2006, o caixa da AES Tietê totalizava R$672,3 milhões, comparados a R$795,2 milhões, em
31 de dezembro de 2005. Essa queda de 15,5% é decorrente do pagamento de R$600,6 milhões em dividendos
realizados em abril e agosto de 2006, parcialmente compensado pela geração de caixa da AES Tietê. Cerca de 86%
das aplicações financeiras são representadas por operações de curto prazo (inferior a 90 dias), tendo como
rentabilidade média 100% da variação do CDI e os outros 14% com rentabilidade média da variação cambial.
Imobilizado
Em 30 de setembro de 2006, o imobilizado da AES Tietê, totalizava R$1.215,1 milhões, comparados a R$1.244,9
milhões em 31 de dezembro de 2005. Essa queda de 2,4% é decorrente da depreciação de R$50,6 milhões e de
investimentos de R$18,8 milhões em projetos de modernização de equipamentos.
Passivo
Empréstimos e Financiamentos
Em 30 de setembro de 2006, o saldo dos empréstimos e financiamentos totalizaram R$1,4 bilhão, com redução de
5,0% em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2005. Essa queda é decorrente das amortizações realizadas ao longo
do período, parcialmente compensadas pelos juros incorridos no período.
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Patrimônio Líquido
Em 30 de setembro de 2006, a AES Tietê possuía um patrimônio líquido de R$618,9 milhões, comparados a um
patrimônio líquido de R$475,4 milhões em 31 de dezembro de 2005. A elevação do patrimônio líquido é decorrente
do lucro líquido de R$143,5 milhões obtidos pela AES Tietê ao longo dos primeiros nove meses de 2006.
31 de dezembro de 2005 comparado a 31 de dezembro de 2004
Ativo
Caixa, Disponibilidades e Títulos e Valores Mobiliários
Em 31 de dezembro de 2005, o caixa da AES Tietê totalizava R$795,2 milhões, comparados a R$489,5 milhões, em
31 de dezembro de 2004. Essa elevação de 62,5% é decorrente da geração positiva de caixa da AES Tietê devido à
boa performance no resultado operacional da AES Tietê. Cerca de 88% das aplicações financeiras são representadas
por operações de curto prazo (inferior a 90 dias), tendo como rentabilidade média 100% da variação do CDI e os
outros 12% com rentabilidade média da variação cambial.
Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2005, o imobilizado da AES Tietê, totalizava R$1.244,9 milhões, comparados a R$1.282,7
milhões em 31 de dezembro de 2004. Essa queda de 2,9% é decorrente da depreciação de R$63,9 milhões e de
investimentos de R$27,5 milhões em projetos de modernização de equipamentos e investimentos em meio ambiente.
Passivo
Empréstimos e Financiamentos
Em 31 de dezembro de 2005, o saldo dos empréstimos e financiamentos totalizava R$1,4 bilhão, com redução de
6,8% em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2004. Essa queda é decorrente das amortizações realizadas ao longo
do ano, parcialmente eliminadas pelos juros incorridos no período.
Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2005, a AES Tietê possuía um patrimônio líquido de R$475,4 milhões, comparados a um
patrimônio líquido de R$458,3 milhões em 31 de dezembro de 2004. O aumento de 3,7% do patrimônio líquido é
decorrente da elevação de R$17,1 milhões do saldo da reserva de lucro.
31 de dezembro de 2004 comparados a 31 de dezembro de 2003
Ativo
Caixa, Disponibilidades e Títulos e Valores Mobiliários
Em 31 de dezembro de 2004, o caixa da AES Tietê totalizava R$489,5 milhões, comparados a R$266,3 milhões, em
31 de dezembro de 2003. Essa elevação de 83,8% é decorrente da geração positiva de caixa da AES Tietê devido à
boa performance no resultado operacional da AES Tietê. Cerca de 80% das aplicações financeiras são representadas
por operações de curto prazo (inferior a 90 dias), tendo como rentabilidade média 100% da variação do CDI e os
outros 20% com rentabilidade média da variação cambial.
Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2004, o imobilizado da AES Tietê, totalizava R$1.282,7 milhões, comparados a R$1.328,0
milhões em 31 de dezembro de 2003. Essa queda de 3,4% é decorrente da depreciação de R$63,6 milhões e de
investimentos de R$21,9 milhões em projetos de modernização de equipamentos e investimentos em meio ambiente.
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Passivo
Empréstimos e Financiamentos
Em 31 de dezembro de 2004, o saldo dos empréstimos e financiamentos totalizava R$1,5 bilhão, com crescimento de
4,8% em relação ao saldo em 31 de dezembro de 2003. Essa elevação é decorrente da correção do saldo em virtude
da variação do IGP-M e dos juros incorrido ao longo do ano, parcialmente eliminado pelas amortizações realizadas.
Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2004, a AES Tietê possuía um patrimônio líquido de R$458,3 milhões, comparados a um
patrimônio líquido de R$443,7 milhões em 31 de dezembro de 2003. O aumento de 3,3% do patrimônio líquido é
decorrente da elevação de R$14,6 milhões do saldo da reserva de lucro.
EVENTOS SUBSEQÜENTES RELEVANTES
Em setembro de 2006, a Brasiliana, a AES Corporation e o BNDES (por meio de sua subsidiária, o BNDESPAR)
iniciaram a implementação de uma reorganização societária do Grupo AES Brasil. Para mais informações vide item
“Visão Geral dos Negócios da Emissora - Reorganização Societária do Grupo AES Brasil”.
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DESCRIÇÃO DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA
Geral
Em 2002, o MME aprovou um plano de expansão de dez anos de acordo com o qual a capacidade total de geração de
energia instalada no Brasil está projetada para aumentar de 82,2 GW para 117,5 GW até 2012, dos quais 90,0 GW
(76,6%) deverão corresponder a energia hidrelétrica, 17,1 GW (14,5%) a energia termoelétrica, e 2,2 GW (1,9%)
para ser importada por meio do Sistema Interligado Nacional e 8,2 GW (7,0%) para pequenas usinas.
Aproximadamente 42% da capacidade instalada de geração de energia no Brasil é atualmente detida pela Eletrobrás,
empresa controlada pelo governo. Por meio de suas subsidiárias, a Eletrobrás é responsável também por 69% da
capacidade instalada de transmissão acima de 230kV. Além disso, alguns Estados brasileiros controlam empresas
envolvidas na geração, transmissão e distribuição de energia. Entre essas se incluem, entre outras, a CESP, a
Companhia Paranaense de Energia, ou COPEL, e a Companhia Energética de Minas Gerais, ou CEMIG.
Quadro Legal e Regulatório do Setor Elétrico – Histórico
A Constituição Federal determina que o desenvolvimento, o uso e a venda de energia poderão ser feitos diretamente
pelo Governo Federal ou indiretamente por meio da outorga de concessões, permissões ou autorizações.
Historicamente, o setor elétrico brasileiro tem sido explorado principalmente por concessionárias de geração,
transmissão e distribuição controladas pelo Governo Federal. Nos últimos anos, o Governo Federal adotou uma série
de medidas para reformular o setor elétrico. Em geral, tais medidas visavam aumentar o papel desempenhado pelos
investimentos privados e eliminar as restrições aos investimentos estrangeiros, aumentando, desta forma, a
concorrência no setor elétrico de maneira geral.
Em particular, o Governo Federal adotou as seguintes medidas:
•

a Constituição brasileira foi alterada, por meio de emenda, em 1995, autorizando, assim, investimentos
estrangeiros em geração de energia. Anteriormente, todas as concessões de geração só podiam ser detidas ou
por uma pessoa física brasileira, ou por uma pessoa jurídica controlada por pessoas físicas brasileiras ou
pelo Governo Federal;

•

o Governo Federal promulgou a Lei nº 8.987, a Lei de Concessões, em 13 de fevereiro de 1995, e a Lei nº
9.074, a Lei de Concessões de Serviços de Energia Elétrica, em 07 de julho de 1995. Estas leis, em
conjunto:

•

-

exigiram que todas as concessões para prestação de serviços relacionados a energia elétrica fossem
outorgadas por meio de processos de licitação pública;

-

permitiram que determinados consumidores de energia elétrica com demanda significativa,
designados Consumidores Livres, comprassem energia elétrica diretamente de fornecedores
concessionários, permissionários ou autorizados distintos de suas concessionárias locais;

-

trataram da criação da figura dos Produtores Independentes de Energia, os quais, por meio de
concessão, permissão ou autorização, podem gerar e vender, por sua própria conta e risco, a
totalidade ou parte de sua energia para Consumidores Livres, concessionárias de distribuição e
comercializadores, entre outros;

-

asseguraram aos Consumidores Livres e aos fornecedores de energia amplo acesso a todos os
sistemas de distribuição e transmissão; e

-

eliminaram a necessidade de obter concessão, por meio de licitação pública, para construção e
operação de usinas hidrelétricas com capacidade entre 1 MW a 30 MW, chamadas Pequenas
Centrais Hidrelétricas- PCHs.

a partir de 1995, uma parte das participações representativas do bloco de controle de geradoras e
distribuidoras detidas pela Eletrobrás e por vários Estados foi vendida a investidores privados.
Paralelamente, determinados governos estaduais também venderam suas participações em grandes empresas
de distribuição;
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•

em 1996, a Lei nº 9.427 instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, órgão regulador federal
responsável por regular e fiscalizar a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia
elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do Governo Federal.

•

em 1998, o Governo Federal promulgou a Lei do Setor Elétrico, para revisar a estrutura básica do setor
elétrico. Esta lei:

•

–

determinou a criação de um órgão auto-regulado responsável pela operação do mercado atacadista
de energia elétrica e pela determinação dos preços de curto prazo, o MAE, que substituiu o sistema
anterior de regulação de preços de geração e contratos de suprimento;

–

exigiu que as companhias de distribuição e geração celebrassem os Contratos Iniciais de
suprimento de energia, geralmente contemplando obrigações do tipo “take or pay”, com preços e
volumes aprovados pela ANEEL. O principal objetivo dos Contratos Iniciais era assegurar que as
empresas de distribuição tivessem acesso a um suprimento estável de energia a preços que
garantissem uma taxa fixa de retorno para as empresas geradoras de energia elétrica durante o
período de transição, até o estabelecimento de um mercado de energia livre e competitivo;

–

criou o Operador Nacional do Sistema, ou ONS, uma entidade privada sem fins lucrativos
responsável pela administração operacional das atividades de geração e transmissão do SIN; e

–

estabeleceu processos de licitação pública para a outorga de concessões para construção e operação
de usinas e instalações de transmissão de energia elétrica;

em 2001, o Brasil enfrentou uma grave crise energética que se estendeu até o final de fevereiro de 2002.
Como resultado, o Governo Federal implementou medidas que incluíram:
–

um programa de racionamento do consumo de energia nas regiões mais afetadas, a saber, as
regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte do Brasil; e

–

a criação da GCE, que determinou a adoção de uma série de medidas emergenciais estabelecendo
metas de redução do consumo de energia para consumidores residenciais, comerciais e industriais
nas regiões afetadas, por meio da imposição de regimes tarifários especiais que estimulavam a
redução do consumo de energia elétrica e da ameaça de corte de abastecimento no caso de não
cumprimento das metas de redução;

•

Em dezembro de 2001, foi extinto o Programa Emergencial de Redução de Consumo de Energia Elétrica na
região Norte. Neste mesmo mês, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 14 (posteriormente
convertida na Lei nº 10.438, de 2002), que, entre outras coisas, estabeleceu a RTE para restabelecer o
equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias atingidas pelos efeitos do PERCEE. Em março de
2002, a GCE suspendeu as medidas emergenciais e o programa de racionamento de energia nas regiões
Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil;

•

em novembro de 2002, o governo, por meio do BNDES, lançou o Programa Emergencial e Excepcional de
Apoio às Concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica, e o Programa de Apoio
à Capitalização de Empresas Distribuidoras de Energia Elétrica, ou Programa de Capitalização, em setembro
de 2003, com o objetivo de oferecer apoio financeiro ao refinanciamento das dívidas das empresas de
distribuição, para compensá-las pela perda de receitas resultante do Programa de Racionamento, da
desvalorização do Real frente ao Dólar e dos atrasos na aplicação dos reajustes tarifários durante 2002;

•

a Lei n.º 10.604, de 17 de dezembro de 2002, (a) proibiu as concessionárias de oferecerem bens vinculados
à concessão, os direitos dela emergentes e qualquer outro ativo que possa comprometer suas respectivas
concessões em garantia de operação destinada a atividade distinta de sua concessão; e (b) autorizou a
criação de subvenção econômica para outorga de benefícios tarifários aos consumidores integrantes da
subclasse residencial baixa renda, dentre outras providências.
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•

em 15 de março de 2004, o Governo Federal promulgou a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, em um
esforço para reestruturar o setor de energia, com o objetivo final de garantir aos consumidores fornecimento
seguro de energia combinado com modicidade tarifária. Para mais informações acerca da Lei do Novo
Modelo do Setor Elétrico. Para mais informações vide item “Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico” abaixo.

Concessões
As empresas ou consórcios que pretenderem construir ou operar instalações para geração, transmissão ou
distribuição de energia no Brasil devem requerer ao Poder Concedente, a outorga de concessão, permissão ou
autorização, conforme for o caso. Relativamente às concessões, existem duas modalidades aplicáveis à geração de
energia elétrica: a concessão de serviço público de energia elétrica e a concessão de uso de bem público.
As concessões conferem direitos para gerar, transmitir ou distribuir energia na respectiva área de concessão durante um
período determinado. Este período, normalmente, é de 35 anos para novas concessões de geração, e de 30 anos para novas
concessões de transmissão ou distribuição. Uma concessão já existente pode ser prorrogada a critério do Poder Concedente.
A Lei de Concessões estabelece, entre outras coisas, as condições que a concessionária deve necessariamente
observar quando do fornecimento de serviços de energia elétrica, os direitos dos consumidores e as obrigações da
concessionária e do Poder Concedente. A concessionária deve, ainda, cumprir os regulamentos aplicáveis ao setor
elétrico. As principais disposições da Lei de Concessões são: (i) obrigação de prestar serviços adequados; (ii) direito
de utilizar terrenos públicos ou requerer ao Poder Concedente a desapropriação de terrenos privados; (iii)
responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos, diretos ou indiretos, decorrentes da prestação do serviços;
(iv) obrigação de submeter à aprovação prévia do Poder Concedente quaisquer alterações no controle da
concessionária; e (v) intervenção do Poder Concedente. O Poder Concedente poderá intervir na concessão, por meio
de um decreto presidencial, com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel
cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, caso a concessionária falhe com suas
obrigações. No prazo de 30 dias após a data do decreto, um representante do Poder Concedente deverá iniciar um
procedimento administrativo no qual é assegurado à concessionária direito de ampla defesa. Durante o prazo do
procedimento administrativo, um interventor indicado por decreto do Poder Concedente ficará responsável pela
prestação dos serviços objeto da concessão. Caso o procedimento administrativo não seja concluído em 180 dias
após a entrada em vigor do decreto, cessa-se a intervenção e a concessão retorna à concessionária. A administração
da concessão também retornará à concessionária, caso o interventor decida pela não extinção da concessão e o seu
termo contratual ainda não tiver expirado. Caso a concessionária não cumpra tais obrigações básicas, pode sofrer
intervenção do Poder Concedente ou, num caso mais extremo, ser declarada a caducidade da concessão, mediante
procedimento administrativo conduzido pela ANEEL, onde lhe será assegurada a ampla defesa e o contraditório.
Adicionalmente, a extinção do contrato de concessão poderá ser antecipada por meio de encampação e/ou
caducidade. Encampação é a retomada antecipada do serviço pelo Poder Concedente, por razões relativas ao
interesse público, sem que a concessionária tenha dado causa ao ato extintivo, que devem estar expressamente
declaradas por lei. A caducidade deve ser declarada pelo Poder Concedente, após o MME ou a ANEEL ter expedido
uma decisão administrativa indicando a falta de capacidade da concessionária de, entre outras coisas, prestar serviços
adequados ou cumprir a legislação ou os regulamentos aplicáveis, que a concessionária não mais possui capacidade
técnica, financeira ou econômica para prestar serviços de forma adequada ou que esta não cumpriu penalidades
eventualmente impostas pelo Poder Concedente. A concessionária poderá contestar em juízo qualquer encampação
ou caducidade. A concessionária fará jus à compensação dos investimentos ou bens reversíveis que não tenham sido
integralmente amortizados ou depreciados, após a dedução de quaisquer montantes referentes a multas e danos
devidos pela concessionária.
Quando do vencimento do prazo da concessão, todos os bens e direitos que sejam essencialmente relacionados à
prestação dos serviços de energia elétrica serão revertidos ao Poder Concedente. Após o vencimento, a
concessionária tem direito à indenização por seus investimentos em bens que não tenham sido integralmente
amortizados ou depreciados até o momento do término da concessão.
Adicionalmente em 2005, em função das alterações provocadas pela Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, foram
efetuados aditivos aos contratos de concessão, a fim de adaptá-los às novas condições estipuladas na legislação. Para
informações sobre o Contrato de Concessão da Eletropaulo e sobre o Contrato de Concessão da AES Tietê, vide
seção “Visão Geral dos Negócios da Emissora – Visão Geral dos Negócios da Eletropaulo – Contrato de Concessão
da Eletropaulo” e “Visão Geral dos Negócios da Emissora – Visão Geral dos Negócios da AES Tietê – Contrato de
Concessão da AES Tietê”.
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Penalidades Aplicáveis às Concessionárias
A regulamentação da ANEEL prevê a aplicação de sanções e penalidades aos agentes do setor elétrico e classifica as
penalidades com base na natureza e na relevância da violação (incluindo advertências, multas, embargo de obras,
interdição de instalações, suspensão temporária do direito de participar em processos de licitação para novas
concessões, licenças ou revogação de autorizações, intervenção administrativa e caducidade da concessão ou da
permissão). Para cada violação, as multas pecuniárias poderão atingir o limite de até 2,0% do faturamento da
concessionária (deduzido o ISS e o ICMS), no período de 12 meses imediatamente anterior à notificação de
aplicação da sanção. Algumas das infrações que podem resultar em aplicação de multas, referem-se à ausência de
requerimento, pelo agente, de aprovação da ANEEL, relativos a:
•

assinatura de contratos entre partes relacionadas nos casos previstos na regulamentação;

•

venda ou cessão de bens relacionados aos serviços prestados, bem como a imposição de quaisquer gravames
(incluindo qualquer espécie de garantia, caução, fiança, penhor ou hipoteca) sobre a receita dos serviços de
energia; e

•

alterações no controle do detentor da autorização, permissão ou concessão.

No caso de contratos firmados entre partes relacionadas, a agência pode impor, a qualquer tempo, restrições aos seus
termos e condições e, em circunstâncias extremas, determinar sua rescisão.
ORGANIZAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO
Capacidade de Geração
O setor elétrico brasileiro está dividido em cinco regiões geográficas: Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste.
Cada uma destas regiões é atendida por uma das três empresas regionais de geração e transmissão de propriedade da
União Federal ou por uma empresa de transmissão controlada pela Eletrobrás. Cada uma dessas empresas produz
energia hidrelétrica e, em menor escala, energia termelétrica na sua região, e gera e transmite energia elétrica,
principalmente às concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia.
As usinas hidrelétricas geram, aproximadamente, 90% de toda a energia elétrica produzida no Brasil. O restante da
produção é gerado por usinas termelétricas que utilizam gás natural, diesel, óleo combustível, carvão vegetal ou
mineral, madeira, ou combustível nuclear. Com exceção de sistemas isolados da região Norte, as usinas termelétricas
são usadas quando a produção hidrelétrica não consegue atender à demanda, devido à escassez de água no sistema ou
em épocas de pico de demanda. Em razão de tal fato, a porcentagem da capacidade total instalada de usinas
termelétricas é maior que a porcentagem de energia gerada.
PROGRAMA DE EXPANSÃO
Planos Nacionais de Energia Elétrica
Tendo em vista que o SIN é alimentado primordialmente por geradores hidrelétricos, envolvendo uma imensa área
geográfica e um volume substancial de permuta de energia entre as diferentes regiões do País, programas estratégicos
de expansão se fazem necessários para assegurar a continuidade do fornecimento de energia e para monitorar e
controlar o seu desenvolvimento. Estes programas de expansão são conhecidos como Planos de Expansão do Setor
Elétrico.
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No passado, o Grupo Coordenador de Planejamento dos Sistemas (“GCPS”) preparou um plano conhecido como o
Plano Decenal de Expansão, que estabelecia a quantidade, a localização e a capacidade de geração das usinas de
energia elétrica que poderiam ser construídas em cada região. Esta responsabilidade agora é do Comitê Coordenador
do Planejamento de Expansão dos Sistemas Elétricos (“CCPE”). O Plano Decenal de Expansão estabelece as
principais diretrizes de planejamento de curto e médio prazo para o setor elétrico. O plano foi atualizado pela
primeira vez em 1989 e tem sido atualizado periodicamente desde então. A atual versão do Plano Decenal de
Expansão compreende o período de 2003 até 2012 (o “Plano 2012”). Anteriormente à promulgação da Lei do Setor
Elétrico em 1998, o Plano Decenal de Expansão designava especificamente qual empresa de serviços públicos seria
responsável pela construção de cada projeto previsto. Atualmente, todas as concessões referentes à geração
hidrelétrica devem ser precedidas de um processo de licitação pública. Como resultado disso, o Plano 2012 somente
sugere o local onde seria apropriado construir as usinas e um processo de licitação pública determina qual a empresa
que deverá efetivamente construí-las. Além disso, se uma usina termelétrica – que não demanda um processo de
licitação pública caso seja construída por um Produtor Independente de energia ou por um Auto-Produtor – for
construída sem estar especificamente prevista no Plano 2012, a necessidade de construção de uma das usinas
hidrelétricas contempladas no plano pode ser reconsiderada.
O Plano 2012 trabalha com três alternativas de crescimento para o Brasil no período proposto: (i) mercado alto, (ii)
mercado referência e (iii) mercado baixo. No mercado alto, o PIB brasileiro no período deverá crescer a uma média
anual de 5,5%, no mercado referência o PIB do Brasil deverá crescer anualmente 4,5% até 2012 e, por fim, pelo
mercado baixo, o PIB do Brasil deverá crescer 2,5% por ano. O aumento estimado no consumo total de energia
elétrica por concessionárias, que foi adotado como ponto de referência para todo o país, no mercado alto é de 6,0%
por ano; no mercado referência 5,1% e no mercado baixo 3,2% para o período de 2000 até 2012. Espera-se que o
consumo de energia elétrica aumente até aproximadamente 577,2 Kwh.
Adicionalmente, o Governo Federal celebrou vários outros contratos para auxiliar no atendimento da demanda
nacional de energia elétrica, tais como os que se referem ao gasoduto Brasil-Bolívia e às linhas de transmissão entre
o Brasil e a Argentina.
Incentivos a Fontes Alternativas
Em 2000, foi criado o Programa Prioritário de Termeletricidade (o “PPT”), com o objetivo de diversificar a matriz
energética brasileira e reduzir sua forte dependência de usinas hidrelétricas. Os benefícios concedidos a usinas
termelétricas nos termos do PPT incluem: (1) fornecimento garantido de gás por 20 anos, (2) garantia de que os
custos relativos à aquisição da energia produzida por usinas termelétricas serão transferidos aos consumidores até o
limite do valor normativo determinado pela ANEEL, e (3) acesso garantido a um programa especial de
financiamento do BNDES para o setor elétrico.
Em 2002, o Governo Federal criou o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA),
destinado a criar incentivos para o desenvolvimento de fontes alternativas de energia, como projetos de energia
eólica e biomassa e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs). Os projetos desenvolvidos dentro do PROINFA contam
com o benefício de compra garantida pela Eletrobrás durante o prazo de 20 anos. A primeira fase do PROINFA teve
por objetivo a inserção de 3.300 MW de fontes alternativas, distribuídos igualmente por cada uma das fontes eólica,
PCHs e biomassa. A segunda fase, ainda não regulamentada, prevê que as fontes alternativas atendam a 10% (dez
por cento) do consumo anual de energia elétrica no País em 20 (vinte) anos. Os projetos qualificados na primeira fase
estavam inicialmente previstos para entrar em operação em 30 de dezembro de 2006, tendo tal prazo sido prorrogado
até 31 de dezembro de 2008 por lei. Não obstante, o prazo que consta nos contratos com a Eletrobrás é 30 de
dezembro de 2007, o que tem gerado a insatisfação dos investidores.
PRINCIPAIS AUTORIDADES
Ministério das Minas e Energia - MME
O MME é o principal órgão executivo do Governo Federal para o setor elétrico, atuando como Poder Concedente em
nome e por conta do Governo Federal, e detém poderes para estabelecer políticas públicas, regulamentar e fiscalizar
o setor. Em seguida à adoção da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, o Governo Federal, atuando principalmente
por meio do MME, assumirá determinadas tarefas que eram anteriormente de responsabilidade da ANEEL, incluindo
a elaboração de diretrizes que regerão as concessões e a emissão de diretrizes que disciplinarão o processo de
licitação para concessões referentes a serviços e uso de bens públicos.
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Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
O setor elétrico brasileiro é também regulado pela ANEEL, uma agência regulatória federal autônoma. Após a
promulgação da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, a responsabilidade primordial da ANEEL passou a ser a de
regular e fiscalizar o setor elétrico em conformidade com a política determinada pelo MME e responder por assuntos
que lhe sejam delegados pelo Governo Federal e pelo MME. As atuais responsabilidades da ANEEL incluem, entre
outras, (1) fiscalização de concessões relacionadas às atividades de geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica, incluindo a aprovação de tarifas de energia; (2) promulgar regulamentos para o setor elétrico; (3)
implementar e regulamentar a exploração de fontes de energia, incluindo o uso de energia hidrelétrica; (4) promover
os processos de licitação pública para novas concessões; (5) resolver litígios de natureza administrativa entre
geradoras e compradores de energia; (6) definir os critérios e a metodologia para a determinação de tarifas de
transmissão; e (7) supervisionar a prestação de serviços pelas concessionárias e impor as multas aplicáveis.
Controle judicial das prerrogativas assinaladas a ANEEL
No Brasil, vigora o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (Constituição Federal artigo 5º, XXXV), que ao
lado da consagração do devido processo legal (Constituição Federal artigo 5º, LV) são suficientes para firmar a
competência anulatória do Judiciário sobre qualquer ato que contrarie a legalidade administrativa. Em outras
palavras, os atos da ANEEL, uma vez em desacordo com o sistema legal brasileiro, podem ser anulados pelo Poder
Judiciário. Após o surgimento e a evolução do novo modelo do setor elétrico, o Judiciário passou a examinar não
apenas o procedimento formal como também a razoabilidade material das decisões e medidas adotadas pelas
agências reguladoras, tudo em face dos fatos e dos fins contidos na legislação. Para possibilitar esse controle judicial,
passou-se a entender como necessária a ampla motivação dos atos da ANEEL. Neste sentido, a Lei de Criação da
ANEEL estipulou que o processo decisório que implicar afetação de direitos dos agentes econômicos do setor
elétrico ou dos consumidores, mediante iniciativa de projeto de lei ou, quando possível, por via administrativa, será
precedido de consultas e audiências públicas convocadas pela ANEEL. Com isso, o legislador instrumentalizou a
aplicação do devido processo legal. Além disso, a participação dos interessados permitirá atribuir à decisão
regulatória maior legitimidade.
Conselho Nacional de Política Energética – CNPE
Em agosto de 1997, o CNPE foi criado com o objetivo de otimizar o uso dos recursos energéticos brasileiros e
assegurar o suprimento de energia elétrica ao País, através do assessoramento ao Presidente da República em
assuntos relacionados ao desenvolvimento e à criação de uma política nacional de energia. O CNPE é presidido pelo
Ministro de Minas e Energia e a maioria de seus membros são ministros do Governo Federal.
Câmara de Gestão do Setor Energético - CGSE
Para administrar a crise de energia elétrica surgida no ano de 2001, o Governo Federal instituiu a Câmara de Gestão
da Crise de Energia (GCE). Ultrapassada a crise, a GCE transformou-se na Câmara de Gestão do Setor Energético
(CGSE), de caráter permanente, que integra e subordina-se ao Conselho Nacional de Política Energética – CNPE.
Operador Nacional do Sistema – ONS
Criado em 1998, o ONS é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, composta por Consumidores
Livres, empresas prestadoras de serviços públicos de geração, transmissão e distribuição de energia e comercializadores
de energia. A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico concedeu ao Governo Federal os poderes para nomear três
membros da Diretoria do ONS, inclusive o Diretor Geral. A principal atribuição do ONS é coordenar e controlar as
operações de geração e transmissão do SIN, sujeito à regulamentação e à supervisão da ANEEL.
Os objetivos e as principais responsabilidades do ONS incluem: (1) o planejamento da operação de geração e
transmissão; (2) a organização e controle do uso do SIN e interconexões internacionais; (3) a garantia para que todos
os agentes do setor tenham acesso à rede de transmissão de forma não discriminatória; (4) o auxílio para a expansão
do sistema elétrico; (5) a proposição de planos e diretrizes ao MME para ampliação da Rede Básica; e (6) a
submissão às regras para a operação do sistema de transmissão à aprovação da ANEEL. As geradoras devem
informar suas respectivas disponibilidades ao ONS, e este deverá, em seguida, estabelecer um programa de despacho
otimizado de energia.
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Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE
A CCEE é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que atua sob fiscalização da ANEEL. Uma
das principais atribuições da CCEE é viabilizar a comercialização de energia elétrica no SIN, conduzindo os leilões
públicos de energia elétrica no Ambiente de Contratação Regulado. A CCEE é também responsável, entre outras
coisas, (1) pelo registro de todos os CCEAR, dos contratos resultantes de ajustes de mercado, bem como do volume
de energia contratado no Ambiente de Contratação Livre, e (2) pela contabilização e liquidação das transações de
curto prazo e das diferenças referentes aos contratos bilaterais registrados.
A CCEE é composta por detentores de concessões, permissões e autorizações do setor elétrico, bem como por
Consumidores Livres, e o seu Conselho de Administração é composto por quatro membros, nomeados por tais
agentes, e por um membro nomeado pelo MME, que ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Administração.
A CCEE poderá aplicar penalidades nos casos de inobservância ou descumprimento pelos agentes que a compõem
das obrigações definidas na Convenção de Comercialização de Energia e nas Regras e Procedimentos de
Comercialização.
Empresa de Pesquisa Energética - EPE
Em 16 de agosto de 2004, o Governo Federal promulgou o decreto que criou a Empresa de Pesquisa Energética
(“EPE”), uma empresa pública responsável pela condução de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o
planejamento do setor energético, incluindo as empresas de energia elétrica, petróleo, gás, carvão mineral e fontes
renováveis de energia. Os estudos e pesquisas conduzidos pela EPE subsidiarão o MME, na sua função de
responsável pela implementação de políticas para o setor elétrico brasileiro.
Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico - CMSE
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico autorizou a criação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico
(“CMSE”), que atua segundo orientações do MME. O CMSE é responsável pelo monitoramento das condições de
abastecimento e atendimento do mercado de energia elétrica e pela indicação ao CNPE das medidas a serem
adotadas para corrigir os problemas verificados durante tal monitoramento.
Comissão de Serviços Públicos de Energia - CSPE
A Comissão de Serviços Públicos de Energia - CSPE - é a agência reguladora e fiscalizadora dos serviços de energia,
criada pelo Governo do Estado de São Paulo em 1997 para controlar e fiscalizar as concessionárias de energia
elétrica e gás canalizado no Estado de São Paulo. Na área de energia elétrica, a CSPE exerce a fiscalização técnica,
comercial e econômico-financeira, nas 14 concessionárias de distribuição de energia elétrica, que atuam no Estado de
São Paulo, por meio de convênio de delegação e descentralização, firmado com a ANEEL.
O Mecanismo de Realocação de Energia - MRE
O MRE é um mecanismo destinado a distribuir o risco hidrológico entre as geradoras. Todas as geradoras de energia
hidrelétrica com despacho centralizado e as geradoras termelétricas beneficiárias da CCC existentes são membros do
MRE. Cada geradora tem assegurado o pagamento pelo montante de sua Energia Assegurada enquanto os membros
do MRE em conjunto forem capazes de satisfazer os níveis de Energia Assegurada do MRE. Os pagamentos são
baseados na estratégia comercial adotada pela geradora. A geradora que tiver assinado contratos para venda de sua
Energia Assegurada receberá o pagamento nas condições contratadas, independentemente do seu nível efetivo de
geração. Cada geradora pode contratar até 100% de sua Energia Assegurada.
Os pagamentos pela energia vendida no MRE são baseados no preço de liquidação do sistema do mercado, o qual,
dependendo das condições da demanda, tanto pode ser o custo variável da usina de geração marginal quanto um
montante calculado de forma a refletir o custo da disponibilidade não utilizada.
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O ONS determina os níveis de Energia Assegurada nos termos de um modelo estatístico baseado na média de chuvas na
região em questão, fluxos de água dos rios e níveis de água no reservatório de cada usina, em um período de tempo de
múltiplos anos. A Energia Assegurada será revista a cada cinco anos pela ANEEL ou na ocorrência de fatos relevantes,
até o limite de cinco por cento do valor estabelecido na última reversão, limitadas as reduções, em seu todo, a dez por
cento do valor constante do respectivo contrato de concessão. O MRE realoca a geração das usinas com produção
superiores a seus níveis de Energia Assegurada para usinas que estejam produzindo abaixo de seus respectivos níveis de
Energia Assegurada. A Companhia acredita que a Energia Assegurada para cada geradora foi estabelecida de forma
conservadora, de forma a representar um nível de produção com baixa probabilidade de não ser atingido.
Alocação do MRE
O MRE é alocado por meio de um processo de quatro etapas que examina, primeiramente, a capacidade das usinas
dentro da mesma região de satisfazer os níveis de Energia Assegurada e, a seguir, considera o compartilhamento da
geração excedente entre as diferentes regiões. Tais etapas são detalhadas abaixo:
(1)

aferição se a produção total líquida dentro do MRE alcança os níveis totais de Energia Assegurada dos
membros do MRE como um todo;

(2)

aferição se alguma geradora gerou volumes acima ou abaixo de seus volumes de Energia Assegurada,
conforme determinados pelo ONS;

(3)

caso determinadas geradoras, membros do MRE, tenham produzido acima de seus respectivos níveis de
Energia Assegurada, o adicional da energia gerada será alocado a outras geradoras do MRE que não tenham
atingido seus níveis de Energia Assegurada. Esta alocação do adicional da energia gerada, designada de
Energia Otimizada, é feita, primeiramente, entre as geradoras dentro de uma mesma região e, depois, entre
as diferentes regiões, de forma a assegurar que todos os membros do MRE atinjam seus respectivos níveis
de Energia Assegurada;

(4)

se, após a etapa (3) acima ter sido cumprida, todos os membros do MRE atingirem seus níveis de Energia
Assegurada (ou sua energia contratada, para aqueles membros do MRE que não tiverem contratado 100% de
sua Energia Assegurada), e houver saldo de energia produzida, o adicional da geração regional líquida,
designada de Energia Secundária, deve ser alocado entre as geradoras das diferentes regiões. A energia será
negociada pelo preço MAE prevalecente na região em que tiver sido gerada; e

(5)

se, após a etapa (3) ou (4) acima, todos os membros do MRE não tenham atingido o nível de Energia
Assegurada total do MRE, a energia faltante será paga pelos membros do MRE com base no PLD.

Energia Otimizada
As geradoras membros do MRE que produziram energia excedente além de seus níveis de Energia Assegurada são
compensadas por custos variáveis de operação e manutenção (“O&M”), e custos com o pagamento de “royalties”
pelo uso da água. As geradoras do MRE que não tiverem gerado seus níveis de Energia Assegurada devem pagar
custos de O&M e custos com os “royalties” pelo uso da água às geradoras que produziram acima de seus respectivos
níveis de Energia Assegurada durante o mesmo período. Atualmente, a tarifa paga pelas geradoras que recebem
alocação de energia do MRE é de R$6,84/MWh para todas as geradoras que forneceram seu adicional de energia
gerada ao MRE.
Em situações nas quais as geradoras do MRE em conjunto não tenham produção líquida suficiente para atingir os
níveis de Energia Assegurada do MRE, a Energia Assegurada é escalonada de forma a refletir os números efetivos de
geração do MRE. Isto é, as geradoras recebem um nível de Energia Assegurada Escalonada que é baseado na
porcentagem do seu nível de Energia Assegurada em relação ao nível de Energia Assegurada do sistema como um
todo, multiplicado pela geração efetiva. Conforme demonstrado no exemplo hipotético abaixo, ainda que algumas
geradoras do MRE gerem acima de seus níveis de Energia Assegurada, se o MRE como um todo não for capaz de
atingir os níveis totais de Energia Assegurada, aquelas geradoras receberão, ainda assim, níveis de Energia
Assegurada Escalonada, que estarão abaixo de seus níveis de Energia Assegurada.
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Exemplo Hipotético de Determinação de Energia Assegurada Escalonada:
Geradora
1
2
3
4
Total do Sistema

Níveis de Energia
Assegurada (MWh)
1.000
560
200
120
1.880

Geração Efetiva
(MWh)
900
570
200
100
1.770

Níveis de Energia Assegurada
Escalonada (MWh)
941
527
188
113
1.770

Caso as geradoras do MRE em conjunto não tenham produção líquida suficiente para atingir os níveis de Energia
Assegurada, mas as geradoras de energia termelétrica que não são membros do MRE gerem energia suficiente para
evitar a necessidade de um racionamento, as geradoras do MRE deverão comprar de tais geradoras termelétricas a
quantidade suficiente de energia para atingir seus respectivos níveis de Energia Assegurada no mercado local.
O mecanismo do MRE tenta assegurar que todos os membros atinjam seus respectivos níveis de energia contratada,
os quais, em geral, correspondem a 100% da Energia Assegurada. Assim sendo, se um membro do MRE não tiver a
totalidade de sua Energia Assegurada contratada, o MRE assegurará que tal membro satisfaça seus compromissos
contratuais, e não seus níveis de Energia Assegurada. A necessidade de racionamento é determinada pelo ONS em
bases regionais. Na hipótese de racionamento, o preço refletirá o custo da energia não entregue, ou o preço máximo
que os consumidores pagariam pela energia, conforme determinado pelo ONS. O racionamento é alocado segundo
critérios técnicos, ao invés de uma base comercial que daria prioridade a contratos de comercialização de energia.
Energia Secundária
O montante total de energia do MRE restante após a alocação para cobertura da insuficiência das geradoras que
deixaram de produzir sua respectiva Energia Assegurada é denominado “Energia Secundária”. Vide “Alocação do
MRE”. A Energia Secundária é alocada de acordo com os níveis de Energia Assegurada de todos os membros do MRE.
A LEI DO NOVO MODELO DO SETOR ELÉTRICO
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico promoveu alterações significativas na regulamentação do setor elétrico com
vistas a (1) incentivar a expansão da capacidade geradora e (2) assegurar o fornecimento de energia aos
consumidores cativos, obrigando as distribuidoras a comprarem energia por meio de leilões públicos de energia. Os
elementos-chave da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico incluem:
•

a criação de dois ambientes paralelos para a comercialização de energia, com (1) um mercado mais estável em
termos de fornecimento de energia, de forma a dar garantias adicionais de suprimento a consumidores cativos,
chamado de Ambiente de Contratação Regulado; e (2) um mercado especificamente voltado a atividades não
reguladas, do qual podem participar os geradores, Consumidores Livres e comercializadores de energia e que
permitirá um certo grau de competição vis-à-vis o Ambiente de Contratação Regulado, o ACL;

•

restrições a determinadas atividades das distribuidoras, de forma a assegurar que estas se concentrem
somente em sua atividade principal, para garantir serviços mais eficientes e confiáveis aos consumidores
cativos;

•

eliminação da auto-contratação (self-dealing), de forma a proporcionar um incentivo a que as distribuidoras
comprem energia aos mais baixos preços disponíveis, ao invés de comprar energia elétrica de partes
relacionadas;

•

respeito aos contratos firmados anteriormente à vigência da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, de
forma a proporcionar estabilidade às transações efetuadas antes da sua promulgação;

•

Proibição das distribuidoras venderem eletricidade aos Consumidores Livres a preços não regulados.

A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico também excluiu a Eletrobrás e suas subsidiárias do Programa Nacional de
Privatização, um programa originalmente criado pelo Governo Federal em 1990 com vistas a promover o processo
de privatização das empresas estatais.
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Questionamento da constitucionalidade da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, atualmente, tem sua constitucionalidade contestada perante o Supremo
Tribunal Federal, por meio das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (“ADINs”). O Governo Federal recorreu,
argüindo que, no decorrer do processo legislativo, as ADINs haviam perdido o objeto, uma vez que a medida
provisória que estabelecia o novo modelo do setor elétrico já havia se convertido em lei (Lei 10848/2004), e solicitou
o arquivamento das ADINs. No entanto, a votação do Supremo Tribunal Federal, de 4 de agosto de 2004, confirmou
a decisão de dar prosseguimento ao julgamento do mérito das ações.
Os pedidos liminares formulados nas ADINs, após três interrupções desde fevereiro de 2004, foram definitivamente
apreciados em 11 de outubro de 2006. Por meio dos referidos pedidos, os autores das ADINs postulavam a imediata
suspensão da vigência da Medida Provisória nº 144/03, até o julgamento final das ações.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por sete votos a quatro, indeferiu os pedidos liminares, afastando por hora,
a tese de que a Medida Provisória – posteriormente convertida na Lei nº 10.848/2004 – não poderia alterar artigos
constitucionais que versam sobre o assunto.
Durante o julgamento, foi suscitada questão de ordem, para que não apenas fossem apreciados os pedidos liminares,
mas, também, que o mérito também já fosse julgado.
O Plenário, entretanto, rejeitou o pedido de questão de ordem e postergou o julgamento do mérito das ações, de
declarar ou não a inconstitucionalidade do artigo 1º ao 21 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004.
Até a data deste Prospecto, não houve decisão quanto ao mérito das ADINs acima referidas.
Contratos Iniciais
Durante o período de transição previsto pela Lei do Setor Elétrico (1998-2005), toda a energia existente no mercado
foi contratada através de Contratos Iniciais que, com preços e quantidades de energia e de demanda de potência
determinados pela ANEEL, substitui o sistema anterior de contratos de suprimento.
Os Contratos Iniciais foram homologados pela ANEEL, em agosto de 1998, para as empresas localizadas na região
Sul, e em dezembro de 1998, para as empresas localizadas nas regiões Norte/Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste do
Brasil. Foram estabelecidas quantidades de energia e de demanda de potência para o período de 1999 a 2002.
Durante o período de 2003 a 2005, as quantidades de energia e de demanda de potência dos Contratos Iniciais foram
reduzidas a uma taxa anual de 25% do seu volume inicial. De acordo com a regulamentação do Setor Elétrico, a energia
liberada poderá ser vendida nos Ambientes de Contratação Livre ou Regulado. O objetivo do período de transição era
permitir a introdução gradual da competição no setor e proteger os participantes do mercado contra a exposição a preços de
mercado de curto prazo, potencialmente voláteis. Durante este período, o montante de energia contratada por meio dos
Contratos Iniciais foi reduzido em 25% a cada ano, a partir de 2003 até o seu esgotamento em 31 de dezembro de 2005.
A COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA
A comercialização de energia como atividade autônoma é uma novidade no Brasil. Prevista na Lei nº 9.648/98 e no
Decreto nº 2.655/98, a comercialização de energia foi introduzida na segmentação setorial com o desmembramento
da atividade de distribuição.
A atividade de comercialização de energia está sujeita a um regime competitivo, do qual diversos agentes podem
participar. De fato, o gerador, tanto atuando no regime de serviço público como no de produção independente, pode
vender energia elétrica livremente.
Ao contrário da distribuição, a comercialização de energia elétrica não se enquadra como serviço público e pode,
assim, ter seus preços fixados livremente, balizados pelas condições de mercado.
Os Comercializadores podem ser: (1) concessionárias de geração que vendam energia diretamente a seus
consumidores finais; (2) Comercializadores Independentes; (3) detentores de autorização para importar e exportar
energia; e (4) produtores independentes.
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O objetivo da comercialização pode ser tanto o atendimento a Consumidores Livres quanto a realização de negócios
de compra e venda de energia entre agentes setoriais que não sejam consumidores finais.
De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, no âmbito do Ambiente de Contratação Regulado, os
CCEAR deverão ser celebrados entre cada geradora e todas as concessionárias e permissionárias de distribuição, que
são obrigadas a oferecer garantias aos geradores. As contratações entre as distribuidoras e empreendimentos de
geração existentes poderão prever entrega da energia a partir do ano seguinte ao da respectiva licitação e terão prazos
de duração de, no mínimo, 3 e, no máximo, 15 anos. As contratações entre as distribuidoras e novos
empreendimentos de geração poderão prever entrega da energia a partir do 3° ou do 5° ano contado do ano da
respectiva licitação e terão prazo de duração de, no mínimo, 15 e, no máximo, 35 anos.
Ambientes para a Comercialização de Energia Elétrica
Nos termos da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, as negociações envolvendo compra e venda de energia elétrica
serão conduzidas, paralelamente, em dois diferentes segmentos de mercado: (1) o Ambiente de Contratação
Regulado, que contempla a compra por empresas distribuidoras em leilões públicos para atender aos seus
consumidores cativos e (2) o Ambiente de Contratação Livre, que compreende a compra de energia elétrica por
entidades não-reguladas, tais como Consumidores Livres e comercializadores de energia.
A energia gerada por (1) projetos de baixa capacidade de geração, localizados próximo a centrais de consumo (tais
como determinadas usinas de co-geração e as Pequenas Centrais Hidrelétricas), (2) usinas qualificadas nos termos do
Proinfa e (3) Itaipu, não estará sujeita a processos de leilão para o fornecimento de energia no Ambiente de
Contratação Regulado. A energia elétrica gerada por Itaipu é comercializada pela Eletrobrás e os volumes que devem
ser comprados por cada concessionária de distribuição são determinados compulsoriamente pela ANEEL. Os preços
pelos quais a energia gerada por Itaipu é comercializada são denominados em Dólares, e estabelecidos em
conformidade com um tratado firmado entre o Brasil e o Paraguai. Conseqüentemente, os preços para Itaipu sobem
ou descem de acordo com a variação da taxa de conversão Dólar/Real. Alterações nos preços da energia gerada por
Itaipu estão, todavia, sujeitas ao mecanismo de recuperação de custos, apurados nas tarifas de Distribuição.
O Ambiente de Contratação Regulado
No Ambiente de Contratação Regulado, as empresas de distribuição comprarão a energia que esperam vender a seus
consumidores cativos, por meio de leilões regulados pela ANEEL e organizados pela CCEE. As compras de energia
elétrica serão feitas junto às geradoras por meio de duas espécies de acordos bilaterais: (1) Contratos de Quantidade
de Energia e (2) Contratos de Disponibilidade de Energia.
Nos termos de um Contrato de Quantidade de Energia, a geradora compromete-se a fornecer uma determinada
quantidade de energia e assume o risco de que o fornecimento poderá ser significativamente afetado por condições
hidrológicas e baixos níveis de reservatórios, entre outros fatores que poderão afetar o fornecimento de energia, e
neste caso a geradora terá que comprar a energia no mercado de curto prazo, de forma a cumprir seus compromissos
de fornecimento. Nos termos de um Contrato de Disponibilidade de Energia, a geradora se compromete a
disponibilizar uma determinada quantidade de capacidade ao Ambiente de Contratação Regulado. Não obstante, o
aumento dos preços de eletricidade, em razão do corte no fornecimento, foram repassados aos consumidores pelas
distribuidoras. Neste caso, a receita da geradora é garantida e o risco hidrológico é assumido pela distribuidora. Em
conjunto, estes contratos constituem o CCEAR.
Nos termos da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, a estimativa de demanda por parte das distribuidoras é o
principal fator levado em conta quando da determinação da quantidade de energia que o sistema como um todo
deverá contratar. De acordo com o novo modelo, as distribuidoras são obrigadas a contratar 100% de suas
necessidades projetadas de energia, ao invés dos 95% exigidos pelo modelo antigo. A insuficiência de energia para
suprir todo o mercado pode resultar em penalidades às distribuidoras.
De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, as distribuidoras de energia terão o direito de repassar a
seus consumidores os custos relacionados à energia adquirida por meio de leilões, bem como quaisquer tributos e
encargos setoriais relativos aos leilões, sujeitos a determinadas limitações relativas a incapacidade das distribuidoras
preverem corretamente a sua demanda. Caso as distribuidoras não consigam projetar corretamente sua demanda e
precisem celebrar contratos de prazo mais curto, poderá haver uma limitação na sua habilidade de repassar os custos
mais altos destes contratos.
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O Ambiente de Contratação Livre
No Ambiente de Contratação Livre é realizada a venda de energia entre as concessionárias de geração, os Produtores
Independentes de Energia, Auto-Produtores, comercializadores, importadores de energia e Consumidores Livres.
Consumidores Livres em potencial são aqueles cuja demanda supere 3 MW, atendidos em uma voltagem igual ou maior
que 69 kV ou em qualquer voltagem, desde que o suprimento tenha sido iniciado após 07 de julho de 1995 que podem
ser atendidos por outros fornecedores, além da empresa distribuidora local. Adicionalmente, consumidores com
demanda contratada igual ou maior que 500 kW também poderão ser atendidos por outros fornecedores de energia, se
tais consumidores alternarem sua fonte de suprimento para uma fonte alternativa de energia, como eólica ou PCHs.
Um consumidor que esteja habilitado para escolher seu fornecedor e que tenha um contrato por prazo indeterminado com
uma empresa distribuidora, somente poderá rescindir tal contrato mediante notificação à distribuidora, com antecedência
mínima de 15 dias da data em que tal distribuidora deverá declarar suas necessidades de energia para o leilão seguinte,
ressalvado que o fornecimento no Ambiente de Contratação Livre só será iniciado no ano seguinte ao da notificação.
Uma vez que o consumidor tenha optado pelo Ambiente de Contratação Livre, ele somente poderá retornar ao
mercado regulado se tiver encaminhado à distribuidora pertinente uma notificação com antecedência de cinco anos,
podendo a distribuidora aceitar prazo inferior a seu critério. Esta exigência visa assegurar que, se necessário, a
construção de novas instalações de geração possa ser finalizada para suprir a re-entrada de Consumidores Livres no
Ambiente de Contratação Regulado. As geradoras estatais, tais como as geradoras privadas, poderão vender energia
elétrica aos Consumidores Livres, contudo estas unidades deverão fazê-lo por meio de processos públicos que
garantam a transparência e igualdade de acesso aos interessados.
Atualmente, clientes de alta tensão que compram energia de Distribuidores no Ambiente de Contratação Regulado o
fazem a preços subsidiados. Esse subsídio, conhecido por “subsídio cruzado”, começou a ser gradualmente retirado a
partir de julho de 2003 e será totalmente eliminado até 2007.
Atividades Restritas
Distribuidoras do Sistema Elétrico Interligado Nacional não podem (1) desenvolver atividades relacionadas a
geração e transmissão de energia, (2) vender energia a Consumidores Livres, (3) deter, direta ou indiretamente,
qualquer participação em qualquer outra empresa, ou (4) desenvolver atividades que não estejam relacionadas às
suas respectivas concessões, exceto aquelas permitidas por lei ou constantes do respectivo contrato de concessão. A
Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico concedeu um período de transição de 18 meses para as empresas se ajustarem
a essas regras, e a ANEEL pode prorrogar esse prazo por outros 18 meses (uma única vez) na hipótese de as
empresas não serem capazes de cumprir as exigências dentro do período prescrito.
Eliminação da Auto-Contratação (Self-Dealing)
Tendo em vista que a compra de energia elétrica para clientes cativos será feita no Ambiente de Contratação
Regulado, a chamada auto-contratação (self-dealing), na qual as distribuidoras podiam satisfazer até 30% de suas
necessidades de energia por meio da compra junto a partes relacionadas, não mais será permitida, exceto no contexto
de contratos que foram devidamente aprovados pela ANEEL anteriormente à promulgação da Lei do Novo Modelo
do Setor Elétrico ou em função de leilões de energia em que empresas afiliadas atuem concomitantemente.
Contratos firmados anteriormente à Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico determina que os contratos firmados entre empresas geradoras e
distribuidoras e aprovados pela ANEEL anteriormente à promulgação da referida lei, não poderão ser alterados para
a prorrogação dos prazos ou modificação nos preços ou volumes de energia já contratados, com exceção dos
Contratos Iniciais de fornecimento descritos abaixo.
Durante o período de transição para um mercado de energia livre e competitivo (1998-2005) estabelecido pela Lei do
Setor Elétrico, compras e vendas de energia entre empresas concessionárias de geração e distribuição deveriam
ocorrer conforme disposto nos Contratos Iniciais. O objetivo do período de transição era permitir a introdução
gradual da competição no setor e proteger os participantes do mercado contra a exposição a preços de mercado de
curto prazo, potencialmente voláteis. Durante este período, o montante de energia contratada por meio dos Contratos
Iniciais foi reduzido em 25% a cada ano, a partir de 2003 até o seu esgotamento em 31 de dezembro de 2005.
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Nos termos da Lei do Setor Elétrico, empresas geradoras poderão negociar seus excedentes de energia não contratada
no Ambiente de Contratação Regulado ou no Ambiente de Contratação Livre. Os Contratos Iniciais expiraram ao
final de 2005, e como conseqüência toda a energia não negociada passou a ser negociada no Ambiente de
Contratação Regulado ou no Ambiente de Contratação Livre.
Compras de Energia Elétrica conforme a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico
Em 30 de julho de 2004, o Governo Federal instituiu a regulamentação que rege a compra e a venda de energia no
Ambiente de Contratação Regulado e no Ambiente de Contratação Livre, e disciplina as autorizações e concessões
para projetos de geração de energia, incluindo regras relacionadas aos procedimentos de leilões e ofertas, a forma dos
contratos de compra de energia e o método de repasse aos consumidores finais, entre outras coisas.
A regulamentação determina que todos os agentes compradores de energia elétrica devem contratar a totalidade da
sua demanda conforme as diretrizes do novo modelo. Os agentes geradores devem demonstrar a relação entre a
energia disponibilizada para venda com as instalações de geração existentes ou planejadas ou contratos de compra de
energia. Os agentes que não cumprirem com estas exigências estarão sujeitos às penalidades impostas pela ANEEL.
A partir de 2005, todas as empresas de geração, distribuição e comercialização de energia, Produtores Independentes
e Consumidores Livres deverão informar à ANEEL, em 1º de agosto de cada ano, sua demanda ou geração
estimadas, conforme o caso, para cada um dos cinco anos subseqüentes. Além disso, as empresas de distribuição
serão obrigadas a especificar a parte do montante que pretendem contratar para atender seus consumidores
potencialmente livres.
O MME estabelecerá o montante total de energia a ser contratado no Ambiente de Contratação Regulado e a lista dos
projetos de geração que poderão participar dos leilões a cada ano.
A nova regulamentação prevê que as empresas distribuidoras deverão suprir sua demanda por energia elétrica
primordialmente por meio da aquisição de energia em leilões públicos, conforme os procedimentos descritos abaixo
em “Os Leilões Subseqüentes”.
Além desses leilões, as empresas distribuidoras poderão comprar energia elétrica (1) de geradoras conectadas
diretamente à distribuidora, (2) de projetos de geração de energia participantes do Proinfa, (3) por meio de contratos
bilaterais firmados antes da promulgação da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico (veja “- Contratos firmados
anteriormente à Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico”), e (4) da Usina Hidrelétrica de Itaipu.
OS LEILÕES DE ENERGIA
Nos termos da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, as distribuidoras de energia elétrica deverão contratar 100%
da sua demanda prevista de energia elétrica para suas respectivas áreas de concessão, para os 5 anos seguintes, por
meio de leilões regulados pela ANEEL e conduzidos pela CCEE no ambiente regulado, do qual participam as
concessionárias geradoras.
Os leilões de energia para os novos projetos de geração serão realizados (1) cinco anos antes da data de entrega
inicial (chamados de leilões “A-5”), e (2) três anos antes da data de entrega inicial (chamados de leilões “A-3”).
Haverá também leilões de energia das instalações de geração existentes (1) realizados um ano antes da data da
entrega inicial (chamados de leilões “A-1”), e (2) realizados até quatro meses antes da data de entrega (chamados de
“leiloes de ajustes de mercado”). Os editais dos leilões são preparados pela ANEEL, com observânciada
regulamentação vigente.
Cada empresa geradora que contrate a venda de energia por meio do leilão firmará um CCEAR com cada empresa
distribuidora, proporcionalmente à demanda declarada da distribuidora. A única exceção a esta regra acontecerá no
leilão de ajuste de mercado, no qual os contratos serão celebrados diretamente entre as geradoras e distribuidoras que
efetivaram negócios através desta modalidade. Os CCEAR dos leilões “A-5” e “A-3” terão um prazo variando de 15
a 30 anos, e os CCEAR dos leilões “A-1” terão um prazo variando entre 5 e 15 anos. Contratos decorrentes dos
leilões de ajuste de mercado estarão limitados a um prazo máximo de dois anos.
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O Decreto n.º 5.163 de 15 de março de 2004, que regula a negociação de energia elétrica no âmbito da Lei do Novo
Modelo do Setor Elétrico, permite às empresas distribuidoras reduzirem o montante de energia contratada por meio
dos CCEAR nos seguintes casos: (1) compensação pela saída de Consumidores Livres do Mercado Regulado; (2)
desvios das estimativas de demanda elaboradas pelas distribuidoras, após dois anos da declaração de demanda
inicial, sendo que neste caso a redução poderá atingir até 4% por ano do montante inicialmente contratado; e (3)
aumento dos montantes de energia adquiridos por meio de contratos firmados antes de 17 de março de 2004.
As circunstâncias em que a redução do nível de energia contratada poderá ocorrer serão devidamente estipuladas nos
CCEAR e poderão ser exercidas a exclusivo critério da empresa distribuidora, nos casos previstos acima e em
regulamentos futuros da ANEEL.
No que se refere ao repasse dos custos de aquisição de energia elétrica dos leilões às tarifas dos consumidores finais,
o Decreto estabeleceu um mecanismo denominado Valor Anual de Referência - VR, que é uma média ponderada dos
custos de aquisição de energia elétrica decorrentes dos leilões “A-5” e “A-3”, calculado para o conjunto de todas as
distribuidoras, que será o limite máximo para repasse dos custos de aquisição de energia proveniente de
empreendimentos existentes nos leilões de ajuste e para a contratação de geração distribuída.
Valor Anual de Referência será aplicado como limite de repasse às tarifas dos consumidores nos três primeiros anos
de vigência dos contratos de energia proveniente de novos empreendimentos. A partir do quarto ano, os custos
individuais de aquisição serão repassados integralmente. O Decreto estabelece as seguintes limitações ao repasse dos
custos de aquisição de energia pelas distribuidoras:
•

impossibilidade de repasse dos custos referentes à contratação de energia elétrica correspondente a mais de
cento e três por cento de sua carga anual;

•

quando a contratação ocorrer em um leilão “A-3” e a contratação exceder em dois por cento a demanda
contratada no leilão “A-5”, o direito de repasse deste excedente estará limitado ao menor dentre os custos de
contratação relativos aos leilões “A-5” e “A-3”;

•

Excepcionalmente, de acordo com o Decreto No- 5.911, de 27 de setembro de 2006, para os produtos com
início de suprimento previsto para os anos de 2008 e 2009, será integral o repasse dos custos de aquisição
de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração decorrentes exclusivamente dos
leilões realizados em 2005 e 2006. O repasse integral aplica-se também à compra frustrada, decorrente dos
leilões de compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos realizados nos anos de 2005 e
2006 e que tenham a data de início de entrega da energia, respectivamente, nos anos de 2008 e 2009.

•

caso a aquisição de energia proveniente de empreendimento existente seja menor que o limite inferior de
contratação (correspondente a 96% da quantidade de energia elétrica dos contratos que se extinguirem no
ano dos leilões, subtraídas eventuais reduções), o repasse do custo de aquisição de energia proveniente de
novos empreendimentos correspondente a esse valor não contratado será limitado por um redutor;

•

no período compreendido entre 2006 a 2009, a contratação de energia proveniente de empreendimentos
existentes nos leilões “A-1” não poderá exceder a um por cento da demanda das distribuidoras, observado
que o repasse do custo referente à parcela que exceder a este limite estará limitado a setenta por cento do
valor médio do custo de aquisição de energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes para
entrega a partir de 2005 até 2008. O MME definirá o preço máximo de aquisição de energia elétrica
proveniente de empreendimentos existentes; e

•

caso as distribuidoras não atendam a obrigação de contratar a totalidade da sua demanda, a energia elétrica
adquirida no mercado de curto prazo será repassada aos consumidores ao menor valor entre o PLD e o VR,
sem prejuízo da aplicação de penalidades.
O Leilão de 2004 - 1º Leilão de Energia Existente

Em 07 de dezembro de 2004, a CCEE conduziu o primeiro leilão com base nos procedimentos previstos pela Lei do
Novo Modelo do Setor Elétrico. Referido leilão objetivou a contratação de energia existente no mercado, liberada
dos Contratos Iniciais. As distribuidoras e geradoras entregaram, até 02 de dezembro de 2004, suas estimativas de
demanda e de produção de energia elétrica para os cinco anos subseqüentes. Baseado nessas estimativas, o MME
estabeleceu o montante total de energia a ser negociado no leilão de 2004 e a lista de empresas geradoras
participantes do leilão. O leilão ocorreu em duas fases, através de um sistema eletrônico.
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Na primeira fase, as negociações ocorreram em múltiplas rodadas, nas quais as geradoras ofereceram blocos de
energia por um preço determinado, a serem entregues em um prazo proposto. Os volumes dos blocos de energia e
seus respectivos prazos de entrega foram determinados previamente pelo MME. A primeira fase encerrou-se quando
nenhuma oferta foi realizada em uma determinada rodada e os preços oferecidos foram iguais ou inferiores aos
preços de reserva, os preços limite estabelecidos pelo MME.
A segunda fase ocorreu em uma única rodada, na qual as geradoras que realizaram ofertas válidas na primeira fase
puderam efetuar novas ofertas para cada montante de energia elétrica.
Após a conclusão do leilão de 2004, as geradoras e as distribuidoras celebraram CCEAR estabelecendo os termos,
condições, preços e montantes de energia contratada. As empresas distribuidoras apresentaram garantias em
benefício das geradoras. Nos termos destas garantias, a geradora receberá recebíveis em um montante equivalente a
100% da média do valor das últimas três faturas relativas ao CCEAR.
Os CCEAR tiveram um prazo mínimo de 8 anos, para início do suprimento a partir de 2005, 2006 e 2007. Numa segunda
etapa, serão leiloados contratos de oito anos de duração para fornecimento de energia elétrica a partir de 2008 e 2009.
Cabe ressaltar que em virtude da participação das estatais federais, Centrais Elétrica do Norte do Brasil S.A. Eletronorte e Companhia Hidroelétrica do São Francisco – Chesf, o resultado do leilão realizado no dia 07 de
dezembro de 2004 foi abaixo das expectativas de mercado, no que diz respeito à precificação dos contratos devido à
sobra de energia destas empresas. As duas empresas venderam quase a totalidade do que haviam ofertado.
O Leilão de 2005 - 2º Leilão de Energia Existente
Em abril de 2005, houve a realização do segundo leilão de energia existente, de acordo com a Lei do Novo Modelo
do Setor Elétrico. Foi vendido no leilão um total de 1.325 MW médios, correspondente a apenas 23% da energia
inicialmente prevista pelo MME para 2008. Tal energia foi vendida a um preço médio de R$83,13/MWh.
A energia a ser vendida com entrega prevista para 2009 foi automaticamente excluída do leilão, em conformidade
com as regras estabelecidas pelo MME, tendo em vista que o preço para tal energia, durante o leilão, ficou abaixo
das expectativas de mercado. Como conseqüência, há, ainda, energia existente a ser contratada para 2009.
3º Leilão de Energia Existente
Início de suprimento em 2006, contrato com duração de 3 anos. Foram verificados, após 18 rodadas, decrementos
médios de 0,51 R$/MWh, finalizando a primeira fase com o “Preço de Lance” de 63,80 R$/MWh. O volume total
negociado foi de 102 MW médio.
4º Leilão de Energia Existente
Leilão ocorrido em 11 de outubro de 2005, com início de suprimento em 2009 e duração de 8 anos. O volume total
negociado foi de 1.166 MW médios e a necessidade de compra das distribuidoras foi de 1.969 MW médio.
Adquirimos 17,5 MW médio, representando 1,498% do total negociado, a um preço médio de R$94,91/MWh.
1º Leilão de Energia Nova
Os Leilões de Compra de Energia Elétrica Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração estão previstos nos
parágrafos 5º ao 7º do art. 2º da Lei nº. 10.848, de 15 de março de 2004, e nos arts. 19 a 23 do Decreto nº. 5.163, de
30 de julho de 2004, com redação modificada conforme o Decreto nº. 5.499, de 25 de julho de 2005.
O leilão de 16 de dezembro de 2005 destinou-se a novas usinas ou projetos de ampliação ainda sem concessão ou
autorização e também aos projetos concedidos ou autorizados até 16 de março de 2004, que entraram em operação
comercial a partir de 1º de janeiro de 2000 e cuja energia estava sem contratação até 16 de março de 2005.
O total negociado foi de 3.284 MW médio por 15 anos para Usinas Térmicas (contratos por disponibilidade) e 30
anos para Usinas Hidráulicas (contratos por quantidade), com tarifa média de R$127,15/MWh para o produto 2008,
R$127,77/MWh para o produto 2009 e R$117,11/MWh para 2010.
A Eletropaulo adquiriu 52MW médio produto 2008, 72MW médio produto 2009 e 178MW médio, totalizando
302MW médio.
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2º Leilão de Energia Nova
A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) realizou no dia 29 de junho de 2006 o segundo leilão de
energia proveniente de novos empreendimentos, onde foram ofertados dois produtos: (i) Produto H-30: contratos de
30 anos de fornecimento de energia hidrelétrica com início de suprimento em 2009 e; (ii) Produto T-15: contratos de
15 anos de fornecimento de energia termelétrica com início de suprimento em 2009.
Ao todo foram negociados 1.682 lotes de energia o que correspondeu a 356.313,8 GWh e R$45,7 bilhões. O preço
médio ponderado de energia do leilão foi de R$128,12/MWh (Hidro: R$126,77/MWh e Termo: R$132,39/MWh).
3º Leilão de Energia Nova
A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) realizou no dia 10 de outubro de 2006 o terceiro leilão de
energia proveniente de novos empreendimentos onde foram ofertados dois produtos: (i) Produto H-30: contratos de
30 anos de fornecimento de energia hidrelétrica com início de suprimento em 2011 e; (ii) Produto T-15: contratos de
15 anos de fornecimento de energia termelétrica com início de suprimento em 2011.
Ao todo foram negociados 1.104 lotes de energia, que corresponderam a 219.992,8 GWh e R$27,8 bilhões. O preço
médio ponderado de energia do leilão foi de R$128,90/MWh (Hidro: R$120,86/MWh e Termo: R$137,44/MWh). A
Eletropaulo foi a maior compradora do leilão, tendo adquirido 31.495,4 GWh de energia dos quais 68% de fonte
hidrelétrica e 32% de termelétrica, o que correspondeu a 14,3% do total negociado no leilão e 88,8% de sua demanda
de energia declarada para o período.
Leilões Subseqüentes
A partir de 2005, todas as companhias geradoras, distribuidoras, comercializadoras, geradores independentes e
Consumidores Livres devem encaminhar à ANEEL em 1 de agosto de cada ano, informações sobre a sobre a
demanda estimada ou geração estimada de energia, conforme o caso, para os 5 anos subseqüentes.
Os leilões de energia para novos projetos de geração serão realizados (1) cinco anos antes da data da entrega inicial
(mencionados como leilões “A-5”), e (2) três anos antes da data da entrega inicial (mencionados como leilões “A3”). Haverá também leilões de energia de empreendimentos existentes de geração de energia (1) realizados um ano
antes da data da entrega inicial (mencionados como leilões “A-1”) e (2) realizados no máximo quatro meses antes da
data da entrega (mencionados como “ajustes de mercado”). Os editais para os leilões serão preparados pela ANEEL,
em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo MME.
Cada empresa de geração vencedora nos leilões assinará um contrato de compra de energia com cada empresa de
distribuição, na proporção da respectiva demanda estimada de energia das empresas de distribuição. A única exceção
a essas regras refere-se ao leilão de ajuste de mercado, em que os contratos serão entre empresas vendedoras
específicas e empresas de distribuição. O CCEAR de ambos os leilões A-5 e A-3 terá uma duração entre 15 e 30
anos, e o CCEAR dos leilões A-1 terá uma duração entre 5 e 15 anos. Contratos resultantes dos leilões de ajuste do
mercado serão limitados a uma duração de dois anos.
Redução do Nível de Energia Contratada
O Decreto Nº 5.163, de 30 de julho de 2004, que regula a comercialização de energia de acordo com a Lei do Novo
Modelo do Setor Elétrico, permite que empresas de distribuição reduzam seus CCEARs de energia existente (1) para
compensar a saída de consumidores potencialmente livres do Ambiente de Contratação Regulada, conforme
declaração de necessidade de contratação encaminhada ao MME, (2) até 4,0% ao ano do montante inicialmente
contratado devido a outras variações de mercado e (3) na hipótese de aumentos nos montantes de energia adquirida
nos termos dos contratos firmados antes de 17 de março de 2004.
As circunstâncias em que a redução do nível de energia contratada ocorrerá serão devidamente estabelecidas nos
CCEARs, e poderão ser exercidas a critério exclusivo da empresa de distribuição e em conformidade com as
disposições descritas acima e regulamentação da ANEEL.

141

Limitação de Repasse
As regras estabelecem também limites para repasse dos custos com a compra de energia aos consumidores finais. O
Valor de Referência Anual (VR), que corresponde à média ponderada dos preços da energia nos leilões A-5 e A-3
calculado para todas as empresas de distribuição, cria um incentivo para empresas de distribuição contratarem suas
demandas esperadas de energia nos leilões A-5 que, acredita-se, terão preços inferiores aos dos leilões A-3. O VR
será aplicado nos primeiros três anos de suprimento. Do quarto ano em diante, os custos de aquisição da energia
desses projetos serão integralmente repassados. O decreto estabelece as seguintes restrições na capacidade de
empresas de distribuição de repassar os custos aos consumidores:
•

não repasse dos custos referentes aos volumes que excedam 103,0% dos requisitos de energia;

•

repasse limitado dos custos para compras de energia feitas em um leilão “A-3”, se o volume da energia adquirida
exceder 2,0% da demanda verificada 2 anos antes (ou seja, em A-5”);

•

repasse limitado dos custos de aquisição de energia de novos projetos de geração de energia se o volume
recontratado por meio de CCEARs de instalações existentes de geração estiver abaixo do “Limite Inferior de
Contratação” definido pelo Decreto Nº 5.163/04;

•

de 2006 a 2007, compras de energia das instalações existentes no leilão “A-1” estão limitadas a 1% da demanda
das empresas de distribuição. Se a energia adquirida no leilão “A-1” exceder este limite de 1%, o repasse de
custos da parcela excedente aos consumidores finais está limitado a 70,0% do valor médio de tais custos de
aquisição de energia gerada pelas instalações existentes de geração; e

•

se as Distribuidoras não cumprirem a obrigação de contratar a energia necessária para o atendimento integral de
suas demandas, o repasse dos custos de energia adquirida no mercado de curto-prazo será equivalente ao menor
valor entre o PLD (Preço de Liquidação das Diferenças) e o VR.

Limitações Governamentais de Participação dos Agentes No Mercado
Em 2000, a ANEEL estabeleceu novos limites à concentração de determinados serviços e atividades dentro do setor
elétrico. De acordo com tais limites, com exceção das empresas participantes do Programa Nacional de Desestatização
(que apenas devem observar tais limites uma vez que sua reestruturação societária final estiver concluída), nenhuma
companhia do setor elétrico poderá (1) deter mais de 20% da capacidade instalada do Brasil, 25% da capacidade instalada
nas regiões Sul/Sudeste/Centro-Oeste ou 35% da capacidade instalada das regiões Norte/Nordeste, exceto se tal
porcentagem corresponder à capacidade instalada de uma única usina geradora; (2) deter mais de 20% do mercado
brasileiro de distribuição, 25% do mercado de distribuição das regiões Sul/Sudeste/Centro-Oeste ou 35% do mercado de
distribuição das regiões Norte/Nordeste, exceto na hipótese de um aumento na distribuição de energia superior às taxas de
crescimento nacional ou regional; (3) deter mais de 20% do mercado brasileiro de comercialização para consumidores
finais, 20% do mercado brasileiro de comercialização para usuários não-finais ou 25% da soma das percentagens acima.
Garantias Financeiras
Adicionalmente, os agentes integrantes da CCEE deverão apresentar garantias financeiras com o objetivo de dar
segurança ao mercado de energia elétrica, minimizando o risco de inadimplência no processo de liquidação
financeira da energia vendida na CCEE.
A Resolução ANEEL nº 521/2002 determinou que as concessionárias de serviço público de energia elétrica
interessadas em constituir garantias em favor de empreendimentos de geração de energia elétrica, com outorga já
concedida, encaminhem solicitação de autorização à ANEEL, indicando o valor, o prazo e demais condições da
operação. Referidas garantias somente poderão ser constituídas para lastrear financiamento dos bens e serviços
destinados à implantação dos empreendimentos de geração de energia elétrica de que se trata e desde que esses
pertençam ao mesmo grupo controlador da concessionária de serviço público de energia elétrica garantidora.
Essa modalidade de garantia será autorizada para o período correspondente à construção da obra, extinguindo-se 180
dias após sua entrada em operação comercial, esta, caracterizada pela operação da última unidade geradora,
respeitada a data prevista no cronograma de implantação da usina aprovado pela ANEEL. A Resolução também
estabelece a metodologia para cálculo dos limites a serem respeitados pelas concessionárias: (a) em função do
endividamento em relação ao passivo total; ou (b) em função da geração interna de recursos apurados anualmente, no
período abrangido pela garantia pretendida.
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Deverá constar da contratação pleiteada a expressa renúncia dos agentes financiadores a qualquer ação ou direito
contra a ANEEL e o Poder Concedente, em decorrência de desatendimento pelas concessionárias dos compromissos
assumidos, ressalvando-se ainda, no instrumento de contratação que, o uso do produto da eventual indenização dos
bens reversíveis para pagamento aos financiadores estará limitado ao valor dos débitos não liquidados.
Recentemente, a ANEEL aprovou a Resolução Normativa nº 150/05 que altera a forma de cálculo das garantias
financeiras previstas na comercialização de energia elétrica. Os novos critérios instituídos pela nova resolução, no
que concerne à comercialização, levam em conta a apuração dos três últimos saldos devedores por empresa, nos 24
meses precedentes à contabilização das transações de compra e venda de energia na CCEE. Períodos atípicos como
os de racionamento e os de redução, em níveis críticos, da capacidade de armazenamento dos reservatórios de usinas
hidrelétricas não serão considerados no histórico desses 24 meses de contabilização. A ANEEL já sinalizou que está
analisando uma proposta de regra de mercado com a caracterização definitiva dos períodos atípicos.
Remuneração das Geradoras
Ao contrário das concessionárias de distribuição de energia elétrica, em geral, as concessionárias de geração não têm,
em seus respectivos contratos de concessão, a fixação de tarifas, tampouco mecanismos de reajuste e revisão destas.
No âmbito dos Contratos Iniciais, as geradoras são remuneradas pelas tarifas fixadas entre estas e as respectivas
distribuidoras, as quais são homologadas pela ANEEL. Já no âmbito dos contratos bilaterais, são fixados preços entre
as partes, habitualmente decorrentes da participação em licitações públicas.
No caso da AES Tietê, o preço da energia e da demanda contratados sob os Contratos Iniciais é reajustado
anualmente de acordo com a fórmula abaixo:
FR = (VPA1 + (VPB0 x FIP)) / RA
onde:
FR

é o fator de reajuste;

RA

é o somatório dos faturamentos de energia e de demanda no período de referência, calculados com os
preços de energia e na demanda vigentes na data de referência anterior, excluído o ICMS, sendo que
o período de referência corresponde aos 12 meses anteriores à data do reajuste em processamento;

VPB0 é a RA – VPA0;
VPA0 é o valor correspondente aos tributos relativos ao período de referência, nas condições vigentes na
data de referência anterior;
VPA1 é o valor correspondente aos tributos relativos ao período de referência, nas condições vigentes na
data do reajustamento em processamento;
FIP

é o fator que exprime a variação cumulativa do IGP-M para os 12 meses anteriores ao reajuste.

No âmbito dos contratos bilaterais firmados anteriormente à promulgação da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico,
os preços negociados entre as empresas geradoras e distribuidoras eram, geralmente, influenciados pela limitação ao
repasse dos custos de aquisição de energia às tarifas cobradas pelas distribuidoras de seus consumidores finais. O
repasse de energia adquirida por meio de contratos de fornecimento firmados antes da promulgação da Lei do Novo
Modelo do Setor Elétrico é limitado por um valor estabelecido pela ANEEL, o chamado valor normativo.
Para os contratos celebrados sob a vigência da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, a limitação ao repasse de
custos pelas distribuidoras é baseada no Valor de Referência Anual, que corresponde à média apurada dos preços de
energia elétrica nos leilões “A-5” e “A-3”, calculados para todas as empresas distribuidoras. O Valor Anual de
Referência cria um incentivo para que as empresas distribuidoras contratem suas demandas esperadas de energia nos
leilões “A-5”, nos quais espera-se preços mais baixos do que nos leilões “A-3”, e será aplicado nos três primeiros
anos dos contratos de compra da energia produzida por novos projetos de geração. Após o quarto ano, os custos de
aquisição da energia produzida por tais projetos poderão ser integralmente repassados aos consumidores.
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Essas limitações ao repasse pelas distribuidoras dos custos de aquisição de energia acabam restringindo os preços de
energia cobrados pelas geradoras, uma vez que estes devem ser similares ao valor normativo ou ao Valor Anual de
Referência para serem competitivos. Com a promulgação da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, as geradoras
somente poderão vender sua energia para as distribuidoras por meio de leilões públicos conduzidos pela ANEEL e
pela CCEE. Tal restrição não se aplica à venda de energia no Ambiente de Contratação Livre, onde as geradoras
produtoras independentes de energia, como a AES Tietê, podem vender sua energia a preços livremente negociados.
Algumas geradoras contam, ainda, com o MRE para ter assegurada a receita correspondente à sua Energia Assegurada.
De acordo com a regulamentação brasileira, a receita proveniente da venda de energia elétrica pelas geradoras não
depende da energia efetivamente gerada, e sim da Energia Assegurada de cada usina, cuja quantidade é fixa e
determinada pelo Poder Concedente, constando no respectivo contrato de concessão. As diferenças entre a energia
gerada e a Energia Assegurada são cobertas pelo MRE, cujo principal propósito é mitigar os riscos hidrológicos,
assegurando que todas as usinas participantes recebam pelo seu nível de Energia Assegurada, independentemente da
quantidade de energia elétrica por elas efetivamente gerado. Em outras palavras, o MRE realoca a energia, transferindo
o excedente daqueles que geraram quantidades superiores às suas Energias Asseguradas, para aqueles que geraram
quantidade de energia insuficiente para atender à Energia Assegurada. A geração efetiva é determinada pelo ONS, tendo
em vista a demanda de energia e as condições hidrológicas. A quantidade de energia efetivamente gerada pelas usinas,
seja ela superior ou inferior à Energia Assegurada, tem seu preço fixado por uma tarifa denominada “Tarifa de Energia
de Otimização” - TEO, que cobre somente os custos de operação e manutenção da usina. Esta receita ou despesa
adicional será contabilizada mensalmente para cada gerador.
ENCARGOS SETORIAIS
Tarifas de uso dos Sistemas de Distribuição e de Transmissão
A ANEEL fiscaliza e regulamenta o acesso aos sistemas de distribuição e transmissão, bem como estabelece as tarifas
para o uso desses sistemas. As tarifas são (i) a TUSD, tarifa cobrada pelo uso da rede de distribuição exclusiva de cada
distribuidora e (ii) a TUST, tarifa pelo uso do sistema de transmissão, que consiste na Rede Básica e suas instalações
auxiliares. Adicionalmente, as distribuidoras do sistema interligado Sul/Sudeste pagam encargos específicos pela
transmissão da energia elétrica gerada em Itaipu. A seguir encontra-se um resumo de cada tarifa ou encargo.
TUSD
A TUSD é paga pelas geradoras e pelos Consumidores Livres pelo uso do sistema de distribuição da concessionária
distribuidora à qual a geradora ou o Consumidor Livre estejam conectados, e é reajustada anualmente, levando-se em conta
a variação de seus componentes. Atualmente, a TUSD é composta por TUSD Fio A, TUSD Fio B, TUSD Encargos do
Serviço de Distribuição, TUSD CCC, TUSD CDE, TUSD Proinfa, TUSD Perdas Técnicas e TUSD Perdas Não Técnicas.
TUST
A TUST é paga por distribuidoras, geradoras e Consumidores Livres pela utilização da Rede Básica e é reajustada
anualmente pela ANEEL de acordo com (i) a inflação e (ii) as receitas anuais permitidas para as concessionárias de
transmissão, determinadas pela ANEEL. Em conformidade com critérios estabelecidos pela ANEEL, os proprietários
das diferentes partes da rede de transmissão transferiram a coordenação de suas instalações ao ONS em troca do
recebimento de pagamentos regulados dos usuários do sistema de transmissão. Os usuários da rede, incluindo as
empresas de geração, assinaram contratos com o ONS que lhes conferem o direito de usar a rede de transmissão em
troca do pagamento das tarifas divulgadas. Outras partes da rede de propriedade das empresas de transmissão porém,
que não são consideradas como parte da rede de transmissão, são disponibilizadas diretamente aos usuários
interessados que pagam uma remuneração específica à empresa de transmissão pertinente.
Cobrança pela Utilização de Recursos Hídricos
Nos termos da Lei nº 9.648/98, os titulares de concessão ou autorização para exploração de potencial hidráulico devem
pagar, a título de compensação pela utilização de recursos hídricos, 6% sobre o valor da energia elétrica produzida. O
pagamento é devido aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em cujos territórios se localize o aproveitamento ou
que tenham áreas alagadas por águas do respectivo reservatório, e a órgãos da Administração Direta da União. Em 2000,
nos termos da Lei nº 9.984 (que criou a Agência Nacional de Águas - ANA), esse percentual foi alterado para 6,75%,
sendo que as grandes centrais geradoras de energia elétrica iniciaram o pagamento do adicional de 0,75% em julho daquele
ano. Esses valores ainda não são cobrados integralmente pela ANA.

144

Taxa de Fiscalização ANEEL - TFSEE
A Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia (TFSEE) foi instituída pela Lei nº 9.427/96, e regulamentada pelo
Decreto nº 2.410/97. Trata-se de taxa anual, diferenciada em função da modalidade de serviço e proporcional ao
porte da concessão, permissão ou autorização (aqui incluídas a produção independente e a auto-produção de energia).
A TFSEE alcança 0,5% do benefício econômico anual auferido pelo concessionário, permissionário ou autorizado e
deve ser recolhida diretamente à ANEEL, em doze quotas mensais.
Encargo de Transporte de Itaipu
A Usina Hidrelétrica de Itaipu possui uma grade de transmissão operada em corrente alternada e contínua, que não é
considerada parte da Rede Básica ou do sistema de transmissão intermediário. O uso deste sistema é remunerado por
uma tarifa específica denominada encargo de transporte de Itaipu, pago pelas empresas detentoras de quotas da
energia produzida por Itaipu, na proporção de suas quotas.
Tarifas de Distribuição
Os valores das tarifas de distribuição são reajustados anualmente pela ANEEL, conforme fórmula paramétrica
prevista em cada contrato de concessão. Ao ajustar tarifas de distribuição, a ANEEL divide os custos de
concessionárias de distribuição entre (1) custos fora do controle da distribuidora (chamado de custos “não
gerenciáveis”), ou Parcela A, e (2) custos sob o controle das distribuidoras (chamado de custos “gerenciáveis”), ou
Parcela B. Os custos da Parcela A incluem, entre outros:
•

Custos de energia comprada para revenda de acordo com Contratos Iniciais;

•

Custos de energia comprada de Itaipu;

•

Custos de energia comprada de acordo com contratos bilaterais livremente negociados entre as partes;

•

Custos de energia comprada em leilões públicos;

•

Determinadas taxas regulatórias; e

•

Custos de uso e conexão para transmissões.

A Parcela B compreende os itens de custo que estão sob o controle das concessionárias e incluem, entre outros:
•

Retorno sobre o investimento relacionado à área de concessão;

•

Impostos sobre receitas;

•

Custos de depreciação; e

•

Custos de operação e manutenção do sistema de distribuição.

O contrato de concessão de cada empresa de distribuição estabelece um Reajuste de Tarifa Anual. Neste momento,
se busca que todos os custos da Parcela A sejam totalmente repassados aos clientes. Os custos da Parcela B,
entretanto, são corrigidos de acordo com o índice IGP-M, ajustado por um fator X.
As empresas de distribuição de energia elétrica, conforme estabelecido em seus contratos de concessão, também têm
direito à revisão periódica das tarifas com intervalos que podem variar entre três e cinco anos (no caso da
Eletropaulo, a cada quatro anos). Nestas revisões (1) todos os custos da Parcela B são recalculados e (2) o fator X é
calculado com base em três componentes: (i) Xc estabelecido a cada ano, é baseado em índice desatisfação do
cliente, conforme pesquisa da ANEEL; (ii) Xa, também estabelecido a cada ano, é calculado considerando a
diferença entre os índices de inflação IPC-A e o IGP-M multiplicada, basicamente, pelos custos totais com pessoal
da Distribuidora (uma vez que os aumentos de salários se baseiam no IPC-A e os aumentos da Parcela B se baseiam
no IGP-M) e; e (3) Xe, estabelecido a cada revisão periódica, é um fator baseado em ganhos de produtividade da
concessionária devido ao crescimento de mercado.
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O Fator X é usado para ajustar o índice IGP-M que deve ser aplicado ao componente da Parcela B nos reajustes anuais.
Além disso, concessionárias de distribuição de energia têm direito a revisão extraordinária, analisadas caso a caso,
para assegurar seu equilíbrio econômico-financeiro e compensá-las por custos imprevisíveis, inclusive impostos, que
alterem significativamente sua estrutura de custos.
Desde 2002, clientes de baixa renda têm-se beneficiado de uma tarifa especial estabelecida pelo governo através da
ANEEL. Durante o ano de 2002, o déficit gerado pela aplicação desta tarifa especial foi financiado pela Eletrobrás
com fundos da RGR. Em 2002, de acordo com o Decreto Nr. 4.336/02, foi determinado que as empresas de
distribuição seriam compensadas pela perda de receitas resultante da Tarifa Especial pelo Governo Federal com
fundos derivados de dividendos pagos pela Eletrobrás e outras empresas estatais federais e do CDE.
Reserva Global de Reversão - RGR
Em determinadas circunstâncias, as empresas do setor elétrico são indenizadas em caso de revogação ou encampação da
concessão. Em 1971, o Governo Federal criou a Reserva Global de Reversão, (“RGR”), concebida para prover fundos
para tal indenização. Em fevereiro de 1999, a ANEEL instituiu a cobrança de uma taxa exigindo que todas as
distribuidoras e determinadas geradoras que operassem sob o regime de serviços públicos fizessem contribuições
mensais à RGR, a uma taxa anual equivalente a 2,5% dos ativos fixos da empresa em operação, porém não podendo
exceder 3,0% do total de sua receita operacional em qualquer exercício. Nos últimos anos, a RGR tem sido usada
principalmente para financiar projetos de geração e distribuição. A RGR está programada para se esgotar em 2010, e a
ANEEL deverá rever a tarifa de forma que o consumidor venha ser de alguma maneira beneficiado pelo fim da RGR.
O Governo Federal passou a cobrar uma remuneração dos Produtores Independentes de Energia pelo uso recursos
hidrológicos, exceto as Pequenas Centrais Hidrelétricas, semelhante à remuneração cobrada de empresas do setor
público em relação à RGR. Os Produtores Independentes de Energia devem fazer contribuições para o Fundo UBP,
conforme as regras do respectivo processo de licitação pública para outorga das concessões. A Eletrobrás recebeu
todos os pagamentos relativos ao Fundo UBP até 31 de dezembro de 2002. Todos os pagamentos para o Fundo UBP
desde 31 de dezembro de 2002 devem ser efetuados diretamente ao Governo Federal.
Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis - CCC
As distribuidoras e geradoras que vendem energia diretamente a consumidores finais, devem contribuir para a CCC.
A CCC foi criada em 1973 com o objetivo de gerar reservas financeiras para cobrir os elevados custos associados ao
uso cada vez maior das usinas termelétricas. Cada empresa de energia deve fazer contribuições anuais à CCC. As
contribuições anuais são calculadas com base nas estimativas do custo do combustível necessário para as usinas de
energia termelétrica no ano seguinte. A CCC, por sua vez, reembolsa as empresas de energia por parcela significativa
dos custos de combustível de suas Usinas Termelétricas. A CCC é gerida pela Eletrobrás.
Em fevereiro de 1998, o Governo Federal determinou a extinção da CCC. Os subsídios da CCC serão extintos no
decorrer do período de três anos a partir de 2003 para as usinas termelétricas construídas anteriormente a fevereiro de
1998 e atualmente pertencentes ao SIN. As usinas termelétricas construídas após tal data não terão direito aos
subsídios da CCC. Em abril de 2002, o Governo Federal determinou que os subsídios da CCC continuariam a ser
pagos às usinas termelétricas localizadas em sistemas isolados por um período de 20 anos de forma a promover a
geração de energia nestas regiões.
Com exceção de determinadas Pequenas Centrais Hidrelétricas, todas instalações hidrelétricas do Brasil devem pagar
encargos aos estados e municípios brasileiros pelo uso de recursos hidrológicos. Os respectivos montantes são
baseados no montante de energia elétrica gerada por cada usina e pagos aos estados e municípios onde se localiza a
usina ou seu reservatório.
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Conta de Desenvolvimento Energético - CDE
Em 2002, o Governo Federal instituiu a Conta de Desenvolvimento Energético, ou CDE, cujos fundos são providos
por meio de pagamentos anuais feitos por concessionárias pelo uso de bens públicos, penalidades e multas impostas
pela ANEEL e, desde 2003, pelos valores anuais pagos pelos agentes que comercializam energia com consumidores
finais, por meio inclusão do encargo às tarifas de uso dos sistemas de transmissão e/ou de distribuição. Estes
encargos são reajustadas anualmente. A CDE foi criada para apoiar (1) o desenvolvimento da produção de energia
em todo o país; (2) a produção de energia por meio de fontes alternativas de energia, e (3) a universalização dos
serviços de energia em todo o país. A CDE deverá permanecer em vigor por 25 anos, e é regulada pela ANEEL e
administrada pela Eletrobrás.
Contribuição para Pesquisa e Desenvolvimento
As concessionárias, permissionárias ou autorizadas de serviço público de distribuição, geração e transmissão de
energia elétrica devem investir a cada ano um mínimo de 1% de sua receita operacional líquida em pesquisa e
desenvolvimento do setor elétrico. Pequenas Centrais Hidrelétricas, projetos de energia solar, eólica e biomassa estão
isentos de tal exigência. Em 28 de novembro de 2005, a Resolução Normativa da ANEEL nº 176 estabeleceu novos
critérios para a aplicação de recursos em Programas de Eficiência Energética, onde passam a ser aplicados 0,5% da
receita operacional líquida no desenvolvimento de PEE até 31 de dezembro de 2005; mínimo de 0,25% da receita
operacional líquida no desenvolvimento de PEE a partir de janeiro de 2006; e destinação de no mínimo 50,0% do
total de recursos do PEE em projetos que contemplem comunidades de baixa renda.
Inadimplemento de Encargos Setoriais
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico estabelece que a falta de pagamento da contribuição à RGR, ao Proinfa, à
CDE, à CCC, ou dos pagamentos devidos em virtude de compra de energia elétrica no Ambiente de Contratação
Regulado ou de Itaipu, impedirá a parte inadimplente de receber reajustes de tarifas (exceto a revisão extraordinária)
ou de receber recursos advindos da RGR, da CDE ou da CCC.
Redução Compulsória no Consumo
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico estabelece que, em uma situação na qual o Governo Federal venha a
decretar a redução compulsória do consumo de energia em determinada região, todos os Contratos de Quantidade de
Energia no Ambiente de Contratação Regulado, registrados pela CCEE, deverão ter seus respectivos volumes
reajustados na mesma proporção da redução do consumo.
CRISE NO SETOR - MEDIDAS ADOTADAS DURANTE A TRANSIÇÃO DO ANTIGO PARA O NOVO MODELO
Programa de Racionamento
A baixa quantidade de chuvas na estação úmida 2000/2001 resultou em uma queda anormal nos níveis de água em
diversos reservatórios utilizados pelas maiores usinas hidrelétricas do Brasil. Tal fato, aliado à restrição de
investimentos nos últimos anos em projetos de geração e transmissão, levou o Governo Federal a adotar restrições no
atendimento ao consumo de energia no ano de 2001. Em maio de 2001, o Presidente da República criou a Câmara de
Gestão da Crise de Energia Elétrica, posteriormente transformada em Câmara de Gestão do Setor Elétrico, com o
objetivo de propor e implementar medidas de natureza emergencial para compatibilizar a demanda e a oferta de
energia elétrica, de forma a evitar interrupções imprevistas de suprimento.
A CGSE estabeleceu regimes especiais de cobrança de tarifas, limites de uso e fornecimento de energia e outras
medidas visando à redução do consumo de energia elétrica nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte.
Em virtude da melhoria nas condições hídricas no País e do aumento significativo dos níveis nos reservatórios das
usinas hidrelétricas, o Governo Federal anunciou, em fevereiro de 2002, o fim das medidas de racionamento. Não
obstante, o setor energético brasileiro continua extremamente dependente das condições hídricas. A eventual redução
no volume de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas em virtude da falta de chuva e a falta de investimentos
em projetos de geração e transmissão poderão levar, no futuro, à adoção de medidas de racionamento na geração,
distribuição e consumo de energia.
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Acordo do Programa de Racionamento
Durante o período do racionamento de energia elétrica, houve um desequilíbrio financeiro no mercado de curto prazo,
em decorrência da redução da carga e, conseqüentemente, da geração. Tal desequilíbrio fez com que as empresas
distribuidoras se tornassem credoras no antigo Mercado Atacadista de Energia Elétrica (o “MAE”), uma vez que
apresentavam sobras de energia contratada em relação ao consumo de energia, ao passo que fez com que as empresas
geradoras se tornassem devedoras, uma vez que a energia produzida era deficiente em relação à energia contratada.
Para mitigar tal problema, a Lei nº 10.438/02 do Novo Modelo do Setor Elétrico estabeleceu que parcela das
despesas com a compra de energia no MAE realizada até dezembro de 2002 decorrentes da redução da geração de
energia nas usinas participantes do MRE e consideradas nos Contratos Iniciais fosse repassada aos consumidores,
com exceção de consumidores residenciais de baixa renda ou com consumo mensal inferior a 350 kWh e de
consumidores rurais com consumo mensal inferior a 700 kWh.
Nos termos da Lei nº 10.604, de 17 de dezembro de 2002, as despesas das concessionárias e permissionárias de
distribuição de energia elétrica decorrentes da alteração das condições para enquadramento dos consumidores de
baixa renda, seriam objeto de subvenção econômica às concessionárias, com a finalidade de contribuir para a
modicidade tarifária, segundo os critérios e valores fixados pela ANEEL.
As Resoluções ANEEL n° 552, de 14 de outubro de 2002, e n° 763, de 20 de dezembro de 2002, fixaram as formas para
a efetivação da liquidação financeira das operações de compra e venda de energia no mercado do MAE. Nos termos da
Resolução ANEEL n° 763/02, 50% dos valores contabilizados foram pagos em dezembro de 2002, sendo que os 50%
remanescentes foram liquidados após a finalização da auditoria prevista na Convenção de Mercado do MAE.
Tarifas de Transmissão e Conexão
As Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão – TUST tem por objetivo cobrir os custos associados ao serviço de
transporte da energia elétrica no sistema elétrico brasileiro, ou seja, desde os parques geradores de energia elétrica
até os centros de consumo.
Sendo o Brasil um país com geração predominantemente hidráulica, as usinas, por via de regra, encontram-se
afastadas dos centros de carga, tornando-se necessário que uma extensa rede de linhas de transmissão e de
subestações em tensão igual ou superior a 230 kV, denominada Rede Básica, transportem essa energia.
A operação, coordenação e controle desta rede de transmissão é de responsabilidade do ONS, pessoa jurídica de
direito privado, autorizado do Poder Concedente, regulado e fiscalizado pela ANEEL.
As concessionárias de transmissão são remuneradas através de uma Receita Anual Permitida - RAP, definida e
homologada pela ANEEL por meio dos Leilões de Transmissão ou de Resoluções Autorizativas. Esta RAP deve ser
suficiente para remunerar os investimentos das transmissoras, cobrir os custos de operação e manutenção das
instalações, inclusive os custos relativos aos centros de operação do sistema, aos serviços de telecomunicação e da
transmissão de dados, além dos tributos e encargos setoriais.
Assim, as tarifas de transmissão (TUST) têm a finalidade de arrecadar os montantes associados à RAP de cada
transmissora, sendo que estas tarifas são estabelecidas anualmente pela ANEEL na mesma data em que ocorre o
reajuste da RAP das transmissoras, ou seja, em 1o julho de cada ano. A TUST é aplicada a todos os usuários do
sistema de transmissão, neste caso: distribuidoras, geradores, Consumidores Livres e agentes
importadores/exportadores de energia.
O cálculo destas tarifas é realizado a partir de simulação de um programa computacional, chamado Programa Nodal,
que utiliza como dados de entrada: a configuração da rede, representada por suas linhas de transmissão, subestações;
as demandas de geração e de carga do sistema; a receita total a ser arrecadada e de alguns parâmetros estabelecidos
pela ANEEL. Cabe informar que a receita total do sistema, além de ser composta pela RAP a ser paga às
concessionárias de transmissão, é formada também por parte do orçamento do ONS, por uma Parcela de Ajuste, que
correspondente às diferenças de arrecadação do período anterior, e por uma previsão de receita para pagamento de
instalações de transmissão que irão entrar em operação ao longo do período considerado.
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Desta forma, pela metodologia utilizada pela ANEEL as tarifas de transmissão são aplicadas proporcionalmente ao
uso que cada agente faz deste sistema, ou seja, são estabelecidas tarifas específicas para cada ponto de conexão com
este sistema de transmissão, à razão da demanda contratada pelos agentes em cada um destes pontos de conexão.
Acordo Geral do Setor Elétrico
O Acordo Geral do Setor Elétrico foi o acerto firmado entre geradoras e distribuidoras com o objetivo de definir
regras para compensação das perdas financeiras geradas pelo Programa de Racionamento de energia 2001/2002.
O acordo, fechado em dezembro de 2001, prevê financiamento de até R$7,5 bilhões do BNDES às empresas e
Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE) de 2,9% para consumidores rurais e residenciais, com exceção dos
consumidores de baixa renda, e de 7,9% para consumidores de outras classes, a título de recomposição das perdas.
Meio Ambiente
As exigências legais e da sociedade, relacionadas às questões ambientais, têm aumentado consideravelmente nos
últimos tempos.
As violações à legislação ambiental podem caracterizar crime ambiental, atingindo tanto os administradores, que
podem até ser presos, como a própria pessoa jurídica dessas empresas. Podem, ainda, acarretar penalidades
administrativas, como multas de até R$50 milhões (aplicáveis em dobro ou no seu triplo, em caso de reincidência) e
suspensão temporária ou definitiva de atividades. Tais sanções serão aplicadas independentemente da obrigação de
reparar a degradação causada ao meio ambiente e a terceiros afetados.
Na esfera civil os danos ambientais implicam responsabilidade solidária e objetiva, direta e indireta. Isto significa que
a obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar a todos os direta ou indiretamente envolvidos,
independentemente da comprovação de culpa dos agentes. Como conseqüência, a contratação de terceiros para
proceder a qualquer intervenção nas operações de determinada empresa, como a disposição final de resíduos, não
exime a responsabilidade da contratante por eventuais danos ambientais causados pela contratada. Para evitar este
risco, a empresa possui procedimento específico em seu Sistema de Gestão Ambiental, com a introdução de cláusulas
ambientais rígidas, solicitação de documentação, principalmente de suas licenças ambientais e auditorias nas
empresas que prestam serviços mais críticos sob o ponto de vista ambiental.
A legislação ambiental brasileira determina que o regular funcionamento de atividades consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente, está condicionado ao
prévio licenciamento ambiental. Este procedimento é necessário tanto na concepção (Licença Prévia – LP), instalação
(Licença de Instalação - LI) e operação do empreendimento (Licença de Operação – LO), quanto para as ampliações
nele procedidas, sendo que as licenças emitidas precisam ser renovadas periodicamente. O licenciamento ambiental de
atividades e/ou empreendimentos cujos impactos ambientais são considerados pequenos e não significativos, no qual
a Eletropaulo se enquadra, estão sujeitos ao Estudo Ambiental Simplificado (EAS) no âmbito estadual e Estudo de
Viabilidade Ambiental (EVA) no Município de São Paulo, assim como à implementação de medidas mitigadoras e
compensatórias dos impactos ambientais causados pelo empreendimento. Estamos sujeitos a compensação ambiental
para os casos de supressão de vegetação, sendo que o valor é variável de acordo com a caracterização da vegetação e
sua localização.
O processo de licenciamento ambiental compete, em regra, aos órgãos estaduais integrantes do Sistema Nacional do
Meio Ambiente e compreende a emissão de três licenças, todas com prazos determinados de validade, a saber: licença
prévia, licença de instalação e licença de operação. Cada uma destas licenças é emitida conforme a fase do
empreendimento e seu impacto ambiental, sendo que a manutenção de sua validade depende do cumprimento das
condicionantes que forem estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador.

149

Em relação ao Município de São Paulo, os casos (i) de reforma com ampliação da tensão ou da corrente nominal e (ii)
de implantação de novas unidades de linhas de transmissão e subestações dos sistemas de geração, de transmissão e
de distribuição de energia elétrica, com tensão nominal igual ou superior a 69 kV, são licenciados na própria esfera
municipal através da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, conforme Portaria nº 80/05 deste mesmo órgão.
A ausência de licença ambiental, independentemente de a atividade estar ou não causando danos efetivos ao meio
ambiente, caracteriza a prática de crime ambiental, além de sujeitar o infrator a penalidades administrativas, tais como
multas que, no âmbito federal, podem chegar a R$10 milhões (aplicáveis em dobro ou no seu triplo, em caso de
reincidência) e interdição de atividades.
As demoras ou indeferimentos, por parte dos órgãos ambientais licenciadores, na emissão ou renovação dessas
licenças, assim como a eventual impossibilidade de essas empresas atenderem às exigências estabelecidas por tais
órgãos ambientais no curso do processo de licenciamento ambiental, que estão cada vez mais restritivas, poderão
prejudicar, ou mesmo impedir, conforme o caso, a instalação e a operação dos seus empreendimentos.
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VISÃO GERAL DOS NEGÓCIOS DA EMISSORA
BREVE HISTÓRICO DA EMISSORA
De acordo com seu Estatuto Social, a Emissora tem como objeto social exercer o controle acionário da Eletropaulo,
AES Tietê, Uruguaiana, AES Communications Rio de Janeiro S.A., Eletropaulo Telecomunicações Ltda., AES
Infoenergy Ltda. e AES Minas, mediante a participação direta ou indireta no capital dessas sociedades, não
possuindo qualquer atividade operacional.
A Emissora foi constituída em 6 de novembro de 2000, com a denominação Energia Paulista Participações S.A., por
duas empresas controladas indiretamente pela AES Corporation, AES Bridge I Ltd. e AES Bridge II Ltd., ambas
sediadas nas Ilhas Cayman, com o objetivo de participar de oportunidades de negócios principalmente no setor de
energia elétrica no Brasil.
Em agosto de 2001, a Emissora realizou sua primeira emissão de debêntures simples com garantia real, cujos
recursos obtidos foram destinados à aquisição de ações preferenciais de emissão da AES Tietê. Dessa forma, em 21
de agosto de 2001, a Emissora adquiriu 8.968.224.985 ações preferenciais de emissão da AES Tietê, correspondentes
a, naquela data, 9,57% do capital social da AES Tietê. Posteriormente, em 7 de agosto de 2003, tendo sido encerrado
prazo para o exercício do direito de permuta por debenturistas dessa emissão, foram permutadas por ações
preferenciais da AES Tietê, no total, 621.946 debêntures, de modo que, o percentual das ações detido pela Emissora
na AES Tietê foi reduzido para 8,69%.
Em dezembro de 2003, em decorrência de renegociação de dívidas detidas por empresas do Grupo AES junto ao
Sistema BNDES, foi implementada reestruturação societária envolvendo parte das empresas do Grupo AES no
Brasil, que consistiu na criação de uma nova empresa, a Brasiliana Energia S.A., para deter e exercer o controle
acionário direto e indireto da AES Tietê, Eletropaulo e Uruguaiana. Em virtude de referida reorganização societária,
a Emissora passou a ser controlada pela Brasiliana.
O capital social da Brasiliana, por sua vez, era dividido entre a AES Corporation, que detinha 50,01% do capital
social votante e 46,16% do capital social total da Brasiliana e pelo Sistema BNDES, que detinha 49,99% do capital
votante e 53,84% do capital social total da Brasiliana.
Em abril de 2005, a Emissora exerceu seu direito de preferência de subscrição das ações emitidas pela coligada AES
Tietê em virtude do seu aumento de capital ocorrido em 25 de fevereiro de 2005, inicialmente integralizadas por
meio de capitalização em favor da AES Tietê Empreendimentos, adquirindo assim, em 12 de abril de 2005,
140.297.895 ações preferenciais, valorizadas a mercado, por R$5.109,6 mil. Tal quantia foi paga utilizando-se de
recursos oriundos de aporte da controladora Brasiliana. Assim, a Emissora passou a deter 8.279.468.862 ações
preferenciais da AES Tietê, mantendo a sua participação de 8,69% no capital social da AES Tietê.
Em setembro de 2006, a Brasiliana, AES Corporation e BNDES (por meio de sua subsidiária, o BNDESPAR) iniciaram a
implementação de uma reorganização societária por meio da qual ocorreu a incorporação da Brasiliana pela AES Transgás,
em 30 de setembro de 2006, e a incorporação da AES Transgás pela Emissora, em 31 de outubro de 2006, sendo que após
esta incorporação a Emissora mudou a sua denominação de Energia Paulista Participações S.A. para Companhia Brasiliana
de Energia Para mais informações vide item “Reorganização Societária do Grupo AES Brasil” abaixo.
Tendo em vista que, na data deste Prospecto, a Emissora é uma holding, os recursos da Emissora, bem como os
riscos de mercado que afetam tais recursos, decorrem, dentre outros fatores, dos dividendos e juros sobre o capital
próprio pagos pela Eletropaulo, pela AES Tietê e pela Uruguaiana. Além disso, a presente Oferta possui, dentre
outras garantias, a alienação fiduciária, sob condição suspensiva, das ações da Eletropaulo e da AES Tietê, bem
como a cessão fiduciária, sob condição suspensiva, do fluxo de dividendos das sociedades que controlam, direta ou
indiretamente, a Uruguaiana, os quais dependem em última análise dos dividendos pagos pela Eletropaulo, AES
Tietê e Uruguaiana. Segue abaixo descrição dessas três empresas.
É importante ressaltar que, por não ter atividades operacionais, não há qualquer informação referente exclusivamente
à Emissora a ser incluída nesse Prospecto com relação a (i) informações sobre patentes, marcas e licenças; (ii)
contratos relevantes celebrados pela Emissora e possíveis efeitos decorrentes de eventuais renegociações contratuais;
e (iii) número de funcionários e política de recursos humanos. As informações operacionais incluídas nesta Seção
referem-se à Eletropaulo, à AES Tietê e à Uruguaiana.
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A Emissora tem sede social localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Lourenço Marques,
158, 1° andar, sala C, Vila Olímpia.
O prazo de duração da Emissora é indeterminado. A Emissora obteve seu registro de companhia aberta na CVM em
29 de junho de 2001.
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA DO GRUPO AES BRASIL
A Brasiliana, a AES Corporation e o BNDES (por meio de sua subsidiária, o BNDESPAR) iniciaram a implementação de
uma reorganização societária tendo como principais objetivos fortalecer a estrutura de capital do grupo, por meio da
redução de seu endividamento e da reestruturação do endividamento remanescente, bem como eliminar ineficiências
decorrentes da existência de empresas holding ou de participações intermediárias, algumas sediadas no exterior.
A referida reorganização societária compreendeu e compreenderá os seguintes principais eventos:
(v)

oferta secundária de ações preferenciais classe “B” de emissão da Eletropaulo ocorrida em 22 de
setembro de 2006;

(vi)

incorporação da Brasiliana pela AES Transgás ocorrida em 30 de setembro de 2006;

(vii)

incorporação da AES Transgás pela Emissora, ocorrida em 31 de outubro de 2006, sendo que após esta
incorporação a Emissora passou a ser designada Companhia Brasiliana de Energia; e

(viii)

realização de diversas operações visando à extinção de holdings intermediárias entre a Companhia e
sociedades operacionais por ela controladas (Eletropaulo, AES Tietê e Uruguaiana), as quais deverão
ser implementadas até o final do ano de 2007.

Na data deste Prospecto, a estrutura do Grupo AES Brasil era a seguinte:
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Após a finalização do processo de Reorganização Societária descrito acima, a estrutura simplificada do Grupo AES
Brasil será a seguinte:

AES Holdings
Holdings
AES
Brasil Ltda
Ltda
Brasil

BNDESPAR
BNDES
O 49,99%
P 100,00%
T 53,84%

O 50,01%
P 0,00%
T 46,15%

Cia. Brasiliana
Part.
de Energia

O 100%
T 100%

AES
Infoenergy

O 100%
T 100%

AES Uruguaiana
Uruguaiana
AES
Cayman)
Inc (Cayman
O 100%
T 100%

O 98,26%
T 98,26%
P 7,38%
T 4,44%

AESAES
Elpa

O 71,27%
P 32,23%
T 52,54%

AES Tietê
TietêS.A.
S.A.
AES

O 77,81%
P 0,00%
T 34,87%

AES Uruguaiana
AES
Urugaiana
Empreend.S.A.
S.A.
Empreend.

Eletropaulo
Eletropaulo

LEGENDA
O = Ações Ordinárias
P = Ações Preferenciais
T = Total

DESTAQUES OPERACIONAIS DA ELETROPAULO E DA AES TIETÊ
Destaques Operacionais da Eletropaulo
A Eletropaulo foi a maior distribuidora de energia elétrica do Brasil, em 2005, em termos de receita e de volume de
eletricidade distribuída, e acredita possuir vantagens, que permitem continuamente melhorar sua performance
operacional e financeira:
•

Área de Concessão Concentrada e Desenvolvida. A Eletropaulo fornece eletricidade para 5,4 milhões de
clientes em uma área de concessão com aproximadamente 16 milhões de residentes, abrangendo a área
metropolitana de São Paulo, que é a maior área metropolitana dentro do estado mais desenvolvido e
industrializado do Brasil. São Paulo é o centro financeiro e comercial do Brasil, e é a sede de muitas
grandes empresas brasileiras e da maioria das principais instituições financeiras. De acordo com IBGE, em
2003, a sua área de concessão representava 13,9% do PIB brasileiro. Em comparação com as áreas de
concessão de outras distribuidoras do Brasil, sua área de concessão tem um alto índice de PIB/per capita e
uma alta densidade demográfica, assim como um dos maiores índices de consumo de eletricidade per
capita. Em 4 de julho de 2003, data de sua última revisão tarifária, a base bruta de sua remuneração foi de
R$9.885 milhões, sobre a qual há repasse à tarifa de 4,3% decorrente da depreciação de referida base de
remuneração. Adicionalmente, de acordo com as regras de revisão tarifária aplicáveis às distribuidoras de
energia elétrica, vigentes até próxima revisão tarifária da Eletropaulo, a ANEEL repassa às tarifas de
energia elétrica 17,07% sobre a base de remuneração líquida de ativos, que no caso da Eletropaulo foi
homologada em R$4.771 milhões em 2003. Tal retorno visa remunerar o valor do capital investido na
Eletropaulo, seja por meio de capital próprio e/ou de terceiros.
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•

Base de Clientes Diversificada e Crescente. A base de clientes da Eletropaulo tem crescido gradativamente
desde a privatização, em abril de 1998, e o número de clientes dentro da sua área de concessão tem crescido
a uma média de 100 mil novos clientes por ano desde 1999. Essa base de clientes é diversificada e não é
dependente de nenhum segmento específico da economia brasileira. No período de nove meses findo em 30
de setembro de 2006, 33,2% da eletricidade transmitida em sua rede de distribuição destinou-se a atender a
demanda de seus clientes residenciais, 26,0% de seus clientes comerciais, 17,4% de seus clientes industriais,
17,0% de clientes livres e 6,4% de outros clientes. A base de clientes reflete as mudanças da economia da
região metropolitana de São Paulo, cuja representatividade do setor de serviços na economia tem aumentado
em relação à produção industrial. A administração da Eletropaulo acredita que sua carteira diversificada de
clientes, somada à renda média dos clientes residenciais superior à média nacional, reduz os riscos de
diminuição do consumo em sua área de concessão, dado que o mercado residencial tende ser menos sensível
às oscilações da economia do que o mercado industrial, que reage mais rapidamente a reduções no ritmo de
desenvolvimento e crescimento econômico.

•

Administração Experiente. Os conselheiros e diretores da Eletropaulo têm vasta experiência no segmento
de distribuição e geração de energia elétrica, tanto no setor privado como no público. Em 30 de setembro de
2006, seus diretores possuíam, em média, 13 anos de experiência no setor de energia elétrica.

•

Acionistas Importantes e Comprometidos. Seus acionistas indiretos são AES Corporation e BNDES. A
AES Corporation é uma companhia líder no mercado mundial de energia elétrica que, em 2005, detinha e
operava mais de US$29 bilhões em ativos em 26 países, incluindo 127 unidades de geração de eletricidade,
que fornecem mais de 44.000 MW de capacidade de geração, e 14 distribuidoras de energia elétrica. A AES
Corporation investe ativamente no Brasil desde 1996 e tem um forte comprometimento com seus negócios
na América Latina. A AES Corporation pretende continuar focada na consolidação de suas atividades na
região. Em 2005, os negócios na América Latina da AES Corporation representaram 57,9% de sua receita
bruta consolidada. O BNDES é o maior Banco de Desenvolvimento da América Latina, com mais de R$175
bilhões em ativos, sendo a principal instituição financeira de execução das políticas de investimento do
Governo Federal, auxiliando diretamente ou por meio do BNDESPAR, programas, projetos, trabalhos e
serviços relacionados ao desenvolvimento econômico e social do Brasil. O BNDES é também a principal
fonte doméstica de financiamento de longo-prazo, com uma ênfase especial no financiamento de projetos de
infra-estrutura para os setores privado e público, incluindo a indústria de energia elétrica. A Eletropaulo
acredita que o conhecimento técnico e operacional e a importância de seus acionistas proporcionam
vantagens significativas na administração de suas operações.

•

Serviço de Alta Qualidade e Confiança. A Eletropaulo acredita ter alto nível de qualidade de serviço, com
poucos e curtos episódios de interrupção de serviço e uma grande variedade de serviços de valor agregado
para seus clientes, como programas de eficiência elétrica, gerenciamento de carga de energia e serviços de
infra-estrutura elétrica. Em 30 de setembro de 2006, a Eletropaulo teve uma freqüência de interrupções
(medida em número de interrupções por consumidor por ano) de 5,95, com tempo médio de interrupção
(medido em horas por consumidor por ano) de 8,25 horas, estando em cumprimento com os padrões
estabelecidos pela ANEEL. A ANEEL realiza pesquisas sobre a qualidade dos serviços da Eletropaulo junto
aos consumidores em sua área de concessão, e parte da sua tarifa é ajustada com base no resultado dessas
pesquisas. Na medida em que a Eletropaulo obtém bons resultados nessas pesquisas, sua lucratividade
poderá aumentar. Adicionalmente, a sua alta qualidade de serviço diminui os custos de manutenção,
melhora a satisfação dos seus clientes, e é um importante diferencial dos serviços que presta, ajudando a
Eletropaulo a reter seus clientes potencialmente livres.

•

Estrutura de Capital Equilibrada. Ao longo dos últimos três anos a Eletropaulo concluiu um programa de
refinanciamento e reperfilamento de suas dívidas que diminuiu as despesas com juros, melhorou
significativamente sua liquidez e flexibilidade operacional, e alongou o prazo médio de suas dívidas de 2,86
anos, em 31 de dezembro de 2004, para 5,44 anos, em 30 de setembro de 2006. Ademais, nos últimos doze
meses findos em 30 de setembro de 2006, a Eletropaulo reduziu o custo médio da dívida de 101,9% para
99,7% do CDI, bem como estendeu o prazo médio das dívidas de 3,43 anos para 5,44 anos. Como resultado,
a amortização de dívida foi compatibilizada com a sua expectativa de geração de caixa. Além disso, a
Eletropaulo reduziu significativamente as dívidas atreladas ao Dólar de 17,0% de sua dívida total em 31 de
dezembro de 2004 para 2,1% em 30 de setembro de 2006, o que reduziu sua exposição às flutuações da taxa
de câmbio do Dólar em relação ao Real. A Eletropaulo acredita que a melhora de sua estrutura de capital,
juntamente com a sua geração de caixa operacional (R$1.547 milhões em 2005 e R$1.209,4 milhões no
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006), poderão permitir que a Eletropaulo volte a
realizar distribuições de dividendos aos acionistas no futuro.
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Destaques Operacionais da AES Tietê
Desde a sua constituição, a AES Tietê figura como uma das maiores empresas de geração de energia elétrica do
Brasil, com base nos resultados operacionais e financeiros obtidos nos últimos anos. Neste sentido, a AES Tietê
possui as seguintes vantagens competitivas:
•

Condições Hidrológicas Favoráveis. As condições hidrológicas da região em que atua e a disponibilidade
de seus equipamentos têm permitido à AES Tietê a produção de energia 18% superior à sua Energia
Assegurada, com base na média dos últimos 20 anos.

•

Relacionamento com o Governo e com a Sociedade. A AES Tietê pauta seu relacionamento com os diferentes
órgãos públicos com os quais se relaciona com um único princípio: o da máxima transparência. Como, por força
da atividade principal da AES Tietê, há uma inter-relação intensa e constante com todas as instâncias de governo,
empresas e cidadãos, o comportamento ético, claro e dentro do mais rigoroso cumprimento das leis e
regulamentos é decisivo para o bom andamento dos negócios. Além disso, a AES Tietê pratica e exige dos seus
empregados a observação de um código de ética que atende a preceitos morais e legais.

•

Qualidade Operacional. A AES Tietê tem operado nos últimos cinco anos com média de 94,1% em
Disponibilidade de Unidade Geradora (DUG), índice que mede o tempo médio durante o qual a AES Tietê
esteve disponível para produzir energia elétrica. Outro importante indicador de qualidade das operações, a
Taxa de Falha (TF) de unidade geradora, apresentou índice de 1,6 em 2005, o que representa um bom índice
quando comparado à meta imposta pelo ANEEL de 2,9 para o mesmo período. O desempenho é fruto da
combinação de três fatores: pessoal treinado, experiente e motivado, investimento em manutenção dos
equipamentos e flexibilidade para despacho da energia. Essa flexibilidade é obtida graças ao programa de
manutenção preventiva da AES Tietê, que favorece a disponibilidade e confiabilidade das unidades geradoras.

•

100% da Energia Assegurada contratada a Longo Prazo. A partir de 2006 até 2015, 100% da Energia
Assegurada da AES Tietê é objeto de venda pelo Contrato Bilateral, proporcionando estabilidade na geração
de caixa.

•

Administração Experiente. A Diretoria e o Conselho de Administração da AES Tietê possuem sólida
experiência em indústrias de geração e distribuição de energia, nos setores privado e público. Em 30 de setembro
de 2006, a administração da AES Tietê possuía uma média de 18 anos de experiência no setor elétrico.

•

Acionistas Relevantes. Seus acionistas indiretos são AES Corporation e BNDES. A AES Corporation é
uma companhia líder no mercado mundial de energia elétrica que, em 2005, detinha e operava mais de
US$29 bilhões em ativos em 26 países, incluindo 127 unidades de geração de eletricidade, que fornecem
mais de 44.000 MW de capacidade de geração, e 14 distribuidoras de energia elétrica. A AES Corporation
investe ativamente no Brasil desde 1996 e tem um forte comprometimento com seus negócios na América
Latina. A AES Corporation pretende continuar focada na consolidação de suas atividades na região. Em
2005, os negócios na América Latina da AES Corporation representaram 57,9% de sua receita bruta
consolidada. O BNDES é o maior Banco de Desenvolvimento da América Latina, com mais de R$175
bilhões em ativos, sendo a principal instituição financeira de execução das políticas de investimento do
Governo Federal, auxiliando diretamente ou por meio do BNDESPAR, programas, projetos, trabalhos e
serviços relacionados ao desenvolvimento econômico e social do Brasil. O BNDES é também a principal
fonte doméstica de financiamento de longo-prazo, com uma ênfase especial no financiamento de projetos de
infra-estrutura para os setores privado e público, incluindo a indústria de energia elétrica. A Eletropaulo
acredita que o conhecimento técnico e operacional e a importância de seus acionistas proporcionam
vantagens significativas na administração de suas operações.

•

Dividendos. Apesar do estatuto social da AES Tietê prever distribuição mínima obrigatória de dividendos
correspondentes a 25% do lucro líquido do exercício, conforme ajustado, com o direito adicional às ações
preferenciais de sua emissão de receber dividendos anuais 10% superiores aos destinados a cada ação
ordinária, a AES Tietê, favorecida pela sua forte geração livre de caixa, tem distribuído parcela
significativamente superior do lucro líquido. Em 2004 e 2005, a AES Tietê distribuiu 95% e 96,9%,
respectivamente, do seu lucro líquido na forma de dividendos e juros sobre capital próprio.
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ESTRATÉGIA DA ELETROPAULO E DA AES TIETÊ
Estratégia da Eletropaulo
A estratégia da Eletropaulo é aproveitar sua crescente, concentrada e desenvolvida base de clientes localizada em sua
área de concessão, que gera receitas a partir de uma demanda dispersa e estável por energia elétrica, assim como
aumentar a eficiência operacional e continuamente melhorar sua qualidade de serviço e reduzir seus custos
financeiros, de forma a criar valor para os acionistas. Os elementos chave de sua estratégia são:
•

Consolidação da Posição de Empresa Líder na Distribuição de Energia Elétrica no Brasil. Em 2005, a
Eletropaulo foi a maior empresa de distribuição de energia elétrica no Brasil em termos de receita e de
volume de eletricidade distribuída. A Eletropaulo pretende continuar expandir sua rede de distribuição de
energia elétrica e investir em ativos que componham sua base regulatória de remuneração, bem como a
melhorar a qualidade e confiabilidade de seus serviços. Ao longo dos últimos oito anos a base de clientes
cresceu em aproximadamente 100 mil clientes por ano. A Eletropaulo planeja investir aproximadamente
R$346 milhões em 2006 para aprimorar a qualidade dos serviços, aumentar o número de clientes e criar as
bases para aumento de suas receitas.

•

Aumento na Eficiência Operacional Buscando Aumentar sua Lucratividade e Manter ou Melhorar Nível
de Qualidade de Serviço da Eletropaulo. A Eletropaulo está implementando um programa de redução de
custos para impedir que seu custo operacional cresça a uma taxa superior à inflação. O seu esforço de
redução de custos é concentrado em aprimorar (i) o gerenciamento da cadeia de fornecimento (incluindo a
implementação de práticas globais de suprimento junto à AES Corporation), (ii) o gerenciamento dos
processos de prestação de serviços, (iii) o gerenciamento de ativos, bem como (iv) a alocação de
investimentos. Também concentrará esforços para reduzir as perdas comerciais e o volume de recebíveis de
baixa qualidade creditícia. A Eletropaulo desenvolveu vários indicadores de desempenho, incluindo
qualidade de serviço e duração e freqüência de interrupções de serviço, contra os quais é comparada sua
eficiência operacional. Como uma parcela do seu aumento da tarifa anual de eletricidade é diretamente
ligada ao aumento da inflação, se seu custo operacional futuro crescer abaixo da inflação, sua lucratividade
provavelmente melhorará.

•

Otimização da Estrutura de Capital da Eletropaulo para Produzir Fluxos Sustentáveis de Caixa Livres
para seus Acionistas. A Eletropaulo pretende se beneficiar de custos menores de financiamento decorrentes
da melhora de sua condição financeira e da melhora das condições macro-econômicas no Brasil, resultando
em taxas de juros menores. Pretende, ainda, reduzir as despesas com juros, estender o prazo de suas dívidas
e continuar mitigando a exposição ao Dólar por meio de mecanismos de proteção cambial ou incorrendo em
dívidas denominadas em moeda local para refinanciar as dívidas denominadas em moeda estrangeira.
Adicionalmente, como resultado das condições favoráveis de mercado, a administração da Eletropaulo
acredita que futuros refinanciamentos poderão fornecer maior flexibilidade operacional e financeira e
diminuir as restrições à sua capacidade de distribuir dividendos aos acionistas.

•

Redução de Perdas Comerciais de Eletricidade e Intensificação da Cobrança de Créditos a Receber para
Aumentar a Lucratividade. A administração da Eletropaulo está desenvolvendo programas de
desenvolvimento para reduzir as perdas comerciais de eletricidade e intensificar as cobranças de créditos a
receber junto ao setor público, por meio dos quais acredita poder melhorar sua lucratividade. A Eletropaulo
sofreu perdas comerciais de eletricidade resultantes de conexões ilegais, furto, erros de cobrança e de
medição e fraude. Para reduzir essas perdas, implementou novas tecnologias que, acredita, ajudaram na
descoberta de conexões ilegais e na análise de faturas irregulares em tempo real. Adicionalmente, a
Eletropaulo está investindo em outros instrumentos preventivos, como cabos antifurto e caixas de desvio.
Como resultado, as perdas totais de eletricidade caíram de 13,2% em 2003 para 12,2% em 30 de setembro
de 2006. A Eletropaulo está trabalhando para melhorar as taxas de arrecadação relativas ao setor público e
privado e implementando um programa mais agressivo de recebimento, incluindo descontinuidade de
serviços para órgãos públicos inadimplentes desde 2005, o qual é constantemente aprimorado. Como
resultado, a Eletropaulo evoluiu de uma taxa de arrecadação de 98,2% no período de nove meses findo em
30 de setembro de 2005 para 99,2% no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006.
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•

Retenção de Clientes Potencialmente Livres de Alto Valor. A administração da Eletropaulo monitora a
lucratividade e o perfil de consumo de eletricidade de cada um de seus grandes clientes que podem se tornar
clientes livres. A Eletropaulo acredita que este monitoramento a ajuda a identificar os mais rentáveis
clientes e a concentrar seus esforços para mantê-los. A Eletropaulo desenvolveu programas de eficiência
elétrica voltados para as necessidades específicas desses clientes e continua a investir em sua rede para
melhorar a qualidade e confiabilidade dos serviços. Acredita que o alto nível do serviço que fornece, com
poucos e curtos períodos de interrupção, de acordo com os padrões estabelecidos pela ANEEL, e a grande
variedade de serviços de valor agregado que oferece, incluindo programas de eficiência elétrica,
gerenciamento de carga e serviços de infra-estrutura elétrica, reduz seu custo de manutenção, melhora a
satisfação do cliente e os ajuda a manter clientes potencialmente livres de alto valor.

•

Relacionamento Construtivo com a ANEEL, CSPE e MME. A Eletropaulo pretende continuar a manter e
fortalecer o seu relacionamento construtivo e próximo com a ANEEL, CSPE e MME, mantendo um canal
de comunicação permanentemente aberto, com o intuito de obter ajustes tarifários justos, que possibilite a
Eletropaulo repassar os custos aos consumidores e obter retorno sobre a base de remuneração de acordo
com suas expectativas.

Estratégia da AES Tietê
Excelência operacional é a base sobre a qual a AES Tietê sustenta sua estratégia para tornar-se cada vez mais
competitiva e eficiente e, assim, elevar ao máximo a criação de valor para os seus acionistas. Essa orientação busca
manter a qualidade das operações e o reconhecimento de uma prestação de serviço segura e confiável.
•

Excelência operacional. Esta estratégia visa: (i) obter reconhecimento como empresa modelo pela sua
gestão moderna e ágil, que lança mão das melhores práticas em suas operações; (ii) alcançar elevados
padrões de desempenho e ser reconhecida pelas partes interessadas como referência em práticas de atuação
responsável; (iii) tornar disponível uma adequada infra-estrutura de soluções de informação que dêem
suporte às operações da AES Tietê; e (iv) promover o desenvolvimento do potencial humano nas
habilidades requeridas para o sucesso da estratégia.

•

Criação de valor. Esta estratégia visa: (i) transformar o valor criado por meio da eficiente operação em
aumento da capitalização de mercado; e (ii) construir uma cultura corporativa sólida e única, estreitando
continuamente o relacionamento com os agentes do mercado de capitais e adotando padrões elevados de
governança corporativa.

•

Segurança dos Empregados e Clientes. A AES Tietê considera a segurança dos seus empregados uma parte
muito importante dos seus negócios, e a revisão constante das políticas de segurança visa à melhoria das
regras e procedimentos internos da AES Tietê para fortalecer a relação com seus empregados, atingindo
assim um alto grau de eficiência. As políticas de segurança da AES Tietê têm gerado bons efeitos, existindo,
inclusive, uma unidade que não registra qualquer acidente com afastamento há 18 anos.

VISÃO GERAL DOS NEGÓCIOS DA ELETROPAULO
Breve Histórico da Eletropaulo
A Eletropaulo é uma distribuidora de energia elétrica que resultou da cisão em 1997, e da privatização em 1998, da
Eletropaulo-Eletricidade de São Paulo, ou Eletropaulo-Eletricidade, pelo Governo do Estado de São Paulo, que
fornecia serviços de transmissão, distribuição a varejo no Estado de São Paulo, e respondia por mais de 20,0% da
energia distribuída no Brasil durante o ano de 1997. Em 31 de dezembro de 1997, a Eletropaulo-Eletricidade foi
reestruturada, o que resultou na criação da Eletropaulo e em três outras companhias: (i) EMAE, empresa de geração
de energia; (ii) Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S.A., ou EPTE, empresa de transmissão de
energia; e (iii) em outra empresa sucedida pela Bandeirante Energia S.A., empresa de distribuição de eletricidade
para certas áreas do Estado de São Paulo não incluídas em sua área de concessão.
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Após essa reestruturação, e como parte do amplo esforço empreendido pelo Governo Federal para privatizar e
desregulamentar o setor de energia brasileiro, a Eletropaulo foi privatizada em 15 de abril de 1998 por meio de um
leilão público. A então acionista controladora, a Lightgás, subsidiária da Light Serviços de Eletricidade S.A., uma
empresa de distribuição de energia que serve a área metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, adquiriu 74,9% de
suas ações ordinárias, representando 29,9% de seu capital social, por R$2.030 milhões. Por ocasião da privatização, a
Light pertencia à AES Corporation, EDF, Reliant e Companhia Siderúrgica Nacional, ou CSN.
Em junho de 1999, uma subsidiária da AES Corporation adquiriu 7,4% das ações preferenciais da Eletropaulo,
representando 4,4% de seu capital social, em compras conduzidas na BOVESPA. Em 26 de janeiro de 2000, uma
subsidiária da AES Corporation adquiriu mais 58,9% de suas ações preferenciais, representando 35,5% de seu capital
social, num leilão de ações detidas pelo BNDES, como administrador do Programa Nacional de Privatização, na
BOVESPA. Em 2 de maio de 2000, uma subsidiária da AES Corporation fez uma oferta pública de compra de outras
ações preferenciais pertencentes ao público conforme exigido pela regulamentação vigente na época. De acordo com
essa oferta de compra, a AES Corporation adquiriu mais 5,2% das ações preferenciais da Eletropaulo ou 3,1% de seu
capital social, aumentando a participação em suas ações preferenciais para 71,5%, ou 43,1% de seu capital social.
Em dezembro de 2000, a Reliant vendeu sua participação na Light à AES Corporation e à EDF, e em janeiro de
2001, a CSN vendeu sua participação na Light à AES Corporation e à EDF. Em 31 de dezembro de 2001,
subsidiárias da AES Corporation detinham 71,5% das ações preferenciais sem direito a voto, representando um total
de 43,1% do capital social da Eletropaulo e detinham 23,9% do capital social da Light, que possuía, indiretamente
por meio da Lightgás, 77,8% de suas ações ordinárias, ou 31,0% de seu capital social. Em dezembro de 2000, a EDF
detinha 64,3% do capital social da Light.
Em 12 de janeiro de 2001, a AES Corporation e a EDF reestruturaram suas participações na Light e em suas
subsidiárias, inclusive na Eletropaulo. Em conseqüência, a AES Corporation passou a ser a única acionista
controladora da Eletropaulo e a EDF passou a ser a única acionista controladora da Light. Em 29 de outubro de 2001,
a ANEEL aprovou, por meio da Resolução nº. 448, o desdobramento do controle acionário da Light e da Eletropaulo.
Em 2002, a AES Corporation e a EDF efetuaram uma troca de ações da Light e da Eletropaulo: subsidiárias da AES
Corporation trocaram suas ações da Light, representativas de 23,9% do capital social da Light, por 88,2% de ações
detidas pela EDF na sucessora da Lightgás, a AES Elpa. Através dessa troca de ações com a EDF, a AES
Corporation aumentou sua participação no capital social da Eletropaulo de 18,6% de suas ações ordinárias e 50,5%
de seu capital social total para 68,6% de suas ações ordinárias e 70,4% de seu capital social total.
Em 22 de dezembro de 2003, foi implementada reestruturação societária envolvendo parte das empresas do Grupo
AES no Brasil, por meio da qual a AES Corporation e várias de suas controladas, inclusive a Eletropaulo, e o
BNDESPAR, celebraram diversos contratos pelos quais a AES Corporation transferiu todas as ações que detinha
direta e indiretamente através da AES Elpa S.A., e da AES Transgás na Eletropaulo e todas as suas participações
diretas e indiretas na Uruguaiana e na AES Tietê para uma nova controladora denominada Brasiliana, em troca de
50,0% mais uma ação das ações ordinárias da Brasiliana. O BNDESPAR adquiriu todas as ações com direito a voto
restantes da Brasiliana além de substancialmente todas as ações preferenciais emitidas pela empresa em troca da
redução da dívida da AES Elpa e a AES Transgás perante ela e de todas as suas participações diretas e indiretas na
Uruguaiana e na AES Tietê.
Em setembro de 2006, a Brasiliana, AES Corporation e BNDES (por meio de sua subsidiária, o BNDESPAR)
iniciaram a implementação de uma nova reorganização societária no Grupo AES Brasil. No entanto, referida
reorganização não envolveu a Eletropaulo nem alterou as participações acionárias diretas ou indiretas de seus
principais acionistas. Para mais informações vide item “Reorganização Societária do Grupo AES Brasil” acima.
Visão Geral da Eletropaulo
Em 2005, a Eletropaulo foi a maior companhia de distribuição de eletricidade no Brasil em termos de receita e de volume
de eletricidade distribuída. O negócio da Eletropaulo envolve a distribuição e o fornecimento de eletricidade para
consumidores finais na região metropolitana da cidade de São Paulo. Em 30 de setembro de 2006, sua área de concessão
abrangia 4.526 quilômetros quadrados na cidade de São Paulo, assim como outros 23 municípios da região metropolitana
da Grande São Paulo e regiões adjacentes. De acordo com o IBGE, em 2003, a atividade econômica dentro da sua área de
concessão representava 13,9% do produto interno bruto brasileiro e continha uma população estimada em
aproximadamente 16 milhões de pessoas. A rede da Eletropaulo consiste em 148 subestações de distribuição, com uma
capacidade de transformação de 12.877 MVA, 1.726 km de 138kV e 88kV de linhas de circuito de sub-transmissão, uma
rede primária de 39.359 km de cabos aéreos, 3.113 km de cabos subterrâneos e 1,1 milhão de postes.
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As tabelas abaixo apresentam algumas das informações financeiras e operacionais consolidadas da Eletropaulo para
os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2005 e 2006 e para os exercícios sociais encerrados em 31
de dezembro de 2003, 2004 e 2005.
Período de nove meses findo
em 30 de setembro de

Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de

(em milhões de reais)

2005

2006

2003

2004

2005

Receita Líquida
EBITDA
EBITDA Ajustado
Lucro (Prejuízo) Líquido

6.257
843
1.534
(204)

6.173
1.318
1.899
274

6.462
1.069
1.726
86

7.430
1.346
1.923
6

8.321
1.133
2.145
(184)

Distribuição de Energia
Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
(GWh)
Residencial
Comercial
Industrial
Consumidores
Livres
Outros 1
Total
(1)

Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de

2005

2006

2003

2004

2005

8.819,4
7.174,7
5.743,1

9.416,4
7.364,4
4.941,2

10.727
9.174
9.401

11.258
9.435
8.670

11.863
9.593
7.580

3.457,9
1.982,4
27.177,5

4.810,7
1.810,4
28.343,1

1.005
3.473
33.779

2.675
3.304
35.342

4.865
2.598
36.499

“Outros” significa consumidores rurais, poderes públicos federal, estadual e municipal, iluminação pública e serviço público.

Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
Residencial
Comercial
Industrial
Consumidores
Livres
Outros 1
Total
(1)

Número de Clientes
Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de

2005

2006

2003

2004

2005

4.811.577
401.859
36.875

5.002.125
379.955
34.303

4.543.842
455.435
42.492

4.671.250
422.623
38.841

4.851.432
394.205
36.182

236
15.536
5.266.083

177
16.719
5.433.279

N/A
15.188
5.056.957

73
14.961
5.147.748

144
15.726
5.297.689

“Outros” significa consumidores rurais, poderes públicos federal, estadual e municipal, iluminação pública e serviço público.

Em 2005, a Eletropaulo registrou receita líquida de R$8.321 milhões oriunda da distribuição de 36.499 GWh de
eletricidade para aproximadamente 5,3 milhões de clientes. No período de nove meses findo em 30 de setembro de
2006, foi registrada receita líquida de R$6.173 milhões oriunda da distribuição de 28.343,1 GWh de eletricidade para
aproximadamente 5,4 milhões de clientes (incluindo a receita da disponibilização da rede de distribuição para
Consumidores Livres).
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A Eletropaulo adquiriu praticamente toda a sua energia por meio de (i) obrigação de compra de energia de Itaipu; (ii)
um contrato de longo prazo com a AES Tietê; e (iii) compra em leilões de energia. Em 2005, adquiriu energia das
seguintes fontes:

Itaipu
AES Tietê(1)
Contratos Iniciais(2)
Leilões públicos
Outros3
Total

Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2005
Total de GWh
% total da eletricidade adquirida
12.395
31,3
9.226
23,3
6.916
17,5
10.291
26,0
745
1,9
39.573
100

(1)

Inclui a energia fornecida pela AES Tietê por meio do Contrato Inicial encerrado em 31 de dezembro de 2005, bem como
por meio do Contrato Bilateral.
(2)
Os Contratos Iniciais da Eletropaulo representaram, no passado, uma parcela significativa de fornecimento da Eletropaulo,
mas que venceram em 31 de dezembro de 2005. Exclui a energia fornecida pela AES Tietê.
(3)
“Outros” representa a energia comprada por meio de contratos bilaterais celebrados principalmente com a Uruguaiana e
outros fornecedores.

Após o encerramento dos Contratos Iniciais no fim de 2005, a Eletropaulo adquiriu energia das seguintes fontes no
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006:

Itaipu
AES Tietê
Leilões públicos
Outros
Total

Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006
Total de GWh
% total da eletricidade adquirida
9.193,8
32,3
8.311,5
29,2
10.395,1
36,5
583,1
2
28.483,5
100

Como regra geral, a Eletropaulo repassou aos seus clientes, por meio de suas tarifas, todo o seu custo de compra de
energia, com exceção de situações excepcionais previstas da regulamentação aplicável. Para mais informações sobre
as tarifas cobradas pela Eletropaulo vide seção “Descrição do Setor de Energia Elétrica” e “Visão Geral dos
Negócios da Emissora - Visão Geral dos Negócios da Eletropaulo – Clientes, Análise de Demanda e Tarifas”.
O negócio da Eletropaulo, incluindo os serviços que são fornecidos e as tarifas que são cobradas, está sujeito à
regulamentação da ANEEL e do MME. A Eletropaulo também está sujeita aos termos do seu contrato de concessão,
celebrado com a ANEEL em 15 de junho de 1998, conforme alterado, que a concedeu o direito de distribuir energia
na sua área de concessão até 15 de junho 2028.
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Área de Concessão
A área de concessão da Eletropaulo cobre 4.526 km2, incluindo a cidade de São Paulo e outros 23 municípios na
região metropolitana da Grande São Paulo e regiões adjacentes, conforme demonstrado no mapa abaixo:

Rede de Distribuição
A Eletropaulo distribui energia numa área de concessão que engloba aproximadamente 8,8% da população do Brasil.
Em 2003, sua área de concessão representou aproximadamente 13,9% do PIB brasileiro e teve o PIB per capita,
densidade populacional, e consumo de energia por cliente mais elevados em relação a qualquer outra empresa de
distribuição de eletricidade na América do Sul, de acordo com informações obtidas do IBGE e da Organização
Latino-Americana de Energia - OLADE. A área de concessão da Eletropaulo cobre aproximadamente 16 milhões de
habitantes.
A energia é transferida de geradoras de energia para clientes por meio de sistemas de transmissão, sub-transmissão e
distribuição. A transmissão é a transferência em grande volume de energia em voltagens de 230kV ou superiores a
partir de instalações de geração e estações de energia a sistemas de sub-transmissão e distribuição por meio de uma
rede de transmissão. Sub-transmissão é a transferência em grande volume de energia que foi transformada de
voltagens de 230kV ou superiores para voltagens de 138kV ou 88kV a partir de sistemas de transmissão para os
sistemas de distribuição. Distribuição é a transferência de energia que foi transformada de voltagens de 138kV ou
88kV para voltagens de 34,5kV ou inferiores a partir de sistemas de transmissão e sub-transmissão a clientes finais.
Os sistemas de sub-transmissão e distribuição da Eletropaulo são integrados à rede de transmissão para as regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, que serve aproximadamente 77% do mercado brasileiro de energia, incluindo
a sua área de concessão.
A Eletropaulo vendeu 31.634 GWh de energia por meio da sua rede em 2005 e 28.343,1 GWh no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2006. De acordo com demonstrações financeiras publicadas por outras empresas
de distribuição, a Eletropaulo teve o segundo maior volume de vendas de eletricidade no Brasil em 2004.
A maior parte da energia que a Eletropaulo compra tem voltagem de 230kV ou superior e é transportada de usinas de
geração para sua área de concessão através de diversas linhas de alta voltagem operadas por FURNAS e entregues à
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista S.A., ou CTEEP, a operadora da linha de transmissão local.
Ademais, a Eletropaulo possui 17 ligações de fornecimento elétrico através da CTEEP, e uma com a geradora
EMAE. Estas duas empresas entregam para a Eletropaulo energia em voltagens de 88kV e 138kV, a qual é
transportada para seu sistema de distribuição através de linhas de sub-transmissão.
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Sub-transmissão (138kV e 88kV)
O sistema de sub-transmissão da Eletropaulo consiste de 1.545 km de linhas suspensas e 181 km de linhas
subterrâneas, totalizando 665 circuitos. A este sistema são conectadas as suas 148 subestações de distribuição de
energia. Seu sistema de sub-transmissão opera de forma radial em condições normais de operação, sem restrições à
transferência de energia. Portanto, são realizados estudos para atendimento ao mercado de energia para condições
normais de operação e condições de emergência neste sistema de sub-transmissão, de forma a garantir o pleno
atendimento ao mercado de energia.
Distribuição (2,8kV a 34,5kV)
A Eletropaulo opera 1.698 circuitos de distribuição (aérea) nas tensões de 3,8kV, 13,8kV, 23kV e 34,5kV, e 95
circuitos de distribuição subterrânea (rede primária) que estão conectados às subestações. Seu sistema de distribuição
consiste em 39.359 km de cabos aéreos e 3.113 km de cabos subterrâneos. Parte dos seus consumidores é suprida
diretamente por esse sistema (consumidores de média tensão)
O restante dos seus consumidores é atendido pela rede secundária (consumidores de baixa tensão), através de 115
mil estações transformadoras de distribuição, que transformam energia da rede primária, para a rede secundária, que
consiste de 18.070 km de cabos aéreos e 1.731 km de cabos subterrâneos (secundários), operando nas tensões de
115/230 V ou 127/230 V.
A Eletropaulo opera 148 subestações de distribuição com uma capacidade de transformador de 12.877 MVA. Suas
subestações, como aquelas em todo o setor de energia, estão projetadas para transportar mais carga do que a
usualmente necessária durante operações normais. Cada subestação de transformação de distribuição possui vários
transformadores instalados, que são alimentados por dois circuitos de sub-transmissão, um circuito preferencial e um
circuito reserva.
Na eventualidade de uma subestação perder um circuito alimentador, automaticamente será transferida a carga deste
alimentador para o outro circuito de sub-transmissão dentro de 30 segundos, de forma a assegurar que a perda de
qualquer elemento não resulte numa perda permanente de fornecimento.
A Eletropaulo elaborou planos de contingência para restaurar instalações com a finalidade de prevenir interrupções
de linha de sub-transmissão. Em caso de interrupções mais sérias, tais como falhas de transformador, a Eletropaulo
posiciona transformadores e equipamentos sobressalentes em subestações estratégicas para tentar minimizar os
tempos de interrupções. Estes planos foram preparados para evitar ou limitar inconveniência a clientes.
O projeto, operação e os sistemas de proteção dos circuitos de distribuição da Eletropaulo são similares aos
encontrados nos Estados Unidos. A principal causa de interrupções nos circuitos de distribuição são galhos de
árvores que caem sobre a rede. Para tentar minimizar paralisações resultantes desta causa, foram implementados
programas de poda e remoção de árvores além da substituição da rede convencional por rede compacta (Spacer
Cable) nos municípios dentro da área de concessão. Onde não é possível aplicar a poda, remoção ou substituição da
rede convencional, foi realizada opção pela mudança no trajeto de sua rede.
A manutenção e expansão da rede de distribuição da Eletropaulo em geral exigem a construção de novas instalações
e instalação de novos equipamentos. Esta expansão pode sofrer atrasos por diversas razões, inclusive problemas
ambientais e de engenharia imprevistos. Entretanto, eventuais perdas resultantes de insuficiências na rede de
distribuição devidas a atrasos na construção e instalação de equipamentos são em geral reduzidas porque o sistema
de distribuição da Eletropaulo está projetado para suportar sobrecargas temporárias dentro de limites pré-definidos e
monitorados, e seus planos de manutenção e expansão em geral contemplam soluções de construção alternativas.
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Desempenho do Sistema
A tabela a seguir mostra determinadas informações a respeito das perdas de eletricidade da Eletropaulo, não
incluindo perdas de transmissão (Rede Básica) relacionadas à sua rede, e a freqüência e duração de interrupções de
energia por cliente por ano, nos períodos indicados:

Perdas técnicas
Perdas comerciais
Total de perdas de eletricidade
Paralisações
Freqüência de paralisações por cliente
por ano (número de paralisações)
Duração de paralisações por cliente por
ano (em horas)
Tempo médio de resposta (em minutos)

Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
2006
5,60%
6,64%
12,24%

Exercício Social
encerrado em 31 de dezembro de
2003
2004
2005
5,60%
5,60%
5,60%
7,63%
7,93%
7,31%
13,23%
13,53%
12,91%

5,95

6,91

6,41

6,83

8,25
101

8,21
94

8,94
98

9,08
98

Perdas de Energia
Costuma-se classificar as perdas de energia em dois tipos: técnicas e comerciais. As técnicas são aquelas que
ocorrem no curso regular de distribuição de energia (perdas por aquecimento) da Eletropaulo, incluindo perdas em
todos os equipamentos e rede elétrica, enquanto as comerciais resultam de ligações ilegais e furto, erro de cadastro e
medição. A taxa de perda de energia da Eletropaulo, que foi de 12,9% em 2002, é baixa se comparada à média de
outras grandes distribuidoras brasileiras, que foi de 17,1% em 2002, de acordo com as informações mais recentes
disponíveis da Associação Brasileira de Distribuição de Energia Elétrica, ou ABRADEE.
Como resultado do Programa de Programa de Racionamento implantado em 2001, a Eletropaulo teve um
significativo aumento em perdas comerciais resultantes de fraudes de clientes que tentavam evitar o limite do gasto
de energia imposto pelo racionamento. Entre 2001 e 2003, suas perdas comerciais aumentaram de 5,9% para 7,6%.
Em 2004 e 2005, a Eletropaulo teve uma redução nas perdas comerciais em comparação com 2003, decorrente,
principalmente, de um programa para redução dessas perdas, por meio de medidas relacionadas ao mapeamento da
perda de energia, uso de novas tecnologias de detecção e coibição de fraudes, treinamento de equipes,
disponibilização de canais de denúncias, regularização de consumidores ligados clandestinamente à rede de
distribuição, entre outras. Em 2005, a Eletropaulo realizou 487 mil inspeções e regularizou 62 mil fraudes, o que
representou a recuperação de 321 GWH. Já as perdas técnicas nos últimos quatro anos se mantiveram estáveis em
5,6%. Com relação a essas perdas, há um plano de ação que inclui balanceamento de rede primária e secundária,
alívio de carga, instalação e/ou reativação de Bancos de Capacitores. Desde setembro de 2005, a Eletropaulo está
considerando uma nova metodologia para o cálculo de perdas - “critério de Perdas Físicas” - que expurga as energias
retroativas faturadas relativas às parcelas de fraude. Com base nesse cálculo, a média móvel dos últimos 12 meses
(setembro/05 a setembro/06) corresponde a 12,2%, sendo dividida em perdas técnicas (5,6%) e comerciais (6,6%).
Interrupções de Energia
Desde sua privatização, os indicadores de qualidade e confiabilidade da Eletropaulo têm apresentado significativas
melhorias, reflexo de uma atuação focada e forte sobre os problemas que causam as interrupções no fornecimento de
energia elétrica e da aplicação de tecnologia e soluções de engenharia mais eficientes.
Comparando-se os valores de DEC - Duração Equivalente por Consumidor, que indica o tempo total anual de
interrupção, e os valores de FEC - Freqüência Equivalente por Consumidor, que mostra quantas vezes no ano houve
interrupções, a Eletropaulo obteve indicadores de qualidade e confiabilidade. Desde 1998, ano da privatização, com
os valores verificados, até 2005, é possível ter-se a dimensão exata de quanto a Eletropaulo conseguiu evoluir na
qualidade do seu serviço.
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Em 1998, a Eletropaulo teve um DEC de 18,21 horas e um FEC de 10,19 vezes, em 2005, os valores foram
respectivamente de 9,08 horas e 6,83 vezes, o que representa uma melhoria de 50,0% do DEC e de 33,0% do FEC.
Comparando-se com a média nacional, fica ainda mais evidenciado o esforço realizado visando a melhoria da
prestação dos serviços.
A média nacional em 1998 para o DEC foi de 24,05 horas enquanto a do FEC apresentava um valor de 19,85 vezes,
sendo que em 2004 estes foram respectivamente 15,82 horas e 12,13 vezes, com melhoria de 34,2% e 39,9%.
Os pontos que contribuíram de forma mais significativa para a melhoria destes indicadores foram:
•

Plano Verão - ações especiais aplicadas no período de outubro a março e que visam à agilização do
atendimento, pelo aumento de equipes de manutenção e estratégia de alocação destas;

•

Constante monitoramento meteorológico visando à identificação de condições climáticas desfavoráveis e
que possam impacto direto sobre o desempenho do sistema, permitindo a antecipação de estratégias de
atendimento e dimensionamento de turmas de emergência;

•

Trabalhos em linha viva, reduzindo o tempo e a quantidade de interrupções programadas;

•

Aquisição de equipamentos e veículos modernos que permitem maior agilidade no atendimento de
ocorrências, dentre estes, destacam-se as cestas aéreas que deram maior mobilidade de trabalho para as
turmas de atendimento;

•

Melhor programação dos serviços de manutenção, de forma a minimizar os impactos destas sobre a
continuidade dos serviços prestados e racionalização de recursos;

•

Substituição de equipamentos obsoletos que tenham impacto direto sobre o fornecimento de energia
elétrica;

•

Investimentos em manutenção, adequação de conformidades e ampliação da capacidade dos sistemas de
Sub-transmissão e de Distribuição.

No ano de 2004, a Eletropaulo investiu na manutenção do seu sistema R$33 milhões. Em 2005, esse investimento foi
de R$34 milhões, tendo já realizado no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006, investimento de
R$32,2 milhões neste programa.
Finalizando, destaca-se que a evolução do tempo médio de atendimento às ocorrências do sistema elétrico da
Eletropaulo desde 1998 diminuiu em 36,0%.
A ANEEL, por intermédio da Resolução Normativa nº 177 de 28 de novembro de 2005, alterou os critérios de
cálculo do DEC e do FEC. Desde janeiro de 2006 são consideradas para o cálculo dos indicadores interrupções
acima de três minutos (anteriormente um minuto) e expurgados os dias com volume atípico de ocorrências. Em
função dessa mudança metodológica os indicadores de qualidade da Eletropaulo melhorarão ao longo do ano de
2006.
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Os gráficos abaixo indicam a freqüência e duração de paralisação da Eletropaulo em comparação com a média das
ocorrências no Brasil e na Região Sudeste:
Duração das Paralisações - horas por ano (DEC)
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Fonte: ANEEL
* A partir de 2004, a ANEEL passou a avaliar separadamente cada conjunto do sistema da Eletropaulo. Isto
significa que mais de 54 conjuntos terão seu próprio Padrão ANEEL máximo de DEC, FEC e TMA. Sendo
assim, não existe mais um padrão para os indicadores de qualidade como um todo.
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Compras de Energia
Fornecimento de Energia
O fornecimento de energia no Brasil, historicamente, tem sido bastante regulamentado. Em relação ao Plano de
Privatização Nacional, e para ajudar na transição de um ambiente regulado para não regulado, as geradoras e
distribuidoras de energia foram obrigadas a celebrar Contratos Iniciais. Os Contratos Iniciais contêm condições de
quantidade e preço não negociáveis que são reguladas pela ANEEL. O volume de energia vendido e comprado de
acordo com Contratos Iniciais permaneceu estável durante o ano de 2002, porém começou a diminuir em 25,0% por
ano a partir de 2003. Em dezembro de 2005, todos os Contratos Iniciais da Eletropaulo venceram. Sua estratégia de
fornecimento de energia é centrada em assegurar que tenha um fornecimento estável e eficiente.
Em 30 de setembro de 2006, a Eletropaulo tinha três tipos básicos de acordos de fornecimento: (i) obrigações de
compra de Itaipu, que se estendem até 2032 e respondiam por 32,3% de seu fornecimento de energia, (ii) acordos
bilaterais (curto e longo prazo) com geradoras particulares, inclusive a AES Tietê, que respondiam por 31,2% de seu
fornecimento de energia, e (iii) compras através de Leilão ou na CCEE, que respondia por aproximadamente 36,5%
de seu fornecimento de energia.
As obrigações de compra da Eletropaulo com Itaipu são vinculadas ao Dólar, o que a expões ao risco das taxas de
câmbio em caso de valorização do Dólar frente o Real. A fórmula de Reajuste Anual de Tarifa estabelecida pelo
Contrato de Concessão da Eletrobrás juntamente com o mecanismo de conta de rastreamento de Conta CVA criado
em resposta ao Programa de Racionamento representam uma compensação pelos impactos financeiros de variações de
componentes da Parcela A registradas entre as datas de Reajuste Anual de Tarifa.
Fontes de Energia
Em 30 de setembro de 2006, a carteira de contratos de comercialização de energia da Eletropaulo era a seguinte:
Bilaterais outros
1,7%

Bilaterais AES Tiête
29,5%

Leilão CCEAR
36,5%

Itaipu
32,3%

As tabelas abaixo estabelecem, com respeito aos períodos e datas indicados, algumas informações sobre tarifas e
volumes relativos às suas principais compras de energia.

Fontes de Energia
(GWh):
Contratos Iniciais
Itaipu
Contratos
Bilaterais
Leilão – CCEAR
Total

Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
2005
2006
5.832,4
9.283,1
9.193,8
6.680,2
8.124,1
29.910,8

8.894,6
10.395,1
28.483,5
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Exercício social encerrado
em 31 de dezembro de
2003
2004
23.273
19.505
12.364
12.094
3.136
38.773

6.287
37.886

2005
7.838
12.394
9.050
10.291
39.573

Tarifas médias de
compra de energia(1)
(R$/GWh):
Contratos Iniciais
Itaipu
Contratos Bilaterais
Leilão – CCEAR

Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
2005
2006
97,11
90,07
86,17
127,69
132,04
51,56
62,70

Exercício social encerrado
em 31 de dezembro de
2003
2004
2005
72,21
83,19
97,34
93,46
93,32
88,34
92,00
108,52
128,63
56,67

(1) As tarifas relativas a compras de eletricidade foram computadas dividindo-se: (a) as compras correspondentes sem dedução de
ICMS por (b) GWh de eletricidade comprada.

Acordos de Fornecimento no Ambiente de Contratação Regulado
A expectativa da Eletropaulo é de comprar futuras necessidades de energia através de contratos de longo prazo
celebrados de acordo com leilões públicos de todo o setor, tais como os leilões que ocorreram em dezembro de 2004
e ou longo de 2005. De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, todas as empresas de distribuição de
energia no Brasil estão obrigadas a adotar contratos de longo prazo (definidos como de seis meses ou mais) para a
compra de no mínimo 100,0% de suas necessidades estimadas de energia para um período de cinco anos.
Clientes, Análise de Demanda e Tarifas
Clientes
Os clientes da Eletropaulo podem ser classificados em quatro categorias, a saber:
•

Clientes Residenciais. Em 30 de setembro de 2006, a Eletropaulo tinha aproximadamente 5,0 milhões de clientes
residenciais, cujo consumo representou 40,0%, 37,5% e 34,5% de seu volume total da energia vendida no período
de nove meses findo em 30 de setembro de 2006 e nos anos de 2005 e 2004, respectivamente, e 43,6%, 43,0% e
40,7% de suas receitas, respectivamente, durante esses períodos.

•

Clientes Comerciais. Em 30 de setembro de 2006, a Eletropaulo tinha aproximadamente 380 mil clientes
comerciais, que incluem serviços públicos e municipais, tais como iluminação de ruas e energia para edifícios
públicos, bem como clientes rurais. No total, estes representaram 31,3%, 30,3% e 28,9% do volume total da energia
vendida no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006 e nos anos de 2005 e 2004, respectivamente, e
31,5%, 30,9% e 30,3% de suas receitas, respectivamente, durante esses períodos.

•

Clientes Industriais. Em 30 de setembro de 2006, a Eletropaulo tinha aproximadamente 34 mil clientes industriais,
que incluem usuários de grandes volumes. No total, estes representaram 21,0%, 24,0% e 26,5% de seu volume total
de energia vendida no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006 e nos anos de 2005 e em 2004,
respectivamente, e 18,5%, 19,9% e 20,8% de suas receitas, respectivamente, durante esses períodos.

•

Outros Clientes. Em 30 de setembro de 2006, a Eletropaulo tinha aproximadamente 17 mil outros clientes, que
incluem serviços públicos e municipais, tais como iluminação de ruas e energia para edifícios públicos, bem como
clientes rurais. No total, estes representaram 7,7%, 8,2% e 10,1% do volume total da energia vendida no período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2006 e nos anos de 2005 e 2004, respectivamente, e 6,3%, 6,6% e 7,8% de
suas receitas, respectivamente, durante esses períodos.

A Eletropaulo tem uma base de clientes diversificada, que consiste principalmente de clientes residenciais e
comerciais, proporcionando razoável estabilidade em caso de declínios econômicos. O segmento de energia
residencial é atualmente o segmento mais lucrativo da Eletropaulo. Seus dez maiores clientes respondem por 4,8%
de suas receitas brutas no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006 e 2.443 GWh da energia vendida
no mesmo período.
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Análise da Demanda
Os quadros a seguir mostram o total de energia que a Eletropaulo distribuiu, a percentagem da energia distribuída a
cada um de seus principais segmentos de clientes, o número de clientes e a extensão de sua rede de distribuição
durante e no final dos períodos indicados.

Residenciais ...............
Comerciais .................
Industriais ..................
Outros ........................

Mix de Distribuição de Energia em GWh para clientes cativos
Exercício social encerrado
Período de nove meses findo
em 31 de dezembro de
em 30 de setembro de
2006
2003
2004
2005
2005
37,2
40,0
32,7%
34,5%
37,5%
30,2
31,3
28,0%
28,9%
30,3%
24,2
21,0
28,7%
26,5%
24,0%
8,4
7,7
10,6%
10,1%
8,2%

Residenciais................
Comerciais..................
Industriais ...................
Outros .........................

Mix de Distribuição de Energia em Receitas para clientes cativos
(% do mix total em receitas)
Exercício social encerrado
Período de nove meses findo
em 31 de dezembro de
em 30 de setembro
2006
2003
2004
2005
2005
41,3
43,6
40,4%
41,1%
42,5%
29,9
31,5
29,9%
30,5%
30,9%
19,3
18,5
21,6%
20,7%
19,8%
9,5
6,4
8,1%
7,8%
6,8%

Unidades de varejo distribuídas (GWh)..
Clientes (em milhares) ............................
Residenciais .........................................
Comerciais ...........................................
Industriais ............................................
Outros ..................................................

Período nove meses findo
em 30 de setembro de
2006
2005
23.720
23.532
5.266
5.433
4.812
5.002
402
380
37
34
15
17

Exercício social encerrado
em 31 de dezembro de
2003
2004
2005
32.774
32.668
31.634
5.056
5.148
5.298
4.544
4.671
4.851
455
423
394
42
39
36
15
15
16

Nos últimos anos, a Eletropaulo teve um aumento geral de consumo de energia por parte de seus clientes comerciais
e uma redução de consumo por parte de seus clientes do setor industrial. Acredita-se que esta tendência seja
resultado de uma expansão do setor de serviços na área metropolitana de São Paulo, aliada a processos de fabricação
mais eficientes no setor industrial, à migração de determinadas empresas industriais da região metropolitana de São
Paulo e à migração de grandes consumidores para o mercado livre de contratação de energia.
Tarifas
As tarifas que a Eletropaulo cobra por vendas de energia a clientes finais são determinadas de acordo com Contrato
de Concessão da Eletropaulo e com a regulamentação estabelecida pela ANEEL. O Contrato de Concessão da
Eletropaulo e a regulamentação estabelecem um teto para as tarifas e prevê ajustes anuais, periódicos e
extraordinários. Para mais informações sobre o regime regulatório aplicável às tarifas e aos reajustes das tarifas
cobradas pela Eletropaulo, vide Seção “Descrição do Setor de Energia Elétrica”.
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Para fins de determinar as tarifas aplicáveis, cada cliente é colocado em um grupo específico de tarifa, definido por
lei. Clientes do Grupo A são aqueles que recebem energia a 2,3 kV ou mais, e clientes do Grupo B são aqueles que
recebem energia a menos de 2,3 kV (220 V e 127 V). O quadro abaixo mostra informações sobre tarifas médias do
Grupo A e Grupo B nos períodos indicados, sem considerar a RTE, o ECE e o ICMS.

Nível de Tensão

Período de nove
meses findo em 30
de setembro 2005

Tarifas Médias – R$/MWh
Período de nove
meses findo em 30
2003
de setembro 2006

2004

2005

A2 – consumidores industriais
de alta voltagem ................................

163,19

196,16

107,25

131,18

166,06

A3a – consumidores comerciais
e industriais de alta voltagem............

193,53

212,07

159,41

179,69

197,35

227,56

248,49

177,48

203,17

230,62

272,37

287,31

212,48

242,49

275,83

309,46

306,15

256,08

287,87

308,59

182,37

175,27

146,88

170,63

181,54

326,10

320,81

264,53

302,59

324,96

162,52
270,30

154,95
280,72

133,64
207,30

148,93
241,28

161,76
271,80

A4 – consumidores comerciais,
industriais e residenciais de alta
voltagem............................................
AS – consumidor servido pela
rede subterrânea ................................
B1 – consumidores residenciais
de baixa voltagem .............................
B2 – consumidores rurais de
baixa voltagem ..................................
B3 – consumidores comerciais
e industriais de baixa voltagem .........
B4 – consumidores públicos de
baixa voltagem ..................................
Média Total.......................................

As tarifas para clientes do Grupo A baseiam-se na tensão de atendimento, período do ano que ocorre o fornecimento
e na hora do dia da utilização da energia. As tarifas deste grupo apresentam duas componentes: uma “tarifa de
demanda” e uma “tarifa de energia”. A tarifa de demanda refere-se à capacidade do sistema alocada a cada cliente,
expressa em Reais por kW, sendo faturada pelo maior valor entre (1) demanda firme contratada ou (2) demanda
efetivamente registrada. A tarifa de energia, expressa em Reais por MWh, se baseia no volume de energia
efetivamente consumido durante um período de fornecimento, que geralmente é de 30 dias. Clientes do Grupo A são
aqueles que na sua maior parte se qualificam como Consumidores Livres nos termos da Lei do Novo Modelo do
Setor Elétrico.
No Grupo B, as tarifas são cobradas com base em apenas um componente: a energia efetivamente consumida
expressa em Reais por MWh. O Grupo B é subdividido em: clientes residenciais, residenciais baixa renda, rurais, de
iluminação pública e outras classes (comerciais, industriais, etc.) tendo cada um dos sub-grupos uma tarifa
específica.
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A tabela abaixo mostra informações sobre tarifas médias de energia relativas às suas vendas de energia durante os
períodos indicados, sem considerar a RTE, o ECE e o ICMS.
Ano

Tarifas Médias de Vendas de Energia(1)(2)
Exercício social encerrado
Período de nove meses findo
em 31 de dezembro de
em 30 de setembro de

2005
Tarifas
residenciais(R$/MWh)
309,4
Tarifas industriais
(R$/MWh)
222,1
Tarifas comerciais
(R$/MWh)
275,0
Outras tarifas (R$/MWh) ........ 316,0
Tarifa média (R$/MWh) ......... 278,5
Diferença entre inflação e
aumento médio de
tarifa..........
(5,00%)
Total de receitas de vendas
de eletricidade a clientes
cativos (em milhões de
Reais)
6.412,3

2004

2006

2003

306,2

256,0

287,8

308,6

246,9

156,2

189,3

225,5

283,0
234,2
281,0

211,6
157,1
207,3

253,1
185,5
241,3

276,6
221,4
271,8

10,59%

6.606,9

(1)

(16,57%)

6.794

9,02%

7.882

2005

(5,00%)

8.598

As tarifas de vendas de eletricidade foram calculadas dividindo-se (a) as vendas faturadas sem o ICMS (um tipo de imposto
sobre valor agregado) por (b) MWh de eletricidade vendida.
(2)
As tarifas incluem um reajuste extraordinário de 2,9% para clientes residenciais e rurais (excluindo clientes de baixa renda) e
um reajuste extraordinário de 7,9% para todas as demais classes de clientes de 07 de Dezembro de 2001 em diante.

Clientes residenciais de baixa renda são considerados um sub-grupo de clientes residenciais e não estão sujeitos a
pagamento de taxas emergenciais e de capacidade emergencial ou qualquer tarifa extraordinária imposta pela
ANEEL. De acordo com as regras atuais, um cliente residencial de baixa renda é qualquer cliente de monofásico que
(1) consome menos de 80 kWh por mês, (2) não teve um consumo de energia superior a 120 kWh por mês mais de
duas vezes durante qualquer período de doze meses anterior ou (3) consumiu entre 80 kWh e 220 kWh mensalmente
nos doze meses anteriores e apresentou requerimento para receber benefícios comprovando ser beneficiário de
qualquer dos programas sociais do governo.
Reajuste Tarifário de 2006
Em 3 de julho de 2006, a ANEEL autorizou um reajuste tarifário médio de 11,45%, aplicado na tarifa da Eletropaulo
a partir de 4 de julho de 2006.
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Por conta da redução de subsídios, os consumidores de alta tensão (grandes consumidores comerciais e industriais)
tiveram uma correção média de 8,26%, que foi superior à correção dos consumidores baixa tensão (consumidores
residenciais e pequenos estabelecimentos comerciais), que tiveram redução de 1,91%, conforme tabela abaixo:
Classe de Consumo
Baixa Tensão
Alta Tensão
A2 (88 a 138 kV)
A3a (34,5kV)
A4 (2,3 a 25kV)

Índice
(1,91%)
8,26%
4,57%
6,20%
9,08%

Abaixo segue tabela sobre os principais fatores que compõem o reajuste:
Parcela A
Total da Parcela A
Parcela B
Reajuste Base
Conta CVA Total
Recuperação de PIS e COFINS (2002-2005)
Outros custos financeiros da Parcela A
Outros custos financeiros da Parcela B
Reajuste Total

Encargos Setoriais
Energia Comprada
Encargos de Transmissão

3,15%
4,78%
(0,48%)
7,45%
(0,16%)
7,29%
2,87%
1,27%
(0,47%)
0,49%
11,45%

Abaixo segue descrição sobre referidos fatores:
Parcela A
A variação positiva de 7,45% no reajuste econômico refere-se a: (i) Encargos Setoriais que representam 3,15% do
reajuste, principalmente devido à elevação de 31% na cota de Conta de Consumo de Combustível (CCC) e da
inclusão dos custos com o Proinfa e Encargos de Serviço do Sistema (ESS); (ii) Compra de Energia que representa
4,79% do reajuste, em função da metodologia de repasse dos custos considerar o perfil futuro dos contratos de
compra de energia; e (iii) Transmissão que representou 0,48% negativos no índice econômico do reajuste tarifário,
principalmente devido à finalização dos Contratos Iniciais em dezembro de 2005, o que acarretou uma redução nos
encargos de transmissão em função da diminuição das tarifas de transmissão contratadas. Ademais, a retirada e
devolução neste reajuste do valor associado à majoração das alíquotas de PIS e COFINS, que fora repassado à
transmissora no último reajuste também contribuiu para esta redução.
Conta CVA
A Conta CVA é desdobrada em quatro itens, conforme descrição a seguir: (i) Conta CVA corrente do ciclo 2005-2006
que corresponde a um incremento no reajuste tarifário de 2,22%; (ii) recálculo da Conta CVA de energia homologada
no Índice de Reajuste Tarifário (IRT) de 2005 que, após a aprovação das regras do Mecanismo de Compensação de
Sobras Déficits (MCSD), em 18 de julho de 2005 (que entraram plenamente em vigor a partir de setembro de 2005),
correspondeu a um aumento de 0,25% no reajuste; (iii) Diferencial da Conta CVA do ciclo 2005-2006 que foi
recuperado no seu faturamento dos últimos 12 meses e que correspondeu a um decréscimo de 0,06% no reajuste
tarifário; e (iv) Parcela da Conta CVA diferida do período de 2002-2003 que não foi integralmente recuperada no seu
faturamento nos últimos 24 meses e que correspondeu a um aumento de 0,46% no reajuste tarifário.
Parcela B
A correção na Parcela B em relação à base tarifária representou uma redução do índice de reajuste tarifário de 0,16%.
Em função de o IGP-M dos 12 meses findos em 30 de setembro de 2006 ter sido de 0,86% e o Fator X ter sido
equivalente a 1,3185%, comparado a 2,43% aplicado no reajuste de julho de 2005, o índice de ajuste da Parcela B foi
de –0,45%.
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Recuperação do PIS e COFINS 2002-2005
Como decorrência das mudanças nas alíquotas e base de cálculo destes tributos, no último reajuste foi concedido um
valor complementar de R$98 milhões, referente à recuperação das despesas adicionais com PIS e COFINS relativas
ao período de 2002 a 2005.
Conclusão do Processo de Revisão Tarifária de 2003
Além do reajuste anual, foi concluído o processo de revisão tarifária de 2003, que resultou em uma evolução positiva
no índice autorizado naquela data de 10,9% para 11,6%, sendo tal diferença responsável por 1,5% do valor do
aumento definido em julho de 2005.
Tal evolução positiva é explicada pelo fato de a Eletropaulo ter o direito de ser remunerada em R$42 milhões
adicionais à remuneração permitida na revisão tarifaria de 2003, conforme demonstrado no quadro abaixo.
Item – R$ milhões
Base de Remuneração Líquida
Taxa de Remuneração
Remuneração
Base Bruta
Taxa de Depreciação
Depreciação
Custos de O&M
Total

Anterior
R$5.242
17,07%
R$895
R$8.275
3,95%
R$327
R$624

Atual
R$4.771
17,07%
R$814
R$9.885
4,31%
R$426
R$648

Variação
(R$81)
R$99
R$24
R$42

PIS/COFINS
A variação negativa de 4,3% refere-se à exclusão do PIS/COFINS da fórmula de reajuste tarifário. Não obstante, este
imposto será cobrado na conta de energia separadamente, conforme regras a serem estabelecidas pela ANEEL.
Recuperação de PIS/COFINS de 2002 a 2005
A Eletropaulo repassou para a tarifa, na revisão de 2005, os passivos incorridos por conta do aumento das alíquotas
destes impostos em 2002 (PIS) e 2004 (COFINS), que incidiram tanto sobre itens da Parcela A como em itens da
Parcela B. Este repasse representou um incremento de 0,6% na Parcela A e de 1,9% na Parcela B.
Repasses de Variações de Outros Custos
Foram contemplados na conclusão da revisão tarifária de 2003 ocorrida em 2005 também os repasses tarifários
referentes principalmente a:
•

Recuperação de descontos na TUSD – Resolução ANEEL nº 77/2004;

•

Ajustes Financeiros dos custos de Contratos de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD; e

•

Dispêndios com empresa avaliadora da base de remuneração.

Os principais componentes utilizados no cálculo do reajuste tarifário foram os seguintes:
PTAX
IGPM Variação
Fator X
((IGP-M)-X)

2,4562
7,12%
2,43%
4,6885%
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Procedimentos de Faturamento
Os clientes da Eletropaulo são faturados de acordo com um dos seguintes sistemas de tarifas: (1) o sistema de tarifa
por subgrupos – ou Grupo B; ou (2) o sistema de tarifa horária-sazonal, que se aplica apenas a clientes do Grupo A. O
sistema de tarifa convencional aplica uma tarifa fixa independentemente de quaisquer variações sazonais ou de
horário do dia. O sistema de tarifa horária-sazonal, por outro lado, leva em conta tanto variações sazonais como de
horário do dia, e estabelece diferentes tarifas para diferentes horas do dia e diferentes estações do ano. A variação
sazonal faz diferenciação entre estação seca (maio a outubro) e estação chuvosa (novembro a abril). As tarifas são
mais altas na estação seca, uma vez que o fornecimento de energia hidrelétrica tende a ser mais baixo. Tarifas mais
altas também se aplicam em horários de pico de demanda que, em sua área de concessão, geralmente ocorrem entre
17h30 e 20h30.
As leituras de medidores e a emissão das faturas são feitas mensalmente para clientes de baixa tensão. As faturas são
preparadas a partir de leituras de medidores ou com base no uso estimado. Clientes de baixa tensão recebem as
faturas dentro de três dias úteis após a leitura do medidor, com vencimento em cinco dias úteis após a data da fatura.
Em caso de falta de pagamento, um aviso de falta de pagamento acompanhado da fatura do mês seguinte é enviado
ao cliente e é concedido um prazo de 15 dias para o pagamento do montante vencido. Caso o pagamento não seja
recebido dentro de três dias úteis após esse prazo, o cliente fica sujeito a suspensão do fornecimento. Clientes de alta
tensão recebem faturas mensalmente, com vencimento em cinco dias úteis após a data da fatura. Em caso de falta de
pagamento, um aviso é enviado ao cliente quatro dias úteis após a data de vencimento, concedendo um prazo de 15
dias para que seja efetuado o pagamento. Caso o pagamento não seja efetuado, o cliente fica sujeito à suspensão do
serviço.
Em 31 de dezembro de 2005, a PCLD – Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (a “PCLD”) de curto prazo
da Eletropaulo era de R$360 milhões que representava 3,0% de sua receita bruta anual. Em 30 de setembro de 2006,
sua PCLD de curto prazo era de R$236 milhões.
Pesquisa e Desenvolvimento – Programa de Eficiência Energética (PEE)
O Contrato de Concessão da Eletropaulo exige que esta implante programas de pesquisa e desenvolvimento e de
eficiência de energia aos quais deve aplicar 1,0% de suas receitas líquidas. Seu programa de eficiência de energia se
destina a beneficiar seus clientes através de medidas tais como programas de sobras de energia, instalação de
equipamentos eficientes, projetos educativos e otimização de processo. A Eletropaulo gastou em pesquisa de
eficiência energética aproximadamente R$15 milhões em 2003 e R$16 milhões em 2004. Em 28 de novembro de
2005, a Resolução Normativa da ANEEL nº 176, de 28 de novembro de 2005, estabeleceu novos critérios para a
aplicação de recursos em Programas de Eficiência Energética, onde passam a ser aplicados 0,5% da receita
operacional líquida no desenvolvimento de PEE até 31 de dezembro de 2005; mínimo de 0,25% da receita operacional
líquida no desenvolvimento de PEE a partir de janeiro de 2006; e destinação de no mínimo 50,0% do total de recursos
do PEE em projetos que contemplem comunidades de baixa renda. Em 2005, a Eletropaulo contabilizou R$81
milhões em pesquisa de eficiência energética e no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006, esse
investimento foi de R$43,9 milhões.
Sistemas
A área de Tecnologia da Informação (a “TI”) da Eletropaulo está focada na implementação de um novo modelo de
gestão de tecnologia para o projeto Gênesis, o qual tem como meta propiciar excelência operacional aos diversos
processos de negócios das 141 empresas de geração e distribuição de energia elétrica da AES Corporation. Esse
modelo utiliza as melhores práticas de gestão internacionais para garantir a excelência operacional com o objetivo de
levar benefícios diretos aos clientes.
Uma área importante e cada vez mais crítica é a segurança da informação. Para garantir a continuidade dos negócios,
a área de TI deve expandir seu raio de atuação para analisar vulnerabilidades em todos os sistemas que manipulam
dados digitais mesmo em equipamentos não convencionais, tais como celulares e equipamentos de monitoração da
rede elétrica.
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A prioridade da área de TI é assegurar que os atuais e os futuros sistemas estejam em conformidade com a
regulamentação aplicável. Para garantir que todas estas ações venham a se mostrar efetivas e alcancem a eficácia
desejada, foi estruturada, no final de 2005, uma equipe, dentro da área de TI, com a responsabilidade de garantir que
os processos de governança e de segurança de TI sejam conduzidos conforme os direcionamentos estabelecidos.
Atualmente, a Eletropaulo possui 98 sistemas de aplicação, considerando os sistemas desenvolvidos internamente e
soluções de mercado, entre elas o sistema de gestão integrada SAP. Alguns sistemas são considerados extremamente
críticos pelo fato de suportarem serviços de atendimento aos clientes, tais como o sistema Atende que registra o
atendimento das chamadas de problemas na rede de distribuição. Em dias de fortes chuvas sua central de
atendimento recebe mais de 4.000 chamadas por hora. Outro sistema importante é o SICON que processa as contas
de luz dos clientes.
O centro de processamento de dados da Eletropaulo possui um computador de grande porte sendo sua capacidade de
processamento utilizado pela engenharia e área comercial. Possui 16.000 gigabytes de disco e mais de 4.700 fitas. No
centro que conta com modernos recursos de proteção contra incêndios e outras contingências, como por exemplo,
sala-cofre, estão instalados mais de 210 servidores que processam os diversos sistemas aplicativos de suporte às
áreas de negócios da empresa.
Concorrência
O Contrato de Concessão da Eletropaulo prevê exclusividade para a distribuição de energia dentro de sua área de
concessão (monopólio natural da rede de distribuição), não se incluindo aí a venda de energia para os clientes livres.
A legislação do setor elétrico prevê que, sob determinadas condições, alguns de seus clientes se tornem
Consumidores Livres, o que possibilita que contratem a compra de energia elétrica diretamente de geradoras ou
comercializadoras. Quando esses clientes escolhem outro fornecedor de energia elétrica, podem negociar o preço da
energia (commodity) com o fornecedor de sua escolha e pagam à Eletropaulo uma tarifa do uso do sistema de
distribuição (TUSD) e transmissão (TUST), que são os custos referentes ao uso do sistema de transmissão, onde a
Distribuidora recebe os custos envolvidos na distribuição e a remuneração do seu ativo, uma vez que a energia
apenas é repassada para o cliente na tarifa.
Devido à redução no consumo de energia após o racionamento, houve um excesso de oferta de energia em relação à
demanda, resultando em um forte declínio nos preços de mercado livre. Como conseqüência, o número de grandes
clientes que decidiram se tornar Consumidores Livres aumentou. No período de nove meses firmado em 30 de
setembro de 2006, 28 clientes da Eletropaulo optaram por tornar-se Consumidores Livres. Os clientes livres da
Eletropaulo pagaram R$316 milhões e R$312 milhões em tarifas pelo uso de seu sistema de distribuição (TUSD) no
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006 e em dezembro de 2005, respectivamente. Com a migração
de grandes clientes (principalmente industriais) para a condição de clientes livre, a Eletropaulo poderá mitigar a
perda de receita correspondente mediante a redução de suas compras de energia.
Contrato de Concessão da Eletropaulo
A Eletropaulo opera, nos termos de seu contrato de concessão, o negócio de distribuição de energia elétrica. O
Contrato de Concessão da Eletropaulo, com término em 15 de junho de 2028, impõe exigências sobre as operações e
os negócios da Eletropaulo. Estas exigências incluem manutenção e/ou aperfeiçoamento de determinadas normas de
serviço, incluindo o número e duração de blackouts. Existe, também, a obrigatoriedade de instalar dispositivos e
equipamentos (por exemplo, linhas de distribuição e medidores) para fornecer energia a novos clientes.
Em função da implantação do Novo Modelo do Setor Elétrico, as distribuidoras assinaram termos aditivos aos
respectivos contratos de concessão. Esses aditivos se destinam basicamente a incorporar aos cálculos dos reajustes
tarifários anuais os custos de aquisição de energia contratada nos novos leilões, com entrega nos 12 meses
subseqüentes à data de vigência de novas tarifas.
Estabelece ainda que, na fatura de energia elétrica conste separadamente o repasse ao recolhimento de encargos
referentes à Contribuição para o PIS, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e COFINS
em mecanismo análogo ao utilizado para a cobrança do ICMS. Assim, tais encargos foram excluídos do cálculo do
reajuste de tarifas de energia elétrica.
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Penalidades e Término da Concessão
Caso não sejam cumpridas as obrigações previstas no Contrato de Concessão da Eletropaulo e nas leis e normas
aplicáveis aos negócios da Eletropaulo, a ANEEL pode impor penalidades através da instauração de processos
administrativos.
As penalidades que podem ser impostas incluem advertências e imposições de multas podendo atingir até um máximo
de 2,0% das receitas anuais da Eletropaulo excluído o ICMS, por violação.
A ANEEL também pode intervir na concessão por meio de resolução, que indicará seu prazo, objetivos e limites da
medida, em função das razões que a ensejaram, designando o interventor. Declarada a intervenção, a ANEEL
instaurará, no prazo de 30 dias, procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e
apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa, devendo o mesmo ser concluído no prazo de até 180
dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. A ANEEL pode, ainda, em caso de descumprimento, limitar a
área de concessão da Eletropaulo, impondo uma sub-concessão ou encampando as ações detidas por seus acionistas
controladores e vendê-las num leilão público.
A ANEEL também tem o poder de terminar a concessão da Eletropaulo antes do final do prazo da concessão quando,
por exemplo, do descumprimento de obrigações nos termos do Contrato de Concessão da Eletropaulo.
Em qualquer caso de término antecipado do Contrato de Concessão da Eletropaulo, existe o direito de receber
indenização da ANEEL por investimentos efetuados em ativos relacionados aos serviços (bens recebíveis) que não
tenham sido amortizados ou depreciados.
Equilíbrio Econômico-Financeiro
De acordo com a Lei de Concessões, qualquer concessão para o fornecimento de serviços públicos, inclusive a
concessão da Eletropaulo, exige implicitamente que as partes do contrato mantenham um equilíbrio relativamente
constante entre os custos e receitas da concessionária derivados da concessão durante sua vigência. Este princípio é
conhecido como equilíbrio econômico-financeiro.
O principal instrumento de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro é a alteração das tarifas de fornecimento
de energia e de uso dos sistemas de distribuição cobradas dos clientes, através de ajustes tarifários anuais, revisões
ordinárias e revisões extraordinárias.
Ativos
Os principais ativos da Eletropaulo consistem em linhas de sub-transmissão, sub-estações de distribuição e redes de
distribuição, as quais estão localizadas na cidade de São Paulo e em outros 23 municípios da região metropolitana da
grande São Paulo. A Eletropaulo tem 148 subestações de distribuição e 44.198 km de linhas de distribuição e linhas
de sub-transmissão (dos quais 40.903 km são circuitos aéreos e 3.295 km são subterrâneos). A Eletropaulo possui,
também, 2.287 propriedades, representando aproximadamente 10.916.140 m2, das quais 2.242 são operacionais e as
45 restantes não operacionais.
Questões Ambientais
Normas Ambientais
As empresas do setor elétrico estão sujeitas a abrangente legislação ambiental brasileira nas esferas federal, estadual e
municipal. O cumprimento desta legislação é fiscalizado por órgãos e agências governamentais, que podem impor
sanções administrativas, civis e penais por eventual inobservância da legislação.
O procedimento para instalação de novas linhas de sub-transmissão e distribuição ou subestações exige o
cumprimento de diversas normas ambientais.
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A atividade de distribuição sempre foi passível de dispensa de licenciamento pelos órgãos ambientais estaduais e
municipais. Somente quando a implantação do empreendimento envolvia a supressão de vegetação havia necessidade
de autorização e/ou licença e a compensação ambiental para a supressão.
Atualmente, há a obrigatoriedade junto ao Estado e ao município de São Paulo de obtenção de licenças ambientais
para a construção de novas instalações ou reconstruções. O não licenciamento pode resultar em penalidades
administrativas tais como multas, suspensão de subsídios de órgãos públicos ou a suspensão, temporária ou
permanente, de atividades infratoras.
Para 2007, está previsto o dispêndio de aproximadamente R$2 milhões para o licenciamento de novas instalações ou
reconstruções, incluindo medidas de compensação ambiental.
O complexo processo de licenciamento ambiental continua a ser revisado pelo governo com a assistência de empresas
do setor privado, inclusive da Eletropaulo, com vistas a acelerar os procedimentos para a concessão de licenças para a
instalação e operação de obras de infra-estrutura necessárias para o desenvolvimento social e econômico do País.
A ocorrência de danos ambientais também pode nos sujeitar à imposição de penalidades administrativas civis e
penais. Na esfera civil, caso a Eletropaulo seja envolvida em ações civis devido à existência de passivos ambientais,
poderão ser impostas a reparação da área contaminada e ainda uma indenização pela contaminação do meio ambiente
que deve ser pago ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.
Os passivos ambientais da Eletropaulo foram basicamente gerados por contaminação de solo e água subterrânea por
óleo. A remediação do passivo ambiental mais expressivo envolve valores estimados em R$4 milhões.
A Eletropaulo com o objetivo de avaliar seu desempenho ambiental, implementou um Sistema de Gestão Ambiental
baseado na norma da ISO 14001:04. Expandiu o escopo deste Sistema para todas as suas subestações e escritórios
administrativos. Como atendimento a um dos itens da ISO 14001:04, identificou, monitorou e avaliou mudanças nas
leis e normas ambientais aplicáveis ao seu negócio, buscando sempre seu atendimento e a melhoria contínua no
desenvolvimento de suas atividades. A empresa é auditada constantemente, tanto por determinação da própria AES
Corporation, como também para a manutenção da certificação de sites pela norma-ISO 14.001:2004. A Eletropaulo
desenvolveu o gerenciamento ambiental de suas atividades com foco na prevenção levando em consideração seus
orçamentos e estimativas realistas e se esforçando, sempre, para obter melhores resultados financeiros, sociais e
ambientais.
Seguro
A Eletropaulo mantém seguro Patrimonial, do tipo “Riscos Operacionais”, contra prejuízos resultantes de danos de
causa externa, assim entendidos como todo e qualquer dano originado por eventos da natureza, inclusive incêndio,
alagamento, danos elétricos, explosão, roubo e quebra de máquinas ocorridos em suas sub-estações, edifícios e
instalações. Os prejuízos causados a terceiros estão protegidos pelos seguros de Responsabilidade Civil Geral, que
cobre as reclamações que a Eletropaulo vier a ser civilmente responsabilizada em decorrência de danos materiais,
lesões físicas e danos morais causados por acidente; e de Responsabilidade Civil Facultativa, que garante a
indenização a terceiros em decorrência de acidente de trânsito com a sua frota de caminhões. A Eletropaulo acredita
que mantém os seguros usuais no Brasil para o tipo de negócio que opera. No exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2005, a Eletropaulo pagou um total de R$5 milhões em prêmios de seguros. No período de nove meses findo em
30 de setembro de 2006 foram gastos R$3,3 milhões em prêmios de seguros.
Propriedade Intelectual
A condução de negócio da Eletropaulo não depende de patentes próprias. Suas marcas comerciais registradas mais
importantes são “Eletropaulo” e seu logotipo. Todas as demais marcas comerciais que a Eletropaulo possui não são
relevantes para suas operações.
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Funcionários
Em 30 de setembro de 2006, a Eletropaulo tinha 4.380 funcionários em tempo integral. O quadro abaixo mostra o
número de funcionários e uma subdivisão de funcionários por categoria de atividade nas datas indicadas.
Em 31 de dezembro de
Em 30 de setembro de
2005
2006
2003
2004
2005*
Funcionários da área corporativa
1.345
1.325
841
868
1.328
Distribuição......................
3.055
3.165
3.542
3.049
3.120
Total
4.465
4.380
4.006
4.410
4.377
* A partir de dezembro de 2005, houve uma alteração na forma de classificação dos funcionários entre a área
corporativa e de distribuição, passando de um fator de média dos últimos sete anos para a utilização dos dados reais
do mês em questão.
Em 2003, a Eletropaulo começou a realocar funcionários que desempenhavam funções administrativas para suas
unidades corporativas.
Desde sua privatização, a Eletropaulo reduziu o número de funcionários de 7.650 no ano encerrado em 31 de
dezembro de 1998 para 4.380 funcionários em 30 de setembro de 2006.
Para melhorar sua eficiência operacional, produtividade e qualidade de serviço, a Eletropaulo investiu no
desenvolvimento profissional de seus funcionários por meio de cursos técnicos, seminários, workshops e
treinamento especializado. Em 2005, forneceu mais de 524.000 horas de treinamento, representando uma média de
119 horas de treinamento por funcionário e no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006, forneceu
mais de 268.080 horas de treinamento.
Em 2005, investiu aproximadamente R$1,4 milhão em educação de funcionários, sendo que esse investimento foi
de R$2,0 milhão no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006. Com a implantação do programa de
Educação Corporativa, que incluirá a implantação de ferramentas de longa distância tais como Aprendizagem
Eletrônica (E-Learning) e TV Corporativa, a Eletropaulo espera que seu orçamento de educação de funcionários e
suas horas de treinamento por funcionário quase dobrem. Sua meta é fornecer uma média de 90 horas de
treinamento por funcionário por ano, e estima-se uma redução de custo por hora de treinamento resultante do uso de
ferramentas de longa distância.
Seus principais programas de treinamento e desenvolvimento se dividem da seguinte forma:
•

70,0% são programas regulares, incluindo Manutenção e Construção da Rede de Distribuição, Manutenção de
“Hot Line”, Operação e Manutenção de Subestação, Fiscalização de Construção, Treinamento de
Supervisor/Liderança e Detecção de Irregularidades; e

•

30,0% são cursos específicos, incluindo Treinamento para Satisfação do Cliente; Controles Internos, GIS, Suporte
de Sistema/Emergência realizado por uma Equipe Especial de Motociclistas e seu Torneio de “Rodeio de
Energia”, que recebeu diversos prêmios de órgãos externos.

Um total de 1.966 de seus funcionários são associados a sindicatos, com os quais a Eletropaulo celebrou acordos e/ou
convenções coletivas de trabalho. Estes acordos são renegociados anualmente com o Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Energia Elétrica de São Paulo, principal sindicato representativo de seus funcionários. Aumentos de
salário, ajustes de benefícios e programas de participação nos lucros são, em geral, negociados anualmente. A
Eletropaulo acredita que possui um bom relacionamento com seus sindicatos, e não teve nenhuma greve desde a
privatização ocorrida em 1998.
A Eletropaulo fornece ainda diversos benefícios aos seus funcionários. O mais significativo é seu patrocínio da
Fundação CESP, em parceria com outras dez empresas de energia elétrica. Através deste patrocínio a Eletropaulo
complementa os benefícios de aposentadoria e saúde disponíveis para seus funcionários. Com relação a este plano de
complementação de aposentadoria, até setembro de 2006 a Eletropaulo tinha um passivo trabalhista de
aproximadamente R$2.288 milhões. Por fim, a Eletropaulo proporciona outros benefícios aos seus funcionários, tais
como, planos de assistência odontológica, vale-refeições, vale alimentação, vale-transporte e seguro de vida.
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De acordo com normas coletivas, as empresas são obrigadas a compartilhar lucros com funcionários desde o exercício
fiscal de 1996. O programa de participação nos lucros de 2005 da Eletropaulo estabeleceu o pagamento fixo a cada
funcionário de R$3.100, em duas parcelas, referentes ao exercício social encerrado em 2005. Caso estas metas fossem
excedidas, os funcionários receberiam um montante adicional, variável entre 1,0% e 50,0% do pagamento fixo.
Atualmente a Eletropaulo dispõe de um programa de participação nos lucros negociado anualmente com o sindicato
para todos os seus funcionários, exceto os diretores. Seu programa de participação nos lucros de 2006 condiciona-se à
obtenção de resultados coletivos e individuais dos funcionários, avaliados por indicadores e metas técnicas e
financeiras, relativas ao período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2006. Os valores referentes à
participação nos lucros e resultados serão pagos aos funcionários em duas parcelas, sendo que a primeira foi paga em
setembro de 2006 e a segunda será paga em abril de 2007.
Políticas de Responsabilidade Social
A Eletropaulo desenvolve diversas políticas de responsabilidade social, por meio de Programas voltados à
comunidade. Seus projetos e ações sociais visam beneficiar as comunidades menos privilegiadas localizadas em sua
área de concessão. Dentre seus principais projetos, destacam-se:
•

Voluntariado. Campanhas corporativas de Natal, Páscoa e campanha do agasalho, em parceria com seus
colaboradores.

•

Programa Creches Luz e Lápis. Criado em 1989 para atender a região de Santo Amaro e Guarapiranga. Por
meio deste programa, a Eletropaulo mantém duas creches para atender crianças oriundas de famílias de
baixa renda. Tal programa atende atualmente 248 crianças.

•

Projetos Culturais – Domingo Show Eletropaulo. Criado em 2004, tal programa tem o objetivo propiciar o
acesso à cultura e ao entretenimento às camadas menos privilegiadas da população atendida pela
distribuidora.

•

Projetos e Parcerias – Eletropaulo na Comunidade. Consiste no desenvolvimento e implementação de
eventos itinerantes compostos por uma farta programação sócio-cultural para as famílias residentes em
núcleos de baixo poder aquisitivo. O projeto Eletropaulo na Comunidade recebeu o prêmio Top Social
2005, promovido pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB). A premiação
distingue empresas que desenvolvem ações de responsabilidade e inclusão social.

•

Compromisso Empresarial. A Eletropaulo apóia formalmente duas iniciativas da Organização das Nações
Unidas - ONU: o Pacto Global (Global Compact) e as Metas do Milênio. Além disso, a Eletropaulo é
associada ao Instituto Ethos.

VISÃO GERAL DOS NEGÓCIOS DA AES TIETÊ
História e Desenvolvimento da AES Tietê
Com a publicação da Lei Estadual nº 9.361, de 05 de Julho de 1996, que criou o Programa Estadual de
Desestatização (“PED”) iniciou-se o processo de privatização do setor elétrico no Estado de São Paulo.
Em janeiro de 1999, o conselho diretor do PED – órgão responsável por recomendar ao Governador do Estado de
São Paulo as linhas gerais do processo de desestatização - recomendou a cisão parcial da CESP com versão de
parcelas de seu patrimônio para três novas sociedades dentre as quais a Companhia de Geração de Energia Elétrica
Tietê. O Governador do Estado acatou tal recomendação, aprovando a cisão parcial da CESP.
Em fevereiro de 1999, foi aprovada a constituição da AES Tietê, integrando então os ativos, as usinas hidrelétricas e
eclusas da Bacia do Rio Tietê (exceto a UHE de Três Irmãos), as UHEs Armando de Salles Oliveira, Caconde,
Euclides da Cunha e Água Vermelha, além das PCHs de Mogi Guaçu e Corumbataí.
Em março de 1999 foram assinados a Justificativa de Cisão Parcial da CESP e o Protocolo de Cisão Parcial entre a
CESP e as empresas sucessoras e a Assembléia Geral de Acionistas da CESP aprovou a sua cisão.
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A AES Tietê foi constituída em abril de 1999, como resultado da reestruturação e da privatização de determinados
ativos da CESP. Em outubro de 1999, a AES Corporation adquiriu, por meio de empresas controladas diretas e
indiretas, a maioria das ações de emissão da AES Tietê em um leilão público realizado na BOVESPA. A AES
Corporation, cujas ações são negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque, é uma das principais empresas do
ramo de energia nos Estados Unidos, com atividades de geração e distribuição de energia.
Em seguida à privatização, a AES Tietê celebrou um contrato de concessão com a ANEEL, em dezembro de 1999,
para operar várias usinas geradoras de energia elétrica. O Contrato de Concessão da AES Tietê tem prazo de 30 anos
e poderá ser prorrogado por um período adicional, mediante solicitação prévia e desde que determinadas condições
sejam atendidas pela AES Tietê. Para mais informações vide item abaixo – “Contrato de Concessão da AES Tietê”.
O processo de privatização foi concebido para proporcionar às empresas de geração de energia elétrica uma fonte
estável de receitas durante o período no qual o Brasil estivesse promovendo sua transição para um mercado
atacadista competitivo. Antes de ser privatizada, a antecessora da AES Tietê, controlada pela CESP, havia contratado
a venda de uma parte substancial de sua produção para determinados compradores de energia, por meio dos contratos
que são definidos como os Contratos Iniciais. Vide “Visão Geral dos Negócios da Emissora – Visão Geral dos
Negócios da AES Tietê - Contratos de Compra e Venda de Energia”.
Visão Geral da AES Tietê
A AES Tietê é uma empresa de destaque no ramo de geração de energia elétrica no Brasil, sendo 100% de sua
receita proveniente de atividades de geração de energia elétrica.
As atividades da AES Tietê compreendem a geração e o fornecimento de energia para distribuidoras de energia
elétrica localizadas em várias regiões do Estado de São Paulo. A base de operações da AES Tietê está localizada no
Estado de São Paulo e a Capacidade Instalada é de 2.651 MW, o que corresponde a 17,6% do parque gerador do
Estado de São Paulo, provenientes de 10 usinas localizadas nas regiões centro e nordeste do Estado de São Paulo
(Barra Bonita, Bariri, Ibitinga, Promissão, Nova Avanhandava, Caconde, Euclides da Cunha, Limoeiro, Mogi Guaçu
e Água Vermelha). A UHE de Água Vermelha responde por mais da metade da energia gerada pela AES Tietê e por
aproximadamente 53,0% de sua Capacidade Instalada. A AES Tietê controla a AES Minas PCH, uma empresa
detentora de 7 PCHs, no Estado de Minas Gerais, que juntas têm Capacidade Instalada de 5,44 MW.
Durante o ano de 2005 e no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006, a AES Tietê vendeu um total
de 11,1 milhões de MWh e de 8,3 milhões de MWh de energia elétrica gerada em seu parque gerador para empresas
distribuidoras do Estado de São Paulo, respectivamente. Desde janeiro de 2006, 100% da energia anteriormente
contratada nos Contratos Iniciais da AES Tietê se encontra vendida nos termos do Contrato Bilateral. Para mais
informações vide seção “Visão Geral dos Negócios da Emissora - Visão Geral dos Negócios da AES Tietê Contratos de Compra e Venda de Energia - Contrato Bilateral”.
A AES Tietê encerrou o ano de 2005 e o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006 com uma receita
operacional bruta consolidada de R$1.345,0 milhões e de R$1.145,6 milhões, respectivamente, 28,1% superior à de
2004 e 15,5% superior à do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2005. A receita líquida do ano de
2005, de R$1.220,1 milhões, apresentou aumento de 24,4%, ligeiramente superior ao da receita líquida apurada em
2004. A receita líquida do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006, de R$1.040,6 milhões,
apresentou aumento de 15,7%, com relação à receita líquida do período de nove meses findo em 30 de setembro de
2005, de R$899,4 milhões. A evolução da receita é decorrente de dois fatores: (i) maior volume de energia vendido
por meio do Contrato Bilateral a partir de janeiro de 2006 e (ii) reajuste do preço praticado por esse contrato ocorrido
em julho de 2005 e em julho de 2006.
Em 2005, o reajuste médio dos preços dos Contratos Iniciais foi de 7,5%, levando a um preço médio de R$70,25 por
MWh. O Contrato Bilateral foi reajustado no mês de julho de 2005 em 7,1%, passando de R$123,91 para R$132,73
por MWh. Esse contrato representou 74,5% do volume de energia vendida e 81,4% do faturamento da AES Tietê em
2005 e 100% do volume de energia vendida por meio do Contrato Bilateral no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2006. Em julho de 2006, o reajuste foi de 0,9%, quando o preço passou de R$132,73/MWh para
R$133,87/MWh.
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A evolução da receita da AES Tietê superou o incremento dos custos operacionais, propiciando maior geração
operacional de caixa medida pelo EBITDA. O EBITDA totalizou R$939,1 milhões em 2005 e R$818,9 milhões no
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006, comparado a R$776,5 milhões em 2004 e R$734,1 milhões
no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2005, um aumento de 20,9% e 11,5%, respectivamente. A
taxa média de crescimento nos últimos cinco anos foi de 23,2% ao ano. A margem EBITDA ficou em 77,0% em
2005, em comparação a 79,2% no ano anterior e 78,7% em 30 de setembro de 2006.
A AES Tietê fez investimentos da ordem de R$27,5 milhões em 2005 e de R$18,8 no período nove meses findo em
30 de setembro de 2006, aplicados principalmente na modernização e manutenção das usinas.
Principais Clientes
Toda a Energia Assegurada da AES Tietê está contratada no longo prazo por meio do Contrato Bilateral de compra e
venda de energia elétrica celebrado com a Eletropaulo que foi assinado e homologado pela ANEEL em 2000. Esse
acordo previa que, a partir de 2003, o volume de energia contratado pelos Contratos Iniciais seria reduzido na
proporção anual de 25%, conforme previsto na Lei do Setor Elétrico (Resolução da ANEEL nº 450/98). Tal volume,
excluído dos Contratos Iniciais, foi contratado automaticamente pela Eletropaulo por meio do Contrato Bilateral.
Dessa forma, desde 2003, a cada mês de janeiro, 25% da Energia Assegurada passou a ser comercializada por meio
do Contrato Bilateral até que, em 2006, toda a Energia Assegurada da AES Tietê é vendida sob esse contrato.
Em 2005, além da Eletropaulo, cliente da AES Tietê por meio do Contrato Bilateral, os principais clientes da AES
Tietê são: Elektro Eletricidade e Serviços S.A., Bandeirante Energia S.A., Companhia Piratininga de Força e Luz,
Companhia Paulista de Força e Luz, Empresa Elétrica Bragantina S.A. e Companhia Nacional de Energia Elétrica. A
tabela abaixo mostra o faturamento por cliente para os anos de 2004 e 2005.
Cliente
Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
Bandeirante Energia S.A.
Companhia Piratininga de Força e Luz
Companhia Paulista de Força e Luz
Empresa Elétrica Bragantina S.A.
Companhia Nacional de Energia Elétrica
Eletropaulo - Contrato Inicial
Eletropaulo - Contrato Bilateral
Total*

2005**
R$ (milhões)
35
25
24
49
11
8
77
1.094
1.323

2004**
R$ (milhões)
60
43
43
89
16
11
154
619
1.038

* Não considera a energia livre e de curto prazo
**Dados não auditados

Contratos de Compra e Venda de Energia
A energia elétrica no Brasil é gerada principalmente por usinas hidrelétricas. Em virtude da interação entre chuvas e
fluxo de águas, em um dado momento, determinadas usinas hidrelétricas do sistema poderão estar em condições de
gerar energia de maneira mais eficiente do que outras. De forma a otimizar a geração de energia elétrica por
participantes do sistema de geração de energia elétrica no Brasil, o ONS aloca a cada usina dentro do sistema uma
capacidade de geração que, de acordo com um modelo estatístico (baseado na média de chuvas na região
determinada, fluxo de água dos rios e níveis de água no reservatório de cada usina ao longo de vários anos), deverá
resultar na produção mais eficiente e sustentável de energia elétrica para o sistema como um todo. Esta alocação
feita pelo ONS é chamada de Energia Assegurada. A ANEEL e o ONS estabelecem o montante de Energia
Assegurada a ser vendido por cada usina, hoje fixado até o ano de 2014. Atualmente, a Energia Assegurada da AES
Tietê está fixada em 48,1% do total de sua capacidade nominal total instalada e, nos últimos nove anos, a produção
da AES Tietê foi, em média, 10,1% superior ao montante da Energia Assegurada.
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A Energia Assegurada gerada pela AES Tietê, até 31 de dezembro de 2005, era vendida conforme o disposto nos
Contratos Iniciais celebrados com determinadas distribuidoras de energia elétrica. A partir de 2003, o montante de
energia contratado nos termos dos Contratos Iniciais foi reduzido em 25% a cada ano, sendo que cada Contrato
Inicial permaneceu em vigor até 31 de dezembro de 2005. O período que se iniciou quando as entregas contratadas
nos termos dos Contratos Iniciais começaram a ser reduzidas é chamado de “mercado livre” e os contratos de compra
de energia negociados que entraram em vigor durante este período são referidos como “contratos bilaterais”. Em 7
de dezembro de 2000, de forma a garantir as receitas a longo prazo e evitar exposição às flutuações nos preços de
mercado locais após a expiração dos Contratos Iniciais, a AES Tietê celebrou o Contrato Bilateral. Nos termos do
Contrato Bilateral, o montante de energia que a AES Tietê entregou à Eletropaulo aumentou na medida em que as
entregas previstas nos Contratos Iniciais decaíram, de forma que, a partir do início de 2006, a AES Tietê passou a
vender a totalidade de sua Energia Assegurada à Eletropaulo. O Contrato Bilateral permitirá à AES Tietê manter um
volume constante de vendas de energia contratadas até seu vencimento, em 31 de dezembro de 2015. Vide “Visão
Geral dos Negócios da Emissora - Contratos de Compra e Venda de Energia - Contrato Bilateral”. O Contrato
Bilateral é corrigido anualmente de acordo com a variação do IGP-M.
A tabela abaixo demonstra a energia contratada (em média de MW por ano) conforme prevista nos Contratos Iniciais
e no Contrato Bilateral:
2003
316
656
315
1.287

Contrato Inicial Eletropaulo
Outros Contratos Iniciais
Contrato Bilateral
Total (1)

2004
210
438
632
1.280

2005
105
219
948
1.272

2006-2015
1.268
1.268

(1)
A redução no total de MW vendidos reflete a redução no montante de energia comprado da Itaipu
para revenda à Empresa Elétrica Bragantina S.A. e à Nacional, em conformidade com as exigências dos
Contratos Iniciais, durante a fase em que os Contratos Iniciais estiveram em vigor.

O Contrato Bilateral determina que a AES Tietê venda à Eletropaulo, mensalmente determinadas quantidades de
energia. Normalmente, o risco de insuficiência de fluxo de águas para satisfazer os compromissos de produção de
energia elétrica recai sobre o gerador hidrelétrico. Todavia, a implementação do MRE dilui este risco entre um
número significativo de geradores, membros da CCEE, denominados “Geradores Integrantes do MRE”, como um
todo, ao invés de alocá-lo a um único gerador. Assim sendo, o Contrato Bilateral prevê preço garantido para a
energia elétrica vendida, sem que a AES Tietê assuma quaisquer riscos de natureza hidrológica.
A seguir encontra-se um resumo dos principais termos e condições dos contratos para compra e venda de energia
elétrica que a AES Tietê celebrou com os principais compradores de energia, o qual não deve ser entendido como
uma relação completa de tais termos e condições.
Contrato Bilateral
O Contrato Bilateral, firmado em dezembro de 2000 e válido até 31 de dezembro de 2015, determina o volume de
energia que foi entregue à Eletropaulo a partir de 2003, na medida em que a energia entregue nos termos de cada um
dos Contratos Iniciais da AES Tietê foi reduzida. Foi entregue à Eletropaulo um volume de energia de 315 MW
médios, 632 MW médios e 948 MW médios, correspondente a 25%, 50% e 75% da energia assegurada da AES
Tietê em 2003, 2004 e 2005, respectivamente. No período de 2006 até 2015 deverá ser entregue o volume de energia
de 1.268 MW médios, correspondente a 100% da sua atual energia assegurada.
Além do reajuste anual, pelo IGP-M, o Contrato Bilateral prevê um reajuste do preço de energia em 2008 e 2012,
sendo que a AES Tietê não poderá recusar proposta de novo preço fornecido pela Eletropaulo, contanto que tal
proposta constitua valor superior a 10% e 15% ao preço da energia estipulada no contrato, em 2008 e 2012,
respectivamente, e a Eletropaulo não poderá recusar proposta de novo preço fornecido pela AES Tietê, contanto que
tal proposta constitua valor inferior a 10% e 15% ao preço da energia estipulado no contrato, em 2008 e 2012,
respectivamente, devidamente corrigido e ajustado.
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Na hipótese da AES Tietê e a Eletropaulo não chegarem a acordo sobre o novo preço, nas renegociações previstas
para 2008 e 2012, o Contrato Bilateral estará automaticamente rescindido em 30 de junho de 2008 ou em 30 de junho
de 2012, conforme o caso, não ficando nenhuma parte obrigada a pagar qualquer multa ou indenização em
decorrência de tal rescisão.
Em 30 de outubro de 2003, foi firmado o segundo aditamento ao Contrato Bilateral o qual prevê as seguintes
alterações, dentre outras de menor relevância: (i) o prazo para vencimento do contrato será alterado para 14 de junho
de 2028, e (ii) no caso de não se chegar a um acordo na renegociação do preço em 2008 e 2012, o contrato não será
mais rescindido automaticamente, devendo a questão ser solucionada por meio de mecanismo de resolução de
controvérsias, estabelecido pelo próprio contrato. Esse aditamento foi submetido à homologação da ANEEL, que o
negou, alegando que tal aditamento é contrário à Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico. A Eletropaulo requereu a
suspensão da decisão de não aprovação, que foi negada pela ANEEL. Visando a preservação de seus direitos, a
Eletropaulo entrou com uma ação na justiça contra a decisão da ANEEL a qual se encontra em julgamento.
Conforme descrito acima 100% da Energia Assegurada é contratada por meio do Contrato Bilateral, no entanto, com
o intuito de repor as perdas de energia a AES Tietê celebrou com outras geradoras contratos de compra e venda de
energia, conforme descritos abaixo:
Contrato Bilateral firmado com Duke Energy
O contrato bilateral firmado entre a AES Tietê, como compradora, e a Duke Energy, como vendedora, em 8 de
dezembro de 2003 com validade até 31 de dezembro de 2006, estipulava, em dezembro de 2003, o preço inicial da
energia nos termos do contrato bilateral de R$55,00 por MW/h para o volume de 30 MW médios, reajustado
anualmente pelo IGP-M. Em 31 de dezembro de 2006, o preço da energia será de R$75,00. A AES Tietê celebrou o
contrato com a Duke Energy visando o fornecimento a seus clientes, tendo em vista o término das obrigações de
compra de energia de Itaipu. A Duke Energy é uma empresa controlada da Duke Energy Corporation (cujas ações
são negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque).
Contrato Bilateral firmado com a Enertrade
Tendo em vista que o contrato bilateral entre a AES Tietê e a Duke Energy descrito acima tem vencimento previsto
para o final deste ano de 2006 e que a necessidade de compra de energia se manterá, a AES Tietê firmou um contrato
de compra de 4 MW médios com a ENERTRADE – Comercializadora de Energia S.A. (“Enertrade”). Este contrato
tem o início previsto para 1º de janeiro de 2007 e validade até 31 de dezembro de 2011. Tal contrato substituirá parte
do contrato firmado com a Duke Energy e os preços por MW/h serão de R$78,00 para 2007, R$90,00 para 2008 e
R$110,00 para os anos de 2009, 2010 e 2011. Estes preços serão reajustados em janeiro de cada ano, tendo como
base o mês de junho de 2006 e o índice de correção será o IGP-M. A Enertrade é uma empresa comercialzadora de
energia elétrica controlada pela EDP - Energias do Brasil S.A., holding ligada ao Grupo EDP.
Propriedades
Nos termos do Contrato de Concessão da AES Tietê, ela é responsável pela operação de barragens, reservatórios,
vertedouros, estruturas de tomada d’água, condutores de energia e usinas de geração de energia, além de linhas de
transmissão que integram as usinas de energia.
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O parque gerador da AES Tietê é composto por 10 usinas nas regiões central e nordeste do Estado de São Paulo, que
juntas possuem capacidade instalada de 2.651 MW, conforme o mapa abaixo:

A tabela a seguir demonstra as principais características das usinas de energia da AES Tietê:

Usina
Barra Bonita

Bariri

Ibitinga

Promissão

Nova Avanhandava

Água Vermelha

Unidade Ano de Início
nº
das Atividades
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

1963
1963
1964
1964
1969
1966
1965
1969
1969
1969
1975
1975
1977
1982
1985
1984
1978
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Capacidade
Instalada
(MW)

Energia
Assegurada
(Média de MW)

Capacidade
Total
Instalada
(MW)

35,19
35,19
35,19
35,19
47,70
47,70
47,70
43,83
43,83
43,83
88,00
88,00
88,00
115,80
115,80
115,80
232,70

45

141

66

143

74

132

104

264

139

347

746

1396

Usina

Caconde
Euclides da Cunha

Limoeiro
Mogi Guaçu

Unidade Ano de Início
nº
das Atividades
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
4
1
2
1
2

1978
1979
1979
1979
1979
1966
1966
1960
1960
1965
1965
1958
1966
1997
1997

Capacidade
Instalada
(MW)
232,70
232,70
232,70
232,70
232,70
41,20
39,20
27,20
27,20
27,20
27,20
16,10
16,10
3,60
3,60

Total (1)

2,651,5

Energia
Assegurada
(Média de MW)

Capacidade
Total
Instalada
(MW)

33

80

49

109

15

32

4

7

1.275

2.651

(1)
A diferença entre energia contratada e Energia Assegurada é resultante de perdas na transmissão, consumo de
energia para uso interno da usina, e energia comprada de Itaipu.

As UHEs de Barra Bonita, Bariri, Ibitinga, Promissão e Nova Avanhandava localizam-se no Rio Tietê, que tem
1.100 Km de extensão e corta o Estado de São Paulo. Tais usinas foram projetadas e construídas visando ao múltiplo
aproveitamento das águas, pois além da geração de energia elétrica, permitem controle das cheias, navegação
hidroviária, desenvolvimento da piscicultura e atividades de recreação.
A UHE de Água Vermelha, localizada no Rio Grande, é a maior hidrelétrica da AES Tietê, respondendo
isoladamente por mais de 57% da energia gerada ao longo do período de nove meses findo em 30 de setembro de
2006 pela AES Tietê e por, aproximadamente, 53% de sua Capacidade Instalada. As UHEs de Caconde, Euclides da
Cunha e Limoeiro estão localizadas no Rio Pardo e a PCH Mogi Guaçu está localizada no Rio Mogi-Guaçu.
Além das usinas de energia, a AES Tietê também opera e mantêm duas pequenas linhas de transmissão, uma de 11,7
Km, com tensão de 22 kV da UHE de Caconde até a Subestação de Itaiquara, e outra de 7,0 Km, com tensão de 11,5
kV da UHE de Euclides da Cunha até a Subestação Limoeiro do Tietê.
Através da subsidiária AES Minas PCH, a AES Tietê opera sete PCHs no Estado de Minas Gerais, com uma
capacidade combinada de geração de energia de 5,4 MW.
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As tabelas abaixo demonstram, em GWh, a geração das usinas de energia no período de 1997 até 2005, e comparam a
geração efetiva com os níveis de Energia Assegurada (em média de MW). Esta comparação demonstra que o nível fixado
para as Energias Asseguradas tem estado constantemente abaixo do nível de geração média anual das usinas de energia:
GWh
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Porcentagem
Total em 2005

Barra Bonita

594,6

629,7

646,2

459,2

546,1

593,5

476,0

566,1

607,8

4,7

Bariri

723,3

775,4

751,3

579

635,6

591,3

552,3

646,4

544,2

4,2

Ibitinga

770,3

677,2

704,8

704,9

704,8

700,2

609,0

718,7

692,9

5,4

Promissão

1.254,7

1.295,8

1.153,0

986,4

1012,7

1105,8

1002,9

1056,8

1.031,9

8,0

Nova Avanhandava

1.689,8

1.801,8

1.831,0

1.468,1

1457,4

1476,8

1358,4

1385,2

1.414,9

11,0

Água Vermelha

7,983,7

8.186,7

7.920,7

7.967,5

4059,2

5677,7

7302,3

6525,8

7.428,6

57,8

Caconde

441,3

300,8

301,3

363,4

247,9

321,3

343,4

282,2

403,0

3,1

Euclides da Cunha

548,1

400,2

404,4

463,2

316,9

409,7

416,5

565,2

536,8

4,2

Limoeiro

159,2

116,1

119,2

133,3

93,6

120,1

127,0

164,1

155,9

1,2

B

0,2

18,8

29,8

34,2

22,8

6,5

32,5

35,9

0,3

TOTAL

14.165

14.184

13.851

13.155

9.108

11.019

12.194

11.943

12.852

100,0

Geração

1.617

1.619

1.581

1.502

1.040

1.258

1.392

1.363

1.467

Energia Assegurada

1.319

1.353

1.289

1.289

1.289

1.289

1.275

1.275

1.275

107%

115%

Usina

Mogi Guaçu (1)

Média de MW

Porcentagem de Geração
Geração / Energia
Assegurada

123%

120%

123%

81%

98%

109%

103%

UHE de Barra Bonita
A UHE de Barra Bonita, usina mais a montante (“upstream”), iniciou suas operações em 1963, e possui uma
Capacidade Instalada de 140,8 MW a uma vazão de 712 m3/s. A vazão da usina é regulada do Reservatório de Barra
Bonita, no Rio Tietê.
UHE de Bariri
A UHE de Bariri é uma usina fio d’água (usina com reservatório insignificante) localizada no Rio Tietê, que regula
parte da vazão diária do Reservatório de Bariri, e também utiliza a vazão regulada do Reservatório de Barra Bonita,
situados na parte alta do Rio Tietê. A UHE de Bariri iniciou suas operações em 1965 e possui uma Capacidade
Instalada de 143,1 MW a uma vazão de 690 m3/s.
UHE de Ibitinga
A UHE de Ibitinga é uma usina fio d’água localizada no Rio Tietê, que regula parte da vazão diária do Reservatório
de Ibitinga, e também utiliza a vazão regulada do Reservatório de Barra Bonita, situados a montante do Rio Tietê. A
UHE de Ibitinga iniciou suas operações em 1969 e possui uma Capacidade Instalada de 131,5 MW a fluxo calculado
de 717 m3/s.
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UHE de Promissão
A vazão da UHE de Promissão é regulada a partir dos reservatórios de Barra Bonita e Promissão, no Rio Tietê. A
UHE de Promissão está situada abaixo da UHE de Ibitinga. A UHE de Promissão, que iniciou suas operações em
1975, possui uma Capacidade Instalada de 264,0 MW a vazão de 1.122 m3/s.
UHE de Nova Avanhandava
A UHE de Nova Avanhandava é uma usina fio d’água localizada no Rio Tietê, que regula parte da vazão diária no
Reservatório de Nova Avanhandava, e também utiliza a vazão regulada dos Reservatórios de Barra Bonita e
Promissão, situados a montante do Rio Tietê. A UHE de Nova Avanhandava iniciou suas operações em 1982 e
possui uma Capacidade Instalada de 347,4 MW a vazão de 1.200 m3/s.
UHE de Água Vermelha
Os influxos da UHE de Água Vermelha são regulados a partir do Reservatório de Água Vermelha, no Rio Grande.
Ela também se beneficia de regulação adicional de fluxo nos reservatórios da parte alta do Rio Pardo. A UHE de
Água Vermelha é a única Usina Hidrelétrica da AES Tietê, no Rio Grande. A UHE de Água Vermelha, que foi posta
em operação em 1978, tem uma Capacidade Instalada de 1.396,2 MW a um fluxo calculado de 2.880 m3/s.
UHE de Caconde
A vazão da UHE de Caconde é regulada a partir do Reservatório de Caconde no Rio Pardo, afluente do Rio Grande.
É a Usina Hidrelétrica mais a montante (“upstream”) do Rio Pardo, e iniciou suas operações em 1966. A UHE de
Caconde possui uma Capacidade Instalada de 80,4 MW a vazão de 78 m3/s.
UHE de Euclides da Cunha
A UHE de Euclides da Cunha é uma usina fio d’água localizada no Rio Pardo, que regula parte da vazão diária do
Reservatório de Euclides da Cunha, e também utiliza a vazão regulada do Reservatório de Caconde, localizado a
montante do Rio Pardo. A Usina Hidrelétrica de Euclides da Cunha iniciou suas operações em 1960, e possui uma
Capacidade Instalada de 108,8 MW a uma vazão de 142 m3/s.
UHE de Limoeiro
A UHE de Limoeiro é uma usina fio d’água localizada no Rio Pardo, que regula parte da vazão diária do
Reservatório de Euclides da Cunha, e também utiliza a vazão regulada do Reservatório de Caconde, localizado a
montante do Rio Pardo. A Usina Hidrelétrica de Limoeiro iniciou suas operações em 1958, e possui uma Capacidade
Instalada de 32,0 MW a uma vazão de 157 m3/s.
PCH de Mogi Guaçu
A PCH de Mogi Guaçu é uma usina fio d’água localizada no Rio Mogi Guaçu. A usina iniciou suas operações em
1997, e possui uma Capacidade Instalada de 7,2 MW a uma vazão de 70,3 m3/s.
Saúde e Segurança
Em razão da segurança dos funcionários, dentro e fora da AES Tietê, representar um fator crítico no setor elétrico, a
AES Tietê mantém uma política permanente que envolve, além de treinamento técnico, palestras, elaboração e
atualização de normas de segurança. Para aperfeiçoar o sistema de segurança e saúde do trabalho, uma série de
procedimentos foi adotada em 2004 na UHE de Água Vermelha, com base nas normas internacionais da OSHAS
18.000. Elas englobam, além dos processos, métodos e sistemas para as áreas de segurança, saúde e meio ambiente.
A intenção não é pleitear a certificação da usina pela norma, mas trabalhar para cumprir todas as suas determinações
e obter, assim, os benefícios de uma melhor gestão de segurança, saúde e meio ambiente. Como resultado da
dedicação prioritária à segurança, não há registros de acidentes com afastamento em algumas das usinas da AES
Tietê nos últimos 18 anos, como é o caso da UHE de Ibitinga que, com isso, tornou-se, nessa questão, recorde
brasileiro e das operações de geração nos 26 países em que o grupo AES está presente.
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Além de Ibitinga, onde não ocorre nenhum tipo de acidente desde o mês de julho de 1988, a maioria das usinas da
AES Tietê opera há mais de cinco anos sem o registro de qualquer ocorrência. A ausência de acidentes de trabalho
envolvendo seus funcionários traz um benefício econômico para a AES Tietê, uma vez que a não ocorrência de tais
acidentes permite uma operação contínua e, conseqüentemente, uma melhora na produtividade.
Pesquisa e Desenvolvimento
Nos termos do Contrato de Concessão da AES Tietê, ela deve investir, a cada ano, um mínimo de 1,0% de sua receita
operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico. Em 2003, 2004 e 2005, a AES Tietê destinou
aproximadamente R$1,5 milhão, R$2,1 milhões e R$2,5 milhões, respectivamente, a pesquisa e desenvolvimento.
Concorrência
Considerando que a AES Tietê possui 100% de sua Energia Assegurada contratada até dezembro de 2015, por meio
do Contrato Bilateral, e que, portanto, a AES Tietê não participará dos leilões de energia, em conformidade com as
regras estipuladas pela Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, atualmente não há uma concorrência relevante que
possa afetar adversamente os resultados operacionais e a participação de mercado da AES Tietê. Por outro lado, a
partir do término do Contrato Bilateral, a AES Tietê deverá contratar sua energia através da participação nos
referidos leilões, fato que pode acarretar o surgimento de uma concorrência relevante para a AES Tietê.
Questões Ambientais
Geral
A AES Tietê está sujeita às leis e regulamentos brasileiros federais, estaduais e municipais relacionados à proteção
do meio ambiente. A AES Tietê está, ainda, sujeita a licenciamento ambiental para operação dos seus
empreendimentos. O Governo Federal tem poderes para promulgar regulamentos ambientais de caráter geral, e, até
certo ponto, os governos estaduais e municipais têm poderes para instituir regulamentações ambientais mais
rigorosas. Desde o início da década de 80, o setor de energia elétrica brasileiro tem se esforçado para melhorar o
tratamento dado aos aspectos sociais e ambientais relacionados ao planejamento, implementação e operação de
projetos energéticos. Em conformidade com a estratégia corporativa da AES Tietê, bem como com a da AES
Corporation, a AES Tietê diligenciou no sentido de conduzir as operações com vistas a proteger o meio ambiente e
manter a segurança operacional de acordo com a legislação aplicável.
Caso a AES Tietê viole ou deixe de cumprir as leis ambientais, poderá estar sujeita a multas, medidas cautelares ou outras
sanções por parte dos órgãos fiscalizadores, incluindo o indeferimento, modificação ou revogação de licenças ambientais.
Em 1998, o Governo Federal promulgou uma lei de crimes ambientais que impõe sanções penais sobre pessoas físicas e
jurídicas que cometam infrações ambientais. Pessoas físicas (incluindo executivos e diretores de empresas) podem estar
sujeitas a penalidades, inclusive reclusão, pela prática de crimes ambientais. As sanções de natureza penal que podem ser
impostas às empresas incluem multas, serviços comunitários e outras restrições, incluindo o cancelamento de linhas de
crédito junto a organismos oficiais. Na esfera administrativa, empresas que violarem as leis ambientais podem ser multadas
em até R$50,0 milhões (aplicáveis em dobro ou no seu triplo, em caso de reincidência), ter suas operações suspensas,
serem obrigadas a reparar ou indenizar quaisquer danos ambientais que causarem, serem impedidas de celebrar contratos
com o Governo Federal e perder benefícios e incentivos fiscais.
A legislação ambiental brasileira também impõe, na esfera civil, àquele que direta ou indiretamente causar poluição,
a obrigação de reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados, independentemente
da existência de culpa. Esta obrigação estende-se solidariamente a todos aqueles que deram causa ao dano.
Licenciamento Ambiental
A legislação ambiental brasileira determina que o regular funcionamento de atividades consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente, está condicionado ao prévio
licenciamento ambiental. Este procedimento é necessário tanto para a instalação inicial do empreendimento quanto para as
ampliações nele procedidas. As atividades cujos impactos são considerados significantes estão sujeitas ao Estudo de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e à implementação de medidas de compensação ambiental (investimentos em unidades
de conservação de, pelo menos, 0,5% do custo total de implantação do empreendimento).
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Para os empreendimentos de impacto ambiental regional ou para aqueles realizados em áreas de interesse ou domínio
da União, como é o caso das UHE de Caconde e Água Vermelha, a competência para licenciar é atribuída ao
IBAMA não obstante a data em que começaram a operar. Com exceção dos casos em que o licenciamento ambiental
está sujeito à competência do IBAMA, no Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente é
competente para a análise das atividades e emissão das licenças ambientais, bem como para a imposição de
condições, restrições e medidas de controle pertinentes.
No caso de novos empreendimentos, o processo de licenciamento ambiental segue, basicamente, três estágios
subseqüentes: licença prévia, licença de instalação e licença de operação.
A ausência de licença ambiental, independentemente de a atividade estar ou não causando danos efetivos ao meio
ambiente, consiste em crime ambiental, além de sujeitar o infrator a penalidades administrativas, tais como multas de
até R$10,0 milhões (aplicáveis em dobro ou no seu triplo, em caso de reincidência) e interdição de atividades.
As demoras ou indeferimentos, por parte dos órgãos ambientais licenciadores, na emissão ou renovação dessas
licenças, assim como a eventual impossibilidade de a AES Tietê atender às exigências estabelecidas por tais órgãos
ambientais no curso do processo de licenciamento ambiental ou às condicionantes fixadas por tais órgãos para a
manutenção das licenças já emitidas para os empreendimentos da AES Tietê, poderão prejudicar, ou mesmo impedir
a instalação e a operação destes empreendimentos.
As usinas da AES Tietê foram implantadas antes da vigência da legislação ambiental que impôs o dever de obter licenças
ambientais para tais empreendimentos. Não obstante, a AES Tietê submeteu suas usinas ao processo de licenciamento
ambiental, para a obtenção das respectivas licenças de operação de seus empreendimentos de geração de energia.
A tabela abaixo mostra as licenças ambientais de operação atualmente detidas pela AES Tietê.
Usinas
Água Vermelha
Barra Bonita
Bariri
Ibitinga
Promissão
Caconde
Euclides da Cunha
Limoeiro
Mogi-Guaçu
Nova Avanhandava

Concessão da Licença
09.10.2003
14.08.2003
14.08.2003
14.08.2003
14.08.2003
09.10.2003
26.12.2003
26.12.2003
Em processo de obtenção

Renovação
09.10.2007
14.08.2007
14.08.2007
14.08.2007
14.08.2007
09.10.2007
26.12.2007
26.12.2007
Em 2007
-

Recursos Hídricos
A legislação brasileira sobre recursos hídricos determina que o uso de corpos d’água, incluindo o aproveitamento do
potencial hidroelétrico por meio da instalação de usinas hidrelétricas, deverá ser autorizado pelos órgãos competentes
por meio de outorga de direito de uso, além de ensejar a cobrança de valores para essa finalidade. Para os cursos d’água
de domínio da União, o órgão competente para emitir a outorga de direito de uso da água é a Agência Nacional de
Águas – ANA, sendo que, para os cursos d’água de domínio dos estados, esta competência é dos órgãos estaduais de
recursos hídricos. No Estado de São Paulo, o órgão competente para emitir a outorga de direito de uso de água é o
Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE. A Resolução 131/03, da Agência Nacional de Águas - ANA,
dispensa a outorga de direito de uso de recursos hídricos aos reservatórios sob concessão da AES Tietê.
Recursos Florestais
De acordo com o Código Florestal Brasileiro, uma lei editada em 1965, a área adjacente aos reservatórios hídricos, seja
natural ou artificial, é considerada uma área de preservação permanente, e só pode sofrer intervenções para sua utilização
nos casos em que houver interesse social ou utilidade pública, mediante prévia autorização do órgão ambiental competente.
Além disso, uma modificação recente do Código Florestal obrigou o empreendedor que implantar reservatórios artificiais
de água a desapropriar ou adquirir as áreas de preservação permanente localizadas no entorno desses reservatórios.
O cumprimento desta obrigação poderá resultar em custos adicionais na implementação de novas usinas hidrelétricas.
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O complexo processo de licenciamento ambiental está sendo revisto pelo Governo Federal com a cooperação de
empresas do setor privado, inclusive a da AES Tietê, com a finalidade de agilizar os procedimentos para concessão
de licenças de instalação e operação de obras de infra-estrutura necessárias ao desenvolvimento social e econômico
do país.
A AES Tietê está atualmente desenvolvendo um projeto de reflorestamento das áreas de entorno de alguns dos
reservatórios de suas usinas hidrelétricas com espécies nativas. Uma vez que este projeto contribuirá com o seqüestro
de carbono da atmosfera, a AES Tietê pretende ainda obter a aprovação deste projeto dentro do contexto do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo estabelecido por meio do Protocolo de Kyoto, um tratado internacional
adotado em 1997 e que entrou em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005, que permite a venda, no mercado
internacional, dos créditos de carbono emitidos com base em projetos de redução de emissões de gases causadores do
efeito estufa na atmosfera ou projetos de seqüestro destes gases.
Projeto de Reflorestamento
O projeto de reflorestamento da AES Tietê objetiva a implantação e manutenção de florestas mistas, equilibradas e
auto-renováveis, principalmente nas ilhas, margens dos reservatórios, procurando restaurar a forma e a função da
vegetação original, resguardando a diversidade de espécies e a representatividade das populações. O modelo
empregado na recomposição vegetal é o da sucessão secundária induzida, utilizando-se dos mecanismos pelos quais
ela se manifesta naturalmente.
Política Ambiental
A AES Tietê em suas atividades de geração de energia tem como política respeitar o meio ambiente, considerando a
geração de energia dependente da conservação dos recursos naturais. Para que esta política se torne realidade,
estabeleceu um Sistema de Gestão Ambiental, tendo como compromissos:
•

planejar, projetar e desenvolver suas atividades, aplicando tecnologias, processos e insumos que minimizem
os impactos ao meio ambiente, visando à prevenção da poluição;

•

operar e manter suas instalações garantindo o cumprimento da legislação ambiental e de outros requisitos
pertinentes;

•

mitigar os impactos decorrentes de suas atividades com programas e medidas práticas de conservação;

•

usar de forma racional os recursos ambientais, em seu processo de geração de energia, contribuindo para
conservação do uso múltiplo dos reservatórios, considerando a bacia hidrográfica como unidade de gestão
ambiental;

•

ter um time conscientizado, habilitado para assegurar a melhoria contínua de seu desempenho ambiental; e

•

fomentar programas de conscientização e educação ambiental junto à comunidade na qual está inserida,
apoiando o desenvolvimento de projetos que vão além das exigências ambientais e atendendo as
expectativas das partes interessadas.

Padrões Internacionais Ambientais
A AES Tietê diligente em suas atividades no que diz respeito ao meio ambiente e ciente das suas responsabilidades e da
regulamentação brasileira do meio ambiente, apresenta elevados padrões de políticas ambientais, buscando a
certificação ISO 14.001. As principais ações já iniciadas são:
•

reflorestamento de aproximadamente 8,9 mil hectares formados pelas margens das represas das usinas, com
o plantio de aproximadamente 16 milhões de mudas, de um mínimo de 80 espécies de árvores nativas; e

•

repovoamento dos reservatórios com 2,5 milhões de alevinos, anualmente. A iniciativa contribui para a
diversidade biológica da fauna dos rios.
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Na da data deste Prospecto a AES Tietê não possuía certificado de adesão a padrões internacionais relativos à proteção ambiental.
Políticas de Responsabilidade Social, Patrocínio e Incentivo à Cultura
A busca de novas formas para colaborar com as comunidades em que a AES Tietê atua é uma preocupação constante.
Dentre as principais ações destacam-se:
•

Projeto Geração Cidadania: Seleção e apoio a projetos culturais, educativos ou de desenvolvimento humano que
beneficiam comunidades do interior do estado de São Paulo;

•

Projeto Acorde para o Meio Ambiente: Concertos gratuitos ao ar livre realizados em Bauru, Ouroeste, Ribeirão
Grande, Boracéia e Mococa;

•

Programa de Flora: Produção de 1 milhão de mudas no viveiro da Usina Promissão. Parte dessas são doadas à
sociedade, produtores rurais, prefeituras e ONGs;

•

Programa de Manejo Pesqueiro: Produção e soltura de 2,5 milhões de alevinos nos 10 reservatórios.

Contrato de Concessão da AES Tietê
Nos termos do Contrato de Concessão da AES Tietê, firmado entre a AES Tietê e a União (através da ANEEL), foi
outorgada à AES Tietê concessão referente a diversos aproveitamentos hidrelétricos a partir dos quais a AES Tietê
gera a energia por ela comercializada. Tal concessão da AES Tietê expira em 20 de dezembro de 2029, mas poderá
ser prorrogada por um período adicional de 30 anos se a AES Tietê, tendo cumprido todas as suas obrigações nos
termos do Contrato de Concessão da AES Tietê e sujeito ao atendimento de determinadas condições, solicitar tal
prorrogação até 36 meses antes da data de seu vencimento.
O Contrato de Concessão da AES Tietê dispõe que esta poderá ser extinta, antes do término de seu prazo inicial de
30 anos, em caso de encampação pelo Poder Concedente ou em razão do inadimplemento de uma das partes. A
encampação somente pode ocorrer para atender o interesse público e depende de lei específica que a autorize.
Ademais, antes da encampação o Poder Concedente deverá pagar indenização à AES Tietê correspondente aos
investimentos não amortizados ou depreciados.
No caso de descumprimento pela AES Tietê de suas obrigações previstas no Contrato de Concessão da AES Tietê e
na legislação e regulamentação aplicáveis, o Poder Concedente poderá extinguir a concessão da AES Tietê,
declarando sua caducidade. Entretanto, tal declaração deve ser precedida de um procedimento no qual seja
assegurado à AES Tietê o direito de ampla defesa e, assim como no caso da encampação, requer o pagamento de
indenização ao Governo (deduzidas eventuais penalidades). No caso de expropriação, extinta a concessão pelo
Governo, a AES Tietê fará jus a uma indenização (deduzidas eventuais penalidades). A AES Tietê também pode
requerer a extinção das concessões em caso de descumprimento, pelo Poder Concedente, de suas obrigações, mas
para tanto é necessária uma ação judicial específica.
Além de outras obrigações de natureza jurídica e constantes do próprio Contrato de Concessão da AES Tietê, e
daquelas decorrentes de regras específicas de fiscalização, a AES Tietê deve:
•

observar a legislação ambiental e sobre recursos hídricos, satisfazer às exigências estipuladas nas licenças já
obtidas, obter licenças suplementares conforme exigido por lei, e se responsabilizar pelas conseqüências de
qualquer inobservância de tais leis, regulamentos e licenças;

•

gerenciar os reservatórios das usinas de energia e as respectivas áreas de proteção;

•

manter a reserva de água ou energia conforme exigido pelos serviços públicos, e respeitar os limites máximo
e mínimo exigidos para a vazão a jusante (“downstream”) a partir das usinas de energia, de forma a
minimizar qualquer efeito adverso de inundação;
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•

manter e conduzir programas regulares de inspeção e monitoramento, além de ações de emergência e
avaliações de segurança das estruturas das usinas de energia, instalar instrumentos de controle de barragens
onde for apropriado, e assegurar que as análises e interpretações dos dados coletados sejam atualizados e
estejam disponíveis para a fiscalização da ANEEL;

•

relatar à ANEEL qualquer transferência de ações que possa resultar em mudança do controle da AES Tietê,
bem como qualquer reorganização societária proposta;

•

não transferir, em qualquer circunstância, qualquer dos ativos relacionados à concessão, exceto mediante o
consentimento expresso da ANEEL;

•

responsabilizar-se pela operação e manutenção adequadas das comportas ligadas às usinas de energia, de
forma a assegurar a navegabilidade e respeitar determinados níveis mínimos de fluxo;

•

controlar o estado de todos os bancos e ilhas nos reservatórios, e assegurar os diversos usos de tais bancos,
ilhas e reservatórios através da concessão de licenças a terceiros, devendo a concessão de tais licenças ser
informada à ANEEL e quaisquer ganhos provenientes de tais licenças ser reinvestidos na conservação dos
reservatórios ou conforme instruções da ANEEL;

•

informar à ANEEL a existência de contratos entre a AES Tietê e qualquer entidade pertencente ao mesmo
grupo de controle da AES Tietê;

•

cumprir com todas os regulamentos de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, e pagar quaisquer tributos
relacionados, incluindo taxas pelo uso de água, e taxas devidas nos termos do Contrato de Concessão da
AES Tietê; e

•

investir 1,0% de sua receita operacional anual em pesquisa e desenvolvimento da indústria de energia, em
conformidade com um plano que deve ser submetido à ANEEL. Caso a AES Tietê não consiga atingir as
metas do plano, estará sujeita a uma multa, que não excederá o montante de investimentos previstos.

Além das obrigações constantes do Contrato de Concessão da AES Tietê, conforme disposto no Edital de
Privatização nº. SF/002/99, a AES Tietê está sujeita ao cumprimento de determinadas obrigações assumidas quando
de sua privatização. Estas obrigações incluem, dentre outras, a obrigação de expandir a capacidade geradora dentro
do Estado de São Paulo, em um montante equivalente a 15% da Capacidade Instalada, dentro de um período de oito
anos após a assinatura do Contrato de Concessão da AES Tietê (a “Obrigação de Expansão”). Essa obrigação pode
ser cumprida mediante (i) aumento da capacidade instalada no Estado de São Paulo; ou (ii) contratação de energia
proveniente de novos empreendimentos construídos no Estado de São Paulo, por prazo superior a cinco anos,
respeitadas, em ambos os casos, as restrições regulamentares.
Com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, sobrevieram restrições que tornaram inviável o cumprimento de tal
obrigação, uma vez que: (i) o aumento de capacidade instalada da AES Tietê somente poderia ocorrer mediante a
implementação de centrais termelétricas, tendo em vista que os potenciais hidráulicos do Estado de São Paulo são
insuficientes para tanto. No entanto, além do fato de o fornecimento de gás estar atualmente em crise, existem
restrições regulatórias, supervenientes à privatização da AES Tietê, que inviabilizam a implantação de novas centrais
termelétricas; e (ii) esta lei restringiu a comercialização de energia elétrica, restringindo a contratação, pela AES
Tietê, de energia elétrica de novos empreendimentos construídos por terceiros no Estado de São Paulo.
Sendo assim, a AES Tietê tem mantido entendimentos diversos com a ANEEL e com o Governo do Estado de São
Paulo, através da troca de correspondências e da realização de reuniões, com o intuito de prestar informações e
esclarecer a sua impossibilidade de cumprimento da Obrigação de Expansão, considerando as restrições regulatórias
supervenientes à privatização da AES Tietê.
A AES Tietê apresentou a seguinte proposta ao Governo do Estado de São Paulo:
(i) suspensão da Obrigação de Expansão pelo período de cinco anos. Durante esse período, a AES Tietê poderá
analisar livremente projetos de investimento, independente da localização;
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(ii) após o período de suspensão, caso ainda existirem restrições regulamentares ao cumprimento da Obrigação
de Expansão, a AES Tietê seria liberada da obrigação;
(iii) nenhuma quantia e/ou obrigação substituta será devida de uma parte para a outra, seja a título de
indenização ou a qualquer título.
O Governo do Estado ainda não se manifestou a respeito.
O não cumprimento da Obrigação de Expansão poderá resultar em penalidades impostas à AES Tietê pelo Governo
do Estado de São Paulo e/ou pela ANEEL, dentre elas a extinção antecipada do Contrato de Concessão da AES
Tietê.
Seguros
A AES Tietê mantém atualmente apólices de seguro cobrindo riscos variados, incluindo a cobertura de danos de
propriedades, nas modalidades All Risks e Quebra de Máquinas. O limite da cobertura sob esta apólice é de US$ 450
milhões. Adicionalmente, a AES Tietê mantém apólices de seguro cobrindo danos contra terceiros até o limite de
R$15 milhões por sinistro e R$22,5 milhões agregado ao ano, incluindo danos conseqüentes de Rompimento de
barragem, Poluição Súbita e Danos Morais. O seguro contra danos a terceiros cobre responsabilidades legais
decorrentes de lesão corporal ou danos à propriedade causados pelas operações comerciais, pela geração industrial de
eletricidade e pela operação e manutenção de comportas. Além disso, a AES Tietê mantém apólice de seguro de
responsabilidade civil de seus diretores com cobertura de US$15 milhões. A AES Tietê mantém também apólices de
seguro de toda a sua frota de veículos.
O quadro a seguir ilustra a cobertura de seguros da AES Tietê, em 30 de setembro de 2006:
Risco
Patrimonial
Responsabilidade Civil
Frota de veículos
Responsabilidade Civil
de Executivos (D&O)

Data de Vigência
De
Até
01/04/06
01/04/07
01/06/06
01/06/07
23/12/05

05/01/07

Importância Segurada PTAX = 2,1643
R$(mil)
973.935
15,000
RCF: 30 Mil Danos Materiais e Corporais
Casco: 51 veículos - 100% FIPE

15/02/06

15/02/07

32.465

Prêmio
R$(mil)
7.129
495

103

52

Marcas, Licenças e Patentes
A condução do negócio da AES Tietê não depende de patentes próprias. As principais propriedades
intelectuais da AES Tietê são as marcas logotipos registradas, principalmente a marca “AES Tietê Energia
limpa, confiável e segura”.
Empregados
Em 31 de dezembro de 2005, a AES Tietê possuía um quadro de 272 empregados divididos entre as 10 usinas
hidrelétricas e o escritório central localizado na Cidade de São Paulo. A despesa com pessoal durante o ano de 2005
foi de R$31,2 milhões. Desse valor, 23,0% foram destinados para pagamento de encargos sociais e 9,9% para
benefícios assistenciais.
A tabela que se segue indica o número de empregados da AES Tietê nos anos de 2003, 2004 e 2005:

2003
245

Número total de empregados
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Em 31 de dezembro
2004
2005
253
272

O quadro abaixo mostra a evolução do número de funcionários da AES Tietê para os anos de 2004 e 2005.

Usinas
Corporativo
Total

Admissões
2004
7
8
15

Demissões
2004
3
4
7

Admissões
2005
12
16
28

Demissões
2005
4
5
9

Sindicato dos Empregados
A AES Tietê firmou com o Sindicato dos Empregados acordo coletivo de trabalho, com vigência no período de 1º de
junho de 2006 a 31 de maio de 2008. Este acordo estabelece algumas vantagens regulares no setor elétrico. As
cláusulas de natureza econômica são revistas e negociadas anualmente, isto é, no mês de junho de cada ano.
Ademais, a AES Tietê, nos termos da legislação vigente, possui um programa de participação nos lucros e resultados,
baseado no cumprimento de metas técnicas, financeiras e de segurança.
Desde a constituição da AES Tietê, em 1o de abril de 1999, não foram registradas greves de seus empregados.
Política de Benefícios
A AES Tietê concede alguns benefícios aos seus empregados tais como:
•

previdência privada;

•

vale refeição ou alimentação;

•

assistência odontológica;

•

seguro de vida;

•

assistência médica;

•

auxílio farmácia; e

•

plano de empréstimo pessoal.

A AES Tietê não possui qualquer plano de compra de ações destinado aos seus empregados.
Plano de Suplementação de Aposentadoria e Pensão
A AES Tietê patrocina um plano de benefícios de aposentadoria e pensão para seus empregados e ex-empregados e
respectivos beneficiários, com o objetivo de suplementar os benefícios oferecidos pelo sistema oficial de previdência
social. O plano tem como característica principal o modelo misto, composto de 70% como Benefício Definido – BD
e 30% como Contribuição Definida – CD.
Com base na avaliação atuarial elaborada por atuários independentes em 31 de dezembro de 2005, seguindo os
critérios determinados pela Deliberação CVM n.º 371, não existem passivos adicionais a serem reconhecidos na data
do balanço patrimonial da AES Tietê, exceto aqueles já reconhecidos na forma da confissão de dívida ou empréstimo
relativo às retenções de reserva, celebrados com a Fundação CESP. Para mais informações vide seção “Contratos
Relevantes - Contratos Relevantes da AES Tietê”
VISÃO GERAL DOS NEGÓCIOS DA URUGUAIANA
A Uruguaiana é uma das principais companhias de geração de energia termoelétrica do Estado do Rio Grande do Sul
em termos de capacidade de geração. A Uruguaiana possui uma capacidade de geração instalada de 639,0 MW,
equivalente a aproximadamente 10,0% da capacidade instalada no Estado do Rio Grande do Sul. A geração de
energia pela termoelétrica é realizada por meio de seu ciclo térmico composto por duas turbinas de combustão com
capacidade instalada de 187,5 MW cada e uma turbina a vapor com 265 MW de capacidade instalada. Para operar
estas turbinas, a Uruguaiana utiliza o gás natural fornecido pela empresa Argentina YPF como combustível.
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Principais Clientes
A Uruguaiana vende sua energia através de PPAs de longo prazo celebrados com a Eletropaulo, AES Sul
Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. (a “AES Sul”), controlada pela AES Brasil, Rio Grande Energia RGE S.A. (o
“RGE”) e Companhia Estadual de Energia Elétrica (a “CEEE”). A Uruguaiana entrega energia para os PPAs através
da geração de energia e/ou através de contratos bilaterais. Nos períodos de nove meses findos em 30 de setembro de
2005 e 2006, a Uruguaiana vendeu 3,8 GWh e 3,9 GWh, respectivamente, para companhias de distribuição de
energia no Estado do Rio Grande do Sul e para a Eletropaulo, gerando uma receita líquida de R$385,9 milhões e
R$418,1 milhões, respectivamente.
A tabela abaixo apresenta os dados operacionais mais relevantes para os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2003, 2004 e 2005 e para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006:
Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de
2004
2003
2005
(GWh) Eletricidade Gerada .......... 1,719
2,259
1,751
(GWh) Contratos de Compra e
Venda de Energia .......................... 3,335
2,424
2,440
(GWh) Vendas de Energia............ 5,054
4,366
4,102

Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
2006
1,246
2,683
3,929

Contrato de Suprimento de Gás
Em dezembro de 1999, a Uruguaiana celebrou com a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul SULGÁS e a Argentina YPF um contrato de fornecimento de gás com prazo de 20 anos, renovável por mais 10 anos.
O volume contratado de 2,8 milhões de metros cúbicos de gás por dia é suficiente para permitir à Uruguaiana operar
em sua capacidade máxima durante 350 dias por ano. O contrato take or pay de suprimento de gás exige da
Uruguaiana uma média de aquisição obrigatória de 73% do volume contratado. O preço deste contrato é denominado
em Dólares e indexados a uma combinação de indicadores do preço de petróleo com reajuste anual. Entretanto,
qualquer aumento de preço é limitado pelo Índice de Preço dos Produtores dos Estados Unidos (United States
Producers Price Index ) acrescido de 2,5%. Desde 2004, a Uruguaiana vem sofrendo eventuais cortes no
fornecimento do gás, devido a crise na Argentina, principalmente durante o período de inverno (maio a setembro).
Em dezembro de 2005 os governos brasileiro e argentino assinaram um acordo, válido até 2008, visando garantir um
fornecimento mínimo de 1.2 milhões de metros cúbicos de gás por dia para a usina de Uruguaiana, de outubro a maio
do ano seguinte. Em contrapartida, o Brasil se comprometeu a exportar, de junho a agosto de cada ano, uma
quantidade de energia elétrica equivalente àquela que seria possível gerar com o gás garantido no mesmo acordo.
Tanto o gás quanto a energia se aplicam a quantidades não requeridas pelos respectivos mercados domésticos de
cada exportador.
No início de 2005, o governo argentino instituiu um imposto de 20% sobre exportações de gás natural, o qual foi
integralmente refletido no preço de gás para a Uruguaiana. A partir desta data, a Uruguaiana tem buscado repassar os
aumentos de preço às suas clientes RGE, CEEE e AES Sul segundo o mecanismo definido nos contratos de compra e
venda de energia. Porém, a ANEEL não aprovou o pedido destas companhias distribuidoras de repassar aos seus
consumidores o aumento dos preços cobrados pela Uruguaiana. Ao invés disso, a ANEEL utilizou-se do preço
definido pelo Programa Prioritário Termoelétrico para calcular as tarifas que estas distribuidoras poderiam cobrar de
seu consumidores. Em julho de 2006 houve nova alteração na legislação tributária argentina: o governo decidiu não
repassar aos consumidores daquele país o aumento do custo de gás comprado da Bolívia e, para compensar esse
aumento de custo, aumentou o imposto de exportação do gás argentino para 45% calculado sobre o valor de US$5
por milhão de Btu. A Uruguaiana segue faturando o montante total estabelecido nos contratos de venda de energia,
mas as distribuidoras pagam apenas a quantia relativa ao repasse aos seus clientes autorizada pela ANEEL. Em 30 de
setembro de 2006, a dívida proveniente desses contratos de compra e venda de energia era de R$15,5 milhões. A
Uruguaiana está negociando com a ANEEL, com o MME e com as companhias distribuidoras o pagamento do
montante devido nos termos dos respectivos contratos.

194

Compra de Energia
Em 2005 o ONS, determinou que a Uruguaiana fizesse um teste de disponibilidade, durante um período que a usina
estava parcialmente disponível, devido a restrição no fornecimento de gás. Esse teste resultou na redução da garantia
física da Uruguaiana passando de 560MW para 217MW.
Essa redução da garantia física obriga a empresa a comprar energia através de contratos bilaterais para repor a
energia que a planta não está capacitada a garantir durante a potencial falta de gás, mesmo que a planta esteja
despachando toda sua capacidade.
Com o objetivo de minimizar a exposição da Uruguaiana a compra de energia a preços mais altos que as do contrato
de venda, a Uruguaiana negociou um contrato de compra de energia de longo prazo com a empresa Tradener Ltda., o
volume negociado foi de 221 MW, conforme o quadro abaixo:
Volume (MW)

Submercado

Período

59
100
150

Sudeste
Sul
Sul

Jan06 a Dez08
Jan06 a Dez09
Mai a Set (2006/2007e2008)

Preço (R$/MWh)
2006
2007
2008
62,50
73,50
93,00
64,50
77,50
96,50
64,50
77,50
96,50

Contrato de Concessão da Uruguaiana
Em 15 de junho de 1997, a Uruguaiana foi autorizada a operar como uma geradora de energia independente, sob a
supervisão da ANEEL, por meio da Portaria nº 180 do Ministério de Minas e Energia. A sua licença para operar
expira em 2027. Como uma geradora independente, a Uruguaiana deve seguir todas as regras e regulamentos
relativos ao setor de energia elétrica brasileiro. Ademais, nos termos da sua portaria autorizativa, a Uruguaiana deve:
•

efetuar o pagamento, nos prazos a serem definidos pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
– DNAEE, da taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica;

•

submeter-se à fiscalização do órgão regulador do poder concedente, somente podendo efetuar alteração das
características de suas unidade geradoras mediante prévia autorização deste;

•

observar as normas e instruções dos órgãos responsáveis pela operação do sistema elétrico, quando qualquer
de suas unidades geradoras tiver de operar de forma integrada;

•

vender potência e energia elétrica à CEEE; e

•

executar as obras necessárias à conexão de suas linhas aos sistemas elétricos dos concessionários,
permissionários ou autorizados, com vistas à comercialização da energia produzida.

Em 30 de setembro de 2006, a Uruguaiana possuía um endividamento total de R$805,2 milhões, proveniente de
empréstimos devidos à AES Uruguaiana. Segue abaixo, quadro do endividamento da Uruguaiana.
Vencimento
do principal
Encargos de dívidas (*)
2005 (*)
2005 (*)
2006
2010
2012

Encargos

Saldo devedor em
30 de setembro de 2006
249.486
Não há
85.881
Libor + 8% a.a.
Semestral
62.315
Libor + 8% a.a.
Semestral
14.233
Libor + 10 a 10,5% a.a. Semestral e trimestral
420.107
Libor + 8% a.a.
Semestral
51.777
(**)
(78.600)
Taxa de juros

Periodicidade

(*) Refere-se a juros e principal de empréstimos devidos à controladora cuja prorrogação do vencimento está sendo negociada.
(**) Parcela de juros prevista para ser liquidada no curto prazo.

195

VISÃO GERAL DAS GARANTIDORAS
A presente Oferta é garantida por alienação fiduciária concedia pela Emissora, AES Tietê Empreendimentos, AES
Tietê Participações, AES Elpa, AES Uruguaiana, AES Tietê Holdings e AES TH II. Segue abaixo, breve descrição
destas companhias.
AES Tietê Empreendimentos
A AES Tietê Empreendimentos é uma holding não operacional constituída em 29 de julho de 1998, pela AES Tietê
Holdings e pela AES TH II, com o objetivo, exclusivo, de exercer o controle acionário da AES Tietê, mediante a
participação direta no capital social desta.
Em 27 de outubro de 1999, a AES Tietê Empreendimentos adquiriu, por meio de leilão do programa de privatização do
Estado de São Paulo, 61,62% das ações ordinárias e 14% das ações preferenciais da AES Tietê, representando 38,68%
de seu capital total. Em 25 de fevereiro de 2005, a AES Tietê Empreendimentos aumentou o capital na controlada AES
Tietê, no valor de R$59.811. Neste aumento foram emitidas 823.651.377 ações ordinárias e 791.460.167 ações
preferenciais. Com este aumento de capital, a participação da AES Tietê Empreendimentos no capital total da AES
Tietê passou a ser de 38,72%. Após os minoritários exercerem os seus direitos de subscreverem as ações emitidas da
AES Tietê, a participação da AES Tietê Empreendimentos no capital total da Tietê passou a ser de 38,87%.
Na data deste Prospecto a AES Tietê Empreendimentos possuía 37.052.978.874 ações da AES Tietê, sendo
30.471.927.189 ações ordinárias e 6.581.051.685 ações preferenciais, representando 38,87% do capital social. Além
disso, a AES Tietê Empreendimentos era detentora de 750.000.000 ações ordinárias da AES IHB.
AES Tietê Participações
A AES Tietê Participações é uma holding não operacional constituída em 14 de janeiro de 2000, pela AES Tietê
Holdings e pela AES TH II, com o objetivo, exclusivo, de deter participação acionária direta no capital social da
AES Tietê. A AES Tietê Participações adquiriu 9,6% do capital votante da AES Tietê, representando 4,98% do
capital total. Essas ações eram detidas pelos empregados da AES Tietê. Os ativos da AES Tietê Participações
constituem-se em 4.748.800.905 ações ordinárias e 1.258.162 ações preferenciais da AES Tietê.
AES Elpa
Em junho de 1997 foi constituída a Lightgás sob controle integral da Light tendo como objeto social principal a
participação em outras empresas como acionista ou quotista.
Por meio do leilão de privatização, em 22 de abril de 1998, a Lightgás adquiriu 74,88% do capital votante (29,80%
do capital total) da Eletropaulo.
Em 06 de julho de 1998, a LIGHT, através de seus controladores, (a) EDF e sua controlada, LIDIL Comercial Ltda.,
e (b) AES Corporation e suas controladas AES Coral Reef LLC, AES Treasure Cove Ltd. e AES CEMIG
Empreendimentos anunciaram através de “Fato Relevante” o início dos estudos para a reestruturação das
participações societárias envolvendo a Lightgás que envolveu aumento e redução de capital, transformação e
abertura de capital de algumas empresas do grupo.
No âmbito da reestruturação, em novembro, a Lightgás promoveu a alteração da razão social para AES Elpa Ltda. e
promoveu a transformação do tipo societário de Sociedade Civil por Quotas de Responsabilidade Limitada para
Sociedade por Ações, passando a denominar-se AES Elpa S.A.
Em 14 de outubro de 2002, a AES Elpa obteve o registro de companhia aberta.
A AES Elpa é uma holding não operacional cuja finalidade é a participação em outras sociedades como acionista,
quotista ou membro de consórcio. Os ativos da AES Elpa constituem-se em 12.956.450.380 ações ordinárias da
Eletropaulo.
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AES Uruguaiana
A AES Uruguaiana é uma holding não operacional constituída em 05 de dezembro de 1996, conforme as Leis das
Ilhas Cayman, com o objetivo de deter participação acionária direta no capital social da Uruguaiana. A AES
Uruguaiana possui 49.999 ações da Uruguaiana, representando 99,99% de seu capital social.
AES Tietê Holdings
A AES Gerasul, Ltd. (“Gerasul”) e a AES Bridge I, Ltd. (em conjunto “Companhias”) foram constituídas em 29 de
janeiro de 1998 e 8 de dezembro de 1999, respectivamente, como sociedades regidas pelas leis das Ilhas Cayman.
Em 26 de outubro de 2000, a Gerasul mudou sua razão social para AES Tietê Holdings, Ltd., que passou a deter
99,99% do capital social das Companhias, sendo que o 0,01% restante é detido pela AES TH II. Em 5 de abril de
2001, a AES Bridge I, Ltd. e a AES Bridge II, Ltd., sociedades regidas pelas leis das Ilhas Cayman, transferiram sua
participação de 99,99% e 0,01% no capital social da AES Tietê Participações para a AES Tietê Holdings. e AES TH
II, respectivamente.
A AES Tietê Holdings é uma holding não operacional cuja finalidade é deter participação acionária direta no capital
social da AES TH II e em outras companhias. Dentre os ativos da AES Tietê Holdings estão 552.743.662 ações
ordinárias da AES Tietê Empreendimentos e 999 ações ordinárias da AES Tietê Participações representativas de
100,00%, 99,99% e 99,99%, respectivamente, do capital social de cada empresa.
AES TH II
A AES TH II é uma holding não operacional constituída em 29 de janeiro de 1998, com o objetivo de deter
participação direta no capital social da AES Tietê Empreendimentos e em outras companhias. Os ativos da AES TH
II constituem-se em uma ação ordinária da AES Tietê Empreendimentos e uma ação ordinária da AES Tietê
Participações.
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ADMINISTRAÇÃO DA EMISSORA
A Emissora é administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria.
Cada detentor de ação tem o direito de votar para eleger os membros do Conselho de Administração. A Lei das
Sociedades por Ações e os regulamentos da CVM estabelecem o sistema de votação cumulativa, pelo qual os
acionistas que representam, ao menos, 10% do capital social com direito a voto, podem cumular votos para um ou
mais de um nomeado como membro de Conselho de Administração.
A AES Holdings Brasil Ltda. (“AES Brasil”) detém 46,15% do capital social total e 50% mais 1 ação do capital
votante da Emissora, e, na qualidade de sua acionista controladora, indica a maioria dos membros do Conselho de
Administração.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração da Emissora é composto por cinco membros efetivos e cinco membros suplentes,
todos acionistas, eleitos pela Assembléia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo , para mandato de dois anos,
podendo ser reeleitos. As reuniões do Conselho de Administração são convocadas pelo seu Presidente, sempre que
este entender conveniente ou necessário ou sempre que a convocação for solicitada de forma justificada por outro
membro do Conselho de Administração, mediante convocação por escrito com antecedência mínima de oito dias
úteis, em primeira convocação, e de três dias úteis, em segunda convocação. Atualmente o Conselho de
Administração da Emissora é formado por oito membros sendo cinco conselheiros efetivos e três conselheiros
suplentes, com mandato até 31 de outubro de 2008.
Os Srs. conselheiros possuem endereço comercial conforme segue: Andrés Ricardo Gluski Weilert, na Av. Vollmer,
Edifício Eletricidad de Caracas, Torre Central, Piso 17, San Bernardino, Apartado, Postal 1010-A, Caracas,
Venezuela; Charles Lenzi, na Rua Lourenço Marques, 158, 9º andar, Edifício Brasiliana, Vila Olímpia, CEP 04547100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Eduardo José Bernini, na Rua Lourenço Marques, 158, 14º andar,
Edifício Brasiliana, Vila Olímpia, CEP 04547-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Roberto Mário di
Nardo, na Rua Dona Laura, 320, 14º andar, CEP 90430-090, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul; Antonio Luiz Barros de Salles, na Av. General Francisco Glicério, 656, 9º andar, ap. 91, CEP 11065-400,
Cidade de Santos, Estado de São Paulo; Vito Joseph Mandilovich, na Rua Lourenço Marques, 158, 2º andar, Edifício
Brasiliana, Vila Olímpia, CEP 04547-100, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Lucio da Silva Santos, na
SQS 104, Bloco B, apto. 102, CEP 70343-020, Brasília, Distrito Federal; e Marcelo de Carvalho Lopes, na SQS 109,
Bloco E, apto. 607, CEP 70343-020, Brasília, Distrito Federal.
Atualmente, não há relação familiar entre os membros do Conselho de Administração da Emissora e quaisquer de
seus administradores ou entre aqueles e seu acionista controlador.
Os nomes e datas da nomeação dos atuais conselheiros da Emissora são os seguintes:
Nome
Andrés Ricardo Gluski
Weilert
Charles Lenzi
Eduardo José Bernini
Roberto Mário di Nardo
Antonio Luiz Barros de
Salles
Vito Joseph Mandilovich
Lucio da Silva Santos
Marcelo de Carvalho Lopes

Data de Posse
31.10.2006

Cargo
Presidente do Conselho

31.10.2006
31.10.2006
31.10.2006
31.10.2006

Conselheiro Suplente
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Suplente
Conselheiro Efetivo

31.10.2006
31.10.2006
31.10.2006

Conselheiro Suplente
Conselheiro Efetivo
Conselheiro Efetivo
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Seguem-se breves informações biográficas dos membros do Conselho de Administração:
Andrés Ricardo Gluski Weilert
Vice-presidente das Concessionárias Integradas do Caribe e América Central da AES Corporation e presidente da La
Electricidad de Caracas. Também faz parte do Conselho de Administração da AES Gener e Indianapolis Power &
Light Company e é vice-presidente da Câmara de Comércio venezuelano-americana. Foi presidente da AES Gener
no Chile, em 2001, e vice-presidente executivo da EDC, de 1998 a 2000. Entre outras funções, foi vice-presidente do
Banco da Venezuela - Grupo Santander e da CANTV, trabalhou para o Fundo Monetário Internacional e foi diretorgeral de Finanças Públicas e principal conselheiro econômico do Ministério de Planejamento venezuelano. Iniciou a
carreira como gerente de produto da Procter & Gamble e gerente de novos produtos da Johnson & Johnson. PhD em
Economia Internacional e Finanças e mestre em Economia pela Universidade de Virgínia.
Charles Lenzi
Formando em engenharia elétrica pela PUC/RS, com especialização em automação industrial pela UNICAMP e pósgraduado em Finanças, pela Universidade Caxias do Sul, e em Planejamento Estratégico e Gestão Empresarial pela
Fundação Getúlio Vargas. Foi Diretor Executivo da AES Cesco – Companhia de Fornecimento de Orissa de 2000 a
2001, Diretor de Distribuição do Grupo EDC – La Electricidad de Caracas de 2001 a 2002, Diretor Vice-Presidente
da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. de 2002 a 2004, Diretor Geral da AES Sul
Distribuidora Gaúcha de Energia S.A. de 2004 a 2006. Atualmente é Diretor Vice-Presidente da Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Eduardo José Bernini
Eduardo José Bernini é formado em economia pela Universidade de São Paulo em 1980, tendo concluído cursos de
pós-graduação em “Teoria do Desenvolvimento Econômico”, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em
1984 e “Economia do Setor Energético”, pelo IEE/USP, em 1991. Atualmente, ocupa o cargo de Diretor-Presidente
da Companhia Brasiliana de Energia e de outras empresas do Grupo AES no Brasil. Anteriormente foi diretor
presidente da EDP - Energias do Brasil S.A., Diretor-Presidente da Enertrade Comercializadora de Energia S.A.,
Presidente do Conselho da Bandeirante Energia S A e da CERJ – Companhia Energética do Rio de Janeiro, membro
dos Conselhos de Administração da ESCELSA – Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. e da ENERSUL – Empresa
Energética de Mato Grosso do Sul S.A., e Vice-Presidente da ABDIB – Associação Brasileira da Indústria de Base.
Também foi Presidente do COEX-Comitê Executivo do Mercado Atacadista de Energia-MAE, Diretor-Presidente da
VBC Energia S.A, Diretor-Superintendente da Serra da Mesa Energia S.A. e Conselheiro da Spencer Stuart Global
Executive Search Consultants. Foi Presidente da Eletropaulo, EBE-Empresa Bandeirante de Energia S.A., EMAEEmpresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. e EPTE-Empresa Paulista de Transmissão de Energia S.A.,
empresas resultantes do processo de reestruturação societária e patrimonial da Eletropaulo, ocorrido em 1997, da
qual assumiu a presidência em 1996. No período de 1995 a 1998, foi Conselheiro da Administração da EMPLASA –
Empresa Metropolitana de Planejamento S.A. Ocupou o cargo de Secretário Adjunto de Energia do Estado de São
Paulo de 1995 a 1996, quando coordenou a elaboração do “Programa de Reestruturação Societária e Patrimonial do
Setor Energético Paulista”, e de membro e Vice-Presidente do Conselho de Administração das empresas energéticas
paulistas CESP, Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, Eletropaulo e COMGÁS entre 1995 e 1996. Em 1994,
atuou como Secretário Adjunto da Secretaria Nacional de Energia, do MME, em Brasília. Desempenhou a função de
Secretário Executivo da Comissão Permanente de Tarifas, da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo, de 1993
a 1994, tendo sido, também, Assessor do Coordenador Técnico da Secretaria de Energia, no que se refere a assuntos
relacionados à regulamentação e a institucionalização do Setor de Energia do Estado de São Paulo e do Brasil. Foi
gerente de informações e prospecção de mercado da Agência para Aplicação de Energia, de 1989 a 1993, gerente da
divisão de tarifas da Eletropaulo, em 1989, e coordenador de previsões de mercado e de estudos regionais da
Eletropaulo, de 1981 a 1988. Foi professor titular da Cadeira de Economia Brasileira, das Faculdades de Economia
São Luís, FMU e Campos Salles, entre 1984 e 1991. Sua experiência profissional concentrou-se no estudo da
reestruturação da Indústria da Energia Elétrica com ênfase sobre o papel desempenhado pelo setor privado e sobre a
privatização dos serviços públicos. Desenvolveu estudos de viabilidade de uso de diferentes fontes de energia,
programas de racionalização e conservação de energia, sistemas de gerenciamento da informação e de apoio,
planejamento estratégico para o setor privado e para o governo, sistemas de tarifas e de controle de custos. Tem
diversos artigos publicados sobre o processo de reestruturação da indústria de energia elétrica.
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Roberto Mário Di Nardo
Roberto Mario Di Nardo é formado em engenharia elétrica pela Faculdade de Engenharia de São Paulo, é bacharel
em Administração de Empresas pela Universidade São Judas Tadeu, tendo concluído Especialização em Manutenção
de Subestações pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá, sobre o novo ambiente regulatório, institucional e
organizacional do setor elétrico, pela USP/UNICAMP/EFEI e MBA em Marketing de Serviços pela Universidade de
São Paulo. Atualmente é Diretor Geral da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S.A.; foi Diretor VicePresidente da Eletropaulo de 2003 a 2006. Recentemente participou da equipe de “Take Over” do Grupo EDP, na
avaliação das empresas de Distribuição de Energia Elétrica dos Estados do Espírito Santo - Escelsa e do Mato
Grosso do Sul - Enersul. Em 1998, iniciou suas atividades profissionais na VBC Energia S.A., atuando como
consultor técnico da Presidência, executando estudos para o aperfeiçoamento do sistema de acompanhamento das
empresas controladas, e atuou na coordenação geral do “Take Over” da Empresa Bandeirante de Energia, passando a
seguir a atuar nas funções de Assistente da Presidência da Bandeirante Energia, comandando as atividades de
Regulação, Relações Institucionais e Comunicação. Após a privatização da Eletropaulo, na condição de Coordenador
Técnico da Presidência e Assistente Executivo da Diretoria de Distribuição, estabeleceu os entendimentos e a
prestação de informações iniciais junto aos novos controladores, revisou o orçamento de operação e investimento
para 1998 e elaborou estudo para correção do percentual de mão-de-obra voltada ao investimento. Em 1996, na
função de Assistente da Presidência atuou na execução do "Plano Integrado Verão 96/97", mobilização de forças de
todas diretorias da Eletropaulo para mitigar as interrupções de serviço durante o verão, obtendo uma redução de 23%
no tempo médio de atendimento -TMA, 13% na freqüência de interrupção - FEC e 34% na duração das interrupções
- DEC, além de fazer a integração técnica e operacional entre as Diretorias de Geração e Transmissão,
Administração, Financeira e de Distribuição. No papel de Coordenador Técnico da Presidência a partir de agosto de
1997, exerceu funções de implementar a cisão do sistema elétrico entre a Eletropaulo, a Empresa Bandeirante de
Energia, a Empresa Paulista de Transmissão de Energia e a Empresa Metropolitana de Águas e Energia, no tocante à
divisão do patrimônio e dos procedimentos operativos. Liderou a equipe que, em conjunto com a Secretaria de
Energia, elaborou os novos índices de qualidade técnico/comercial para as distribuidoras pós-privatização, atuou
junto à área de informática na modernização e separação de sistemas, controlou a execução física do programa de
obras e de manutenção. Em 1983 passou a atuar na Eletropaulo executando atividades de caráter
técnico/administrativo voltadas à absorção do acervo de redes e subestações de alimentação do sistema de “tróleibus”
da CMTC - Companhia Municipal de Transportes Coletivos (a “CMTC”), bem como sua expansão e modernização.
A partir de 1988 passou a atuar na área de engenharia e planejamento descentralizado, implantando sistemas técnicos
de gerenciamento informatizado, planejando o sistema elétrico regionalizado, desenvolvendo e acompanhando novos
materiais/equipamentos, melhorando métodos e procedimentos de trabalho, acompanhando e elaborando projetos
para melhoria de qualidade e desempenho do sistema elétrico regional. Foi também contratado pela CMTC em 1977,
iniciou seu trabalho na área de manutenção de subestações, exercendo também função gerencial nas áreas de
operação, projetos e construção, e administração.
Antonio Luiz Barros de Salles
É bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de São Paulo, em 1970, tendo concluído curso de
especialização em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 1974. Foi Diretor
de Negócios Jurídicos e Relações Institucionais da Eletropaulo de 2003 a 2006. Foi Secretário de Vias Públicas da
Prefeitura Municipal de São Paulo, Gestão Desembargador Régis de Oliveira, em 2000. O Dr. Salles é também
aposentado da CESP – Companhia Energética de São Paulo, desde 1996, companhia na qual foi admitido em 1967.
Foi Diretor Superintendente (Vice-Presidente) da Fundação CESP e Vice-Presidente da ABRAPP – Associação
Brasileira de Entidades de Previdência Privada Complementar, de 1993 a 1995. Foi Chefe de Gabinete da
Presidência da Eletropaulo de 1991 a 1993; Chefe de Gabinete da Presidência da CESP, de 1987 a 1991, e,
cumulativamente, Chefe da Assessoria Técnica da Presidência e da Secretaria da Sociedade (que exerceu desde
1983). Foi professor contratado do Instituto de Administração da Faculdade de Economia da Universidade de São
Paulo, de 1983 a 1985. Como comissionado da CESP, foi também Chefe da Assessoria Técnica do Governador do
Estado de São Paulo, de 1971 a 1975, durante a segunda Gestão Laudo Natel e Chefe de Gabinete da Secretaria de
Estado, Chefe da Casa Civil, em que o titular era Henry Coury Aidar. Foi oficial de Gabinete do Governador do
Estado de São Paulo em 1966, durante a Gestão Laudo Natel.
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Vito Joseph Mandilovich
Vito Joseph Mandilovich é atualmente Diretor Vice-Presidente da AES Tietê. Ocupou várias posições na Eletropaulo
e na Agência para Aplicação de Energia. Participou das discussões do novo setor elétrico brasileiro. Foi responsável
pela organização, mediação com órgão regulador e implementação de processo de aquisição de energia de produtor
independente. Na VBC Energia S.A., atuou na área de desenvolvimento de novos negócios, analisando técnica e
economicamente projetos de geração termelétrica, hidrelétrica e comercialização de energia. No Grupo EDP foi
Consultor Empresarial de Desenvolvimento de Geração e é atualmente Diretor de Controle e Acompanhamento de
Negócios de Geração da EDP - Energias do Brasil S.A., Diretor Administrativo e Financeiro da Enerpeixe S.A. e
Diretor Administrativo-Financeiro da FAFEN Energia S.A. Engenheiro Civil em 1978 e bacharel em Administração
de empresas em 1982, ambos pela Universidade Mackenzie, São Paulo e Mestre em Administração de Empresas em
1999 pela Business School em São Paulo (em associação com a University of Toronto).
Lucio da Silva Santos
É graduado em administração de empresas pela UGF / RJ, com pós graduação em Organização, Sistema e Métodos
pela PUC / RJ e Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas / RJ. Atualmente é Secretário Executivo
Adjunto do Ministério Previdência Social. Atuou anteriormente no governo do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro, na Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro e na Natron Consultoria e Projetos.
Marcelo de Carvalho Lopes
É graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com Mestrado em
Engenharia de Produção pela Universidade de Santa Catarina e Doutorado em Engenharia de Produção pela
Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é Diretor Geral do Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM,
tendo ocupado anteriormente o cargo de Secretário de Políticas de Informática do Ministério da Ciência e
Tecnologia, com passagem na secretaria de Ciência e Tecnologia de Porto Alegre. Atuou também na IEL – FIESC,
AABB, Angesta, Formaplas e Calçados Azaléia S.A.
COMITÊ DE GESTÃO
O Comitê de Gestão da Política de Investimentos e Operacional (o “Comitê de Gestão”) da Emissora terá
funcionamento permanente e atuará junto ao Conselho de Administração e à Diretoria, tendo como função o
assessoramento ao Conselho de Administração.
O Comitê de Gestão será composto por seis membros, sendo três indicados pelos acionistas minoritários e titulares
de ações preferenciais e três pelos demais acionistas.
Os nomes, cargos e datas da nomeação dos atuais membros da Comitê de Gestão da Emissora são os seguintes:
Nome
Ricardo Berer
Luciano Siani Pires
Alexandre Porciúncula Gomes Pereira
Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira
Max Lins Xavier
Alexandre César Innecco,
O Comitê de Gestão será responsável por analisar as propostas do plano de negócios anual da Emissora; bem como
(i) analisar as propostas de planos de investimentos na expansão, reposição e melhorias das instalações, programação
e orçamento de operação e manutenção das suas controladas; (ii) acompanhar a evolução dos índices de desempenho
das suas controladas; (iii) aferir a adequada prestação de serviços em atendimento aos padrões exigidos pelo órgão
regulador das suas controladas; e (iv) acompanhar a execução do plano de negócios anual, assim como a análise de
todas as questões que envolvam aspectos estratégicos e relevantes de natureza técnico-operacional, jurídica,
administrativa, econômico-financeira, ambiental e social.
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DIRETORIA
A Diretoria é composta por dois membros, acionistas ou não, residentes no país, e sem designação específica. Os
membros da Diretoria serão eleitos para o mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer
tempo pelo Conselho de Administração.
As reuniões de Diretoria serão convocadas por qualquer de seus membros, sempre que assim exigirem os negócios
sociais, com antecedência mínima de três dias. Atualmente a Diretoria da Emissora é formado por 2 (dois) diretores
com mandato até fevereiro de 2009. Tais diretores possuem endereço comercial Rua Lourenço Marques, 158, 2°
andar,Vila Olímpia, CEP: 04547-100, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Atualmente, não há relação familiar entre os membros da Diretoria da Emissora e quaisquer de seus administradores
ou entre aqueles e seu acionista controlador.
Os nomes, cargos e datas da nomeação dos atuais diretores da Emissora são os seguintes:
Nome
Eduardo José Bernini
Britaldo Pedrosa Soares

Data de Posse
16.02.2006
16.02.2006

Cargo
Diretor Presidente
Diretor de Relações com
Investidores

Seguem-se breves informações biográficas sobre cada membro da Diretoria.
Eduardo José Bernini
Para informações sobre o Sr. Bernini, vide “Conselho de Administração” acima.
Britaldo Pedrosa Soares
Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da AES Tietê e Eletropaulo desde setembro de
2005. Antes de ingressar na AES, o Sr. Soares, foi vice-presidente da Prisma Energia Conse Sul, Enron South
América. Foi também presidente da Jarí Celulose S.A e diretor de relações com investidores da Elektro Eletrecidade
e Serviços S.A, Aço Villares S.A, Jarí Celulose S.A e CAEMI. É graduado em Engenharia Metalúrgica pela UFMG
(1980) e Engenharia Econômica pela Fundação Dom Cabral (1985).
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CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Emissora não tem caráter permanente, e poderá ser instalado a pedido de acionistas que
representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) das ações com direito a voto. O Conselho Fiscal será composto por 3
(três) membros efetivos e igual número de suplentes.
A remuneração dos Conselheiros Fiscais é deliberada na mesma Assembléia Geral que os eleger, observado o limite
mínimo estabelecido no artigo 162, parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações. Atualmente, a Emissora não tem
Conselho Fiscal instalado.
TITULARIDADE DE AÇÕES
Nome
Andrés Ricardo Gluski Weilert
Charles Lenzi
Eduardo José Bernini
Roberto Mário di Nardo
Antonio Luiz Barros de Salles
Vito Joseph Mandilovich
Lucio da Silva Santos
Marcelo de Carvalho Lopes

Número de Ações
1
1
1
1
1
1
1
1

REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS E DIRETORES
A remuneração total dos Conselheiros e Diretores da Emissora no ano de 2006 é de R$60.000,00
PLANOS DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES
Não há planos de opção de compra de ações.
CONTRATOS COM ADMINISTRADORES
Nenhum dos conselheiros e diretores da Companhia é parte de contrato de trabalho que preveja benefícios quando da
rescisão de seu vínculo empregatício, exceto aqueles diretores que também são empregados da AES Tietê, os quais
têm todos os benefícios regularmente aplicáveis.
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DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E PRINCIPAIS ACIONISTAS DA EMISSORA
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Na data deste Prospecto, o capital social da Emissora, era de R$3.325.493.323,74, (Três bilhões, trezentos e vinte e
cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e quatro centavos) dividido
em 600.000.001 (seiscentos milhões e uma) ações ordinárias nominativas sem valor nominal e 50.000.007 (cinqüenta
milhões e sete) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.
A tabela abaixo mostra a evolução do capital social da Emissora desde sua constituição:
Data
20.12.2006
31.10.2006
08.04.2005
21.08.2001
06.11.2000

Valor
R$3.325.493.323,74
R$3.389.584.422,72
R$46.439.101,00
R$41.224.101,00
R$1.000,00

PRINCIPAIS ACIONISTAS
Em 30 de setembro de 2006, os principais acionistas da Emissora eram a AES Brasil e o BNDESPAR.
Abaixo é apresentada tabela contendo a posição acionária dos principais acionistas da Emissora:
Nome
AES Brasil
BNDESPAR
Total

Ordinárias
300.000.001
300.000.000
600.000.001

%
50,01
49,99
100

Preferenciais
7
50.000.000
50.000.007

%
0,01
99,99
100,00

AES Brasil
A AES Brasil é uma sociedade limitada que tem por objeto a participação em outras sociedades, nacionais ou
estrangeiras, na qualidade de sócia ou acionista, bem como a gestão e comercialização de bens próprios. Suas sócias
são AES Braziliana Holdings, Ltd., que detém 95,64% do capital total, e AES International Holdings II, Ltd, que
detém 4,36% do capital total.
BNDESPAR
O BNDESPAR é uma subsidiária integral do BNDES que tem por objetivo possibilitar a subscrição de valores
mobiliários no mercado de capitais brasileiro.
ACORDOS DE ACIONISTAS
Em 22 de dezembro de 2003, como parte da reestruturação da dívida com o BNDES, a AES Brasil e o BNDESPAR
firmaram o Acordo de Acionistas. Em 02 de outubro de 2006 e 31 de outubro de 2006 referido acordo foi aditado de
maneira a refletir a incorporação da AES Transgás pela Emissora. Por meio deste aditivo a Emissora assumiu todas
as obrigações da Brasiliana decorrentes do Acordo de Acionistas.
Nos termos do Acordo de Acionistas, algumas matérias sujeitas à aprovação dos acionistas ou do Conselho de
Administração da Emissora devem ser previamente aprovadas pela AES Brasil e pelo BNDESPAR em reunião
preliminar. Tais matérias incluem, entre outras coisas:
•

implementação de orçamento e planos de estratégia de negócios da Companhia e de suas controladas;

•

mudanças na política de distribuição, incluindo distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio e
lucros pela Companhia e pelas suas controladas;
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•

emissão de títulos de dívida, ações ou outros valores mobiliários pela Companhia ou pelas suas controladas,
incluindo a emissão e oferta de notas;

•

redução ou aumento do capital social da Companhia ou das suas controladas;

•

operações da Companhia ou das suas controladas com a AES Corporation e o BNDES ou suas subsidiárias
que não estejam contempladas no plano anual de negócios ou previamente acordadas entre a AES
Corporation e o BNDES;

•

celebração pela Companhia de qualquer contrato, acordo ou instrumento que importe em disposição de bens
ou direitos ou a assunção de obrigações de qualquer natureza, exceto pelo especificado em seu plano de
negócios anual;

•

celebração pelas controladas da Companhia de quaisquer acordos, contratos, documentos, títulos,
instrumentos e/ou investimentos de capital, empréstimos, mútuos, outorga de garantias de qualquer natureza
e a assunção de obrigações em nome de terceiros, sendo em um valor total anual superior, conjunta ou
separadamente, a R$30 milhões em relação à Eletropaulo e R$20 milhões em relação à AES Tietê e à
Uruguaiana, individualmente consideradas, exceto os especificados no plano anual de negócios;

•

criação de qualquer gravame sobre qualquer ativo permanente da Companhia e de suas controladas, exceto
pelo especificado em seu plano de negócios anual, sendo que com relação à Eletropaulo, não ultrapasse,
conjunta ou separadamente, R$30 milhões e com relação à AES Tietê e à Uruguaiana, individualmente
consideradas, não ultrapasse, conjunta ou separadamente, R$20 milhões;

•

alterações no Estatuto Social da Companhia e de suas controladas;

•

aprovação das demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas;

•

incorporação, cisão, fusão ou mudança do tipo societário da Companhia e de suas controladas; e

•

remuneração dos administradores da Companhia e de suas controladas.

Além disso, a AES Brasil poderá nomear a maioria do Conselho de Administração das subsidiárias da Emissora,
enquanto o BNDESPAR nomeia um conselheiro. O Acordo de Acionistas criou também o Comitê de Gestão da
Emissora, que é responsável pela assessoria ao Conselho de Administração em assuntos técnicos e operacionais,
incluindo aqueles contemplados pelos planos anuais de negócios. Metade dos membros do Comitê de Gestão é
nomeada pelo BNDESPAR e a outra metade pela AES Brasil. Além disso, o Acordo de Acionistas prevê que a
maioria do Conselho Fiscal não permanente da Emissora poderá ser nomeado pelo BNDESPAR.
A cessão de participação societária da Emissora também está regulada no Acordo de Acionistas. Conforme tais
regras, o BNDESPAR e a AES Brasil possuem direitos de preferência na hipótese de um deles desejar vender suas
ações do capital social da Emissora, com exceção de algumas ações detidas pelo BNDESPAR, que não são objeto do
Acordo de Acionistas.
Segundo o Acordo de Acionistas, o BNDESPAR possui também direitos de tag-along, segundo os quais se a AES
Brasil transferir as ações de emissão da Emissora por ela detidas, o BNDESPAR pode exigir que as suas ações
também sejam adquiridas nos mesmos termos e condições.
O BNDESPAR possui direito de drag-along, segundo o qual, sujeito a determinadas condições, a AES Brasil pode
ser obrigada a alienar as ações de emissão da Emissora por ela detidas, caso o BNDESPAR assim o exija. Entre tais
condições, o BNDESPAR poderá exigir que a AES Brasil venda a totalidade de suas ações no capital da Emissora
para um potencial comprador indicado pelo BNDES para comprar, no mínimo, 25% das ações ordinárias da
Emissora detidas pelo BNDES, sujeito ao descumprimento de certas disposições aplicáveis às debêntures de emissão
da Emissora. O direito de drag-along somente poderá ser exercido pelo BNDESPAR após a ocorrência dos seguintes
eventos: (i) o inadimplemento de qualquer pagamento das debêntures emitidas pela Emissora; ou (ii) o pagamento da
última série das referidas debêntures.
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AÇÕES EM TESOURARIA
Em 30 de setembro de 2006, a Emissora não mantinha ações em tesouraria.
POLÍTICA DE DIVIDENDOS DA EMISSORA
Conforme disposto no Estatuto Social da Emissora, do lucro líquido apurado do exercício (deduzidos os prejuízos
acumulados e a provisão para o imposto de renda) serão destinados, sucessivamente e nesta ordem: (i) 5% para o
Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% do capital social; (ii) 50%, no mínimo, a título de dividendo obrigatório aos
acionistas, para distribuição, em igualdade de condições, entre os titulares de ações ordinárias e preferenciais e
compensados os dividendos que tenham sido declarados no exercício; e (iii) mediante proposta da administração, o
saldo remanescente terá destinação determinada pela Assembléia Geral de Acionistas.
A Emissora não realizou distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprio nos últimos 5 exercícios sociais
POLÍTICA DE DIVIDENDOS DA ELETROPAULO
Conforme disposto no Estatuto Social da Eletropaulo, do lucro líquido apurado do exercício serão destinados 25,0%
do montante disponível para distribuição (sujeitos a certos ajustes, conforme artigo 202 da Lei das Sociedades por
Ações) a título de dividendo obrigatório aos acionistas.
Nos primeiros quatro meses de cada exercício, é realizada obrigatoriamente a Assembléia Geral Ordinária dos
Acionistas, para tratar, dentre outros assuntos, do pagamento dos dividendos anuais, que são determinados conforme as
demonstrações financeiras. Conforme a Lei das Sociedades por Ações, os dividendos devem ser pagos em até 60 dias
após sua declaração, a menos que a Assembléia Geral Ordinária dos Acionistas tenha especificado outra data que, em
qualquer hipótese, deve ocorrer antes do fim do exercício social em que os dividendos foram declarados. O acionista
tem três anos para reclamar o pagamento de dividendos. Após este período, o valor será revertido para a Eletropaulo.
Abaixo segue tabela contendo a descrição dos dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos pela Eletropaulo
nos últimos cinco exercícios sociais
Histórico de Pagamento de Dividendos, Juros sobre Capital Próprio e Bonificações
Data da
Deliberação

Evento

Descrição do Dividendo

27.3.2002

RCA

Pagamento de Juros sobre Capital Próprio de aproximadamente R$47 milhões para
ações ordinárias e aproximadamente R$78 milhões para ações preferenciais, com
pagamento a partir de 3.12.2003.

27.3.2002

RCA

Pagamento de Dividendos de R$11 milhões para ações ordinárias e aproximadamente
R$19 milhões para ações preferenciais, com pagamento a partir de 3.12.2003.

Em 2003 e 2004 não houve distribuição de dividendos, visto que a Eletropaulo registrou R$40 milhões de prejuízos
acumulados em 2004 e R$60 milhões de prejuízos acumulados em 2003. Em 2006, houve a incorporação do Prejuízo
Líquido no Exercício, no montante de R$184 milhões à conta de prejuízos acumulados oriundos do exercício de
2005 e, portanto, não houve distribuição de dividendos.
POLÍTICA DE DIVIDENDOS DA AES TIETÊ
A AES Tietê declara e paga dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, conforme estabelecido na Lei das
Sociedades por Ações e no Estatuto Social. O Conselho de Administração da AES Tietê pode aprovar a distribuição
de dividendos e/ou de juros sobre o capital próprio, calculados com base nas demonstrações financeiras semestrais
ou trimestrais da empresa. A declaração de dividendo anual, incluindo dividendos que excedam o dividendo
obrigatório, exige aprovação da maioria dos detentores das ações ordinárias. O valor de quaisquer distribuições
dependerá de vários fatores, tais como, resultado operacional, condição financeira, necessidades de caixa,
perspectivas e projeções e demais fatores considerados relevantes pelo Conselho de Administração da AES Tietê e
pelos acionistas. No âmbito do planejamento fiscal, a AES Tietê poderá, no futuro, continuar distribuindo juros sobre
o capital próprio, caso tal política atenda de forma melhor aos seus interesses.
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Abaixo segue tabela contendo a descrição dos dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos pela AES Tietê
nos últimos cinco exercícios sociais e no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006:
Exercício Social
Período de nove
meses findo em
30 de setembro de
2006
Lucro (Prejuízo) Líquido nos termos
dos Princípios Contábeis Brasileiros
Dividendos e Juros sobre Capital
Próprio Pagos
Pay-out Ratio (5)

Encerrado em 31 de dezembro de
2005

2004

2003

448.993

556.052 291.512 195.371

305.524
68,05%

538.951 276.934 185.602
96,92% 95,00% 95,00%

2002

2001

-2.522

35.353

225.000 71.871
0
203,30%

Dividendos e Juros sobre Capital
Próprio Pagos por 1.000 ações ON

3,06

5,39

2,81

1,00

2,37

0,73

Preço Médio por 1.000 ações ON(1)
Dividend Yield ações ON (%)(2)

52,82
7,7%

39,58
13,6%

22,9
12,3%

15,17
6,6%

13,61
17,4%

7,5
9,7%

Dividendos e Juros sobre Capital
Próprio Pagos por 1.000 ações PN

3,36

5,93

3,09

1,1

2,44

0,80

Preço Médio por 1.000 ações PN(1)
Dividend Yield ações PN (%)(2)

54,82
8,2%

42,09
14,1%

23,13
13,4%

9,69
11,4%

10,32
23,6%

9,15
8,7%

(1) Preço médio ponderado pelo volume de negociação de cada período.
(2) O dividend yield foi calculado com base no preço médio por 1.000 ações dividido pelo valor da remuneração aos acionistas
paga por 1.000 ações.
(3) Em 2002, estes valores incluem o pagamento de redução de capital.
(4) O valor dos dividendos por ação já considera o aumento de capital aprovado na Reunião do Conselho de Administração da
Eletropaulo realizada em 25 de fevereiro de 2005.
(5) Corresponde à razão entre a remuneração paga aos acionistas, incluindo dividendos e juros sobre capital próprio e o lucro
líquido registrado no período.
(6) Lucro referente ao 1S05.

207

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
CÓDIGO DAS MELHORES PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DO IBGC
Segundo o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, a Governança Corporativa deve ser
norteada pelos seguintes princípios, os quais a Emissora, a Eletropaulo e a AES Tietê respeitam e adotam em todas
as suas relações:
•

a transparência, que a administração deve aplicar e cultivar principalmente de forma franca e rápida,
gerando uma boa comunicação interna e externa e maior confiança dentro da Companhia e nas suas
relações com terceiros;

•

a eqüidade, no tratamento de todos os grupos minoritários, sejam do capital ou das demais partes
interessadas, como colaboradores, clientes, fornecedores ou credores;

•

a prestação de contas da atuação dos agentes da governança corporativa a quem os elegeu,
respondendo integralmente por todos os atos que praticarem no exercício de seus mandatos;

•

a responsabilidade corporativa, que é uma maior visão da estratégia empresarial, contemplando todos
os relacionamentos sociais, econômicos e ambientais com a comunidade que a Companhia atua.

Ademais, dentre as práticas de Governança Corporativa recomendadas pelo IBGC em referido código, a Emissora, a
Eletropaulo e a AES Tietê adotam as seguintes:
•

contratação de empresa de auditoria independente para a análise de balanços e demonstrativos
financeiros, sendo que esta mesma empresa não é contratada para prestar outros serviços, assegurando a
total independência;

•

estatuto social claro quanto à (i) forma de convocação da Assembléia Geral; (ii) competências do
Conselho de Administração e da Diretoria; (iii) sistema de votação, eleição, destituição e mandato dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria;

•

transparência na divulgação dos relatórios anuais da administração;

•

convocações de assembléia e disponibilização de todos os documentação pertinente desde a data da
primeira convocação, com detalhamento das matérias da ordem do dia, sem a inclusão da rubrica
“outros assuntos” e sempre visando a realização de assembléias em horários e locais que permitam a
presença do maior número possível de acionistas;

•

fazer constar votos dissidentes nas atas de assembléias ou reuniões, quando solicitado;

•

vedação ao uso de informações privilegiadas e existência de política de divulgação de informações
relevantes;

•

dispersão de ações (free float), visando à liquidez dos títulos;

•

conselheiros com experiência em questões operacionais e financeiras e experiência em participação em
outros conselhos de administração; e

•

disponibilidade de acesso aos termos do acordo de acionistas a todos os demais sócios da Emissora, da
Eletropaulo e da AES Tietê.

GOVERNANÇA CORPORATIVA - NÍVEL 2
Em 13 de dezembro de 2004, as ações da Eletropaulo foram listadas no Nível 2 de Governança Corporativa da
BOVESPA.
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Para listar suas ações neste segmento, a Eletropaulo é obrigada a cumprir com um número de práticas de Governança
Corporativa além daquelas já estabelecidas pela Lei das Sociedades por Ações, tais como:
•

manter o Percentual Mínimo de Ações em Circulação, conforme definição do Regulamento de Práticas
Diferenciadas de Governança Corporativa da BOVESPA - Nível 2, que devem totalizar pelo menos 25% do
total do capital social da Eletropaulo;

•

conceder o direito a todos os acionistas de participar da oferta pública de aquisição de ações em decorrência
de uma alienação do controle da Eletropaulo, oferecendo para cada ação ordinária o mesmo preço pago por
ação do bloco de controle, para cada Ação Preferencial Classe “A” 80% do preço pago por ação do bloco de
controle e para cada Ação Preferencial Classe “B” 100% do preço pago por ação do bloco de controle;

•

conceder direito de voto a detentores de ações preferenciais com relação a determinadas matérias, tais como
(i) transformação, incorporação, cisão e fusão da Eletropaulo; (ii) aprovação de contratos entre a
Eletropaulo e o acionista controlador, diretamente ou por meio de terceiros, dentre os quais qualquer parte
relacionada ao acionista controlador; (iii) aprovação da avaliação de bens destinados à integralização de
aumento de capital da Eletropaulo; (iv) nomeação de empresa especializada para avaliação do valor
econômico das ações de emissão da Eletropaulo, no caso de realização de oferta pública de aquisição em
decorrência do cancelamento do registro no Nível 2 de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa; e
(v) qualquer alteração aos direitos de voto mencionados nos itens anteriores;

•

estabelecer um Conselho de Administração com, no mínimo, cinco membros, com mandato unificado e
limitado a dois anos, sendo admitida a reeleição

•

preparar demonstrações financeiras trimestrais e anuais, incluindo demonstrações de fluxo de caixa, em
idioma inglês, de acordo com padrões internacionais de contabilidade, tais como US GAAP ou IFRS;

•

se a Eletropaulo optar por ser retirada da listagem no Nível 2, seu acionista controlador deverá efetivar uma
oferta pública de aquisição de ações (sendo que o preço mínimo das ações a serem oferecidas será
determinado por laudo de avaliação a ser produzido por perito); e

•

aderir ao Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado (vide item “Arbitragem” abaixo).

Em 13 de dezembro de 2004, a Eletropaulo celebrou o Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança
Corporativa Nível 2, por meio do qual comprometeu-se a atingir o percentual mínimo de ações em circulação de
25% do seu capital social total até 13 de dezembro de 2007. Este requisito foi cumprido com oferta secundária de
ações preferenciais classe “B” de emissão da Eletropaulo ocorrida em 22 de setembro de 2006.
Descontinuidade das Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa
Nos termos do Estatuto Social da Eletropaulo e do Regulamento de Práticas de Governança Corporativa da
BOVESPA – Nível 2, a Eletropaulo somente pode descontinuar o exercício das práticas diferenciadas de governança
corporativa Nível 2, mediante (i) aprovação prévia em Assembléia Geral, (ii) efetivação pelo Acionista Controlador
de oferta pública para a aquisição das ações dos demais acionistas; e (iii) comunicação à BOVESPA por escrito com
antecedência prévia de 30 dias.
Caso essa descontinuidade ocorra em razão de cancelamento de registro de companhia aberta: (a) deverão ser
observados todos os procedimentos previstos na legislação, além da realização de oferta pública, tendo como preço
mínimo ofertado o valor econômico da ação; e (b) ficará dispensada a realização da Assembléia Geral mencionada
no item (i) acima.
Ademais, caso a descontinuidade ocorra em razão de reorganização societária em que a companhia resultante não
seja classificada como detentora desse mesmo Nível de Governança Corporativa (i) a Eletropaulo, seus
administradores e o acionista controlador deverão observar o disposto na Seção XI do Regulamento de Práticas de
Governança Corporativa da BOVESPA – Nível 2; e (ii) o acionista controlador deverá efetivar oferta pública de
aquisição de ações, tendo como preço mínimo ofertado o valor econômico da ação apurado.
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Conselho de Administração
De acordo com o estatuto social da Eletropaulo, o Conselho de Administração da Eletropaulo deve ser composto por
no mínimo cinco e no máximo 11 membros, com mandato unificado de dois anos.
O Estatuto Social da Eletropaulo estabelece que 20,0% do seu Conselho de Administração seja composto por
Conselheiros Independentes. No Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa da BOVESPA Nível 2, o Conselheiro Independente se caracteriza por: (i) não ter qualquer vínculo com a Eletropaulo, exceto
participação de capital; (ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser
ou não ter sido, nos últimos três anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao acionista controlador
(pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido,
nos últimos três anos, empregado ou diretor da Eletropaulo, do acionista controlador ou de sociedade controlada pela
Eletropaulo; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Eletropaulo, em
magnitude que implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade
que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Eletropaulo; (vi) não ser cônjuge ou parente até
segundo grau de algum administrador da Eletropaulo; e (vii) não receber outra remuneração da Eletropaulo além da
de conselheiro, sendo que proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição.
Conselho Fiscal
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social da Eletropaulo, ela não é obrigada a manter um
Conselho Fiscal em funcionamento de forma permanente. Seu Conselho Fiscal deverá ser composto de, no mínimo
três e no máximo cinco membros efetivos e seus respectivos suplentes. Três membros do Conselho Fiscal são eleitos
por seus acionistas controladores, um por seus acionistas minoritários titulares de ações ordinárias e o último por
seus acionistas preferenciais.
Comitê de Gestão
A Eletropaulo possui um comitê de assessoramento ao Conselho de Administração chamado Comitê de Gestão da
Política de Investimentos e Operacional, com funcionamento permanente e composto por seis membros, indicados na
forma do Acordo de Acionistas. Entre várias funções deste Comitê, destacam-se: (i) análise das propostas do Plano
de Negócios Anual; (ii) análise das propostas de planos de investimentos na expansão, reposição e melhorias das
instalações, programação e orçamento de operação e manutenção da Eletropaulo; (iii) acompanhamento da evolução
dos índices de desempenho da Eletropaulo; e (iv) acompanhamento da execução do Plano de Negócios Anual.
Arbitragem
Conforme o estatuto social da Eletropaulo, a Eletropaulo, seus acionistas, administradores e os membros do
Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa
surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus
efeitos, das disposições contidas na Lei 6.404/76, no estatuto social da Eletropaulo, nas normas editadas pelo
Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas
demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento do Nível 2 da BOVESPA, do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado e do
Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2.
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Sanções
No caso de descumprimento total ou parcial de quaisquer das obrigações previstas no Regulamento de Práticas
Diferenciadas de Governança Corporativa da BOVESPA – Nível 2, a Eletropaulo será notificada pela BOVESPA,
que determinará o prazo para que o descumprimento seja sanado. Caso a Eletropaulo não cumpra com o determinado
na notificação, a BOVESPA poderá aplicar sanções pecuniárias, como multas, ou não pecuniárias, como divulgação
da cotação de seus valores mobiliários em separado ou suspensão da negociação dos mesmos na BOVESPA, e ainda
a rescisão do Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2.
CONDUTA ÉTICA
O Grupo AES Brasil possui um Código de Ética e Conduta nos Negócios que foi aprovado pelo Conselho de
Administração da AES Corporation em maio de 2003 e rege as ações de todos que trabalham na Eletropaulo, na
AES Sul, na AES Tietê e na Uruguaiana, incluindo os funcionários de suas subsidiárias e afiliadas.
O referido código aborda os seguintes itens: cumprimento de todas as leis, normas e regulamentações do próprio
código, conflitos de interesse e oportunidades da empresa, qualidade das divulgações de informações públicas,
proteção e uso adequado dos ativos da Eletropaulo, proteção das informações exclusivas e confidenciais, divulgação
de informações privilegiadas e estratégicas (insider trading), negociação justa (fair dealing), interação com o
governo, cumprimento das leis de repressão ao abuso do poder econômico (antitrust laws), meio ambiente, saúde e
segurança, respeito mútuo e manutenção de registros.
O Grupo AES Brasil espera que todos tenham uma conduta ética superior à exigida pela lei. Funcionários,
executivos e diretores dessas empresas são obrigados a uma conduta de acordo com a linguagem e espírito do
Código e a evitarem até mesmo a aparência de comportamento inadequado ou não ético.
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INFORMAÇÕES SOBRE OS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA EMISSORA
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA EMISSORA
Primeira Emissão Pública de Debêntures
Em junho de 2001, a Emissora realizou sua 1ª emissão pública de 6.725.238 (seis milhões, setecentos e vinte e cinco
mil duzentas e trinta e oito) debêntures nominativas, escriturais, com garantia real, não conversíveis em ações, no
montante total de R$84.065.475,00 (oitenta e quatro milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco
reais), em 2 (duas) séries, com vencimento final em 11 de agosto de 2005.
Foram subscritas na 1ª série o volume total de 3.138.439 (três milhões, cento e trinta e oito mil, quatrocentas e trinta e
nova) debêntures, com valor nominal unitário de R$12,50 (doze reais e cinqüenta centavos), perfazendo o valor total de
R$39.230.487,50 (trinta e nove milhões, duzentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos),
correspondentes. Na 2ª série foram emitidas 3.586.799 (três milhões, quinhentas e oitenta e seis mil, setecentas e noventa e
nove) debêntures, com valor nominal unitário de R$12,50 (doze reais e cinqüenta centavos), perfazendo R$44.834.987,50
(quarenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e sete mil e cinqüenta centavos).
Todas as debêntures da 1ª emissão foram atualizadas pelo IGPM e faziam jus a juros de 12% ao ano. As debêntures da 1ª
emissão eram garantidas por caução de 1.333 ações preferenciais de emissão da AES Tietê para cada debênture da 1ª e 2ª
série. A garantia em questão abrangia todos os direitos a dividendos, juros sobre capital próprio, redução de capital e outros
proventos decorrentes das ações oferecidas em garantia, inclusive decorrentes de novas ações subscritas pela Emissora em
razão de bonificações, desdobramentos ou capitalização de lucros ou reservas, na proporção das ações caucionadas.
Segunda Emissão Pública de Debêntures
Em 30 de junho de 2005, a Emissora realizou sua 2ª emissão pública de 19.000 (dezenove mil) debêntures
nominativas, escriturais, com garantia real, não conversíveis em ações, no montante total de R$190.000.000,00
(cento e noventa milhões de reais), em série única, cujo vencimento final estava previsto para 30 de abril de 2012. A
totalidade das debêntures emitidas foram subscritas e integralizadas. Em 31 de outubro de 2006, com parte dos
recursos captados por meio da distribuição pública das Notas Promissórias, a Emissora resgatou a totalidade das
debêntures desta emissão, não existindo mais debêntures desta emissão em circulação.
O valor nominal unitário das debêntures da 2ª emissão não foi atualizado. As debêntures faziam jus a uma
remuneração que contemplava DI + 3,0% ao ano. As debêntures da 2ª emissão eram garantidas por alienação
fiduciária de (i) 8.279.468.862 ações preferenciais de emissão da AES Tietê e de titularidade da Emissora (“Ações
Alienadas”); (ii) todas as ações de emissão da AES Tietê que viessem a ser subscritas ou adquiridas pela Emissora,
inclusive em razão de grupamentos, desdobramentos e bonificações resultantes das Ações Alienadas, até o limite de
8,69% do capital social total da AES Tietê; (iii) direitos de subscrição, preferência, opções, bônus de subscrição,
debêntures conversíveis, partes beneficiárias ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, relativos ou
atribuídos à participação societária da Emissora representada pelas Ações Alienadas; e (iv) todos os dividendos e
juros sobre capital próprio relativos ou atribuídos às Ações Alienadas.
Notas Promissórias
Em 30 de outubro de 2006, a Emissora realizou a sua 1º emissão pública de 40 (quarenta) Notas Promissórias
comerciais todas nominativas, em série única, com valor nominal unitário de R$20.000.000,00 (vinte milhões de
reais) no montante total de até R$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), com prazo de vencimento de de 180
(cento e oitenta) dias corridos contados de 30 de outubro de 2006.
As Notas Promissórias farão jus ao pagamento de juros remuneratórios que contemplam a Taxa DI acrescida de
2,25% ao ano. As Notas Promissórias são garantidas por (i) aval prestado pela AES Transgás; e (ii) alienação
fiduciária de ativos da Emissora, AES Tietê Empreendimento, AES Tietê Participações, AES Transgás, AES Elpa,
AES Uruguaiana, AES Tietê Holdings e da AES TH II.
A oferta das Notas Promissórias foi destinada única e exclusivamente a investidores qualificados, conforme
definidos pelo artigo 109 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004. Na data deste Prospecto, as Notas
Promissórias eram detidas por instituições financeiras que mantêm relacionamento com a Emissora.
Conforme previsto na Seção “Destinação dos Recursos”, os recursos provenientes da presente Emissão serão
utilizados pela Emissora para o pagamento da dívida decorrente das Notas Promissórias acima descritas.
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CONTRATOS RELEVANTES
CONTRATOS RELEVANTES DA EMISSORA
A Emissora não é parte em qualquer contrato relevante.
CONTRATOS RELEVANTES DA ELETROPAULO
Em 30 de setembro de 2006, o saldo do endividamento total da Eletropaulo (principal e juros) era R$4.800
milhões, incluindo o passivo atuarial reconhecido como plano de pensão da Eletropaulo. Nesta mesma data,
aproximadamente 2,1%ou R$98 milhões, de sua dívida total era denominada em Dólar, comparada a 6,0%, ou
R$304 milhões, em 31 de dezembro de 2005. Da dívida denominada em Dólar, em 30 de setembro de 2006,
76,7% estava protegida por operações de hedge contra variações significativas nas taxas cambiais.
Em 26 de junho de 1998 e em 10 de agosto de 1998, a Eletropaulo contratou uma linha de financiamento externo
com a Metropolitana Overseas, no valor total de US$580 milhões, com vencimento final agosto de 2009. Sobre esse
valor incidem juros de 11,5% ao ano, pagos nos meses de junho e dezembro de cada ano. O saldo devedor dessa
linha de crédito, em 30 de setembro de 2006, era de R$1.261 milhões.
O quadro a seguir apresenta a programação de pagamento das principais dívidas da Eletropaulo:
Saldo em 30 de setembro de 2006
(em milhões de Reais)
2006 ....................................................
2007 ....................................................
2008 ....................................................
2009 ....................................................
2010 e depois
Dívida total .........................................

Total
167,3
593,8
417,5
432,3
2.883,2
4.494,1

Obrigações de Dívida
111,1
398,3
292,2
289,0
1.115,2
2.205,8

Passivo com Plano de
Pensão
56,2
195,5
125,3
143,4
1.768,0
2.288,5

Empréstimo Sindicalizado de 2006
Em 10 de maio de 2006, a Eletropaulo firmou um Contrato de Empréstimo Sindicalizado no Brasil formalizado por
cédulas de crédito bancário, com várias instituições financeiras lideradas pelo Banco Citibank S.A., no montante
principal de R$300 milhões (“Empréstimo Sindicalizado”), para pagamento do saldo remanescente da dívida
reestruturada em 2004 e para fins corporativos diversos. Tal empréstimo é composto por duas tranches: (A) no valor
de R$160 milhões, remunerada semestralmente pela CDI Extragrupo da CETIP capitalizada sobre uma taxa de
1,65% ao ano, e com prazo máximo de financiamento de 60 meses e (B) no valor de 140 milhões, remunerada
semestralmente pela CDI Extragrupo da CETIP capitalizada sobre uma taxa de 2,0% ao ano com prazo máximo de
financiamento de 84 meses. A Tranche A será paga em parcelas semestrais, iguais e sucessivas a partir do 24º mês,
inclusive, e Tranche B será paga em parcelas semestrais, sendo que entre o 24º mês, inclusive, e o 60º mês, inclusive,
o valor de cada parcela será de R$4 milhões e entre o 66º mês, inclusive, e o 84º mês, inclusive, o valor de cada
parcela será de R$27 milhões.
Por meio deste Empréstimo Sindicalizado a Eletropaulo obrigou-se a manter, em bases consolidadas, ao final de cada
trimestre fiscal, os seguintes índices financeiros, apurados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos
no Brasil: (i) o índice obtido pela divisão da Dívida pelo EBITDA não deve ser igual ou superior a 3,5; e (ii) o índice
obtido pela divisão do EBITDA pelas Despesas Financeiras não deve ser igual ou inferior a 1,75.
O saldo desta dívida, em 30 de setembro de 2006, era de R$319 milhões.
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Empréstimo Conta CVA
Em 28 de maio de 2004, a Eletropaulo firmou um contrato de linha de crédito com o BNDES no âmbito do Programa
de Suporte de Emergência para Concessionárias de Distribuição de Energia – CVA, para sanar sua deficiência de
liquidez resultante do atraso nos reajustes de suas tarifas baseado nos montantes acumulados na Conta CVA da
Eletropaulo em 2003. Em 3 de junho de 2004, a Eletropaulo tomou R$521 milhões do empréstimo, dos quais R$311
milhões foram exigidos para liquidar dívidas intra-setoriais e R$210 milhões foram usados para efetuar o prépagamento proporcional da renegociação da dívida de 2004.
O empréstimo tomado junto ao BNDES é devido em 24 parcelas mensais começando em agosto de 2004. A taxa de
juros é SELIC mais 1,0% ao ano. Os pagamentos ao BNDES são efetuados por meio da transferência ao BNDES de
4,8% do caixa resultante dos recebíveis da Eletropaulo, a partir de uma conta depósito mantida em um banco
depositário onde circulam 10,0% de seus recebíveis mensais. Referido empréstimo foi pago antecipadamente em 15
de março de 2006. A liquidação antecipada deve-se a pré-pagamento do saldo devedor previstos no contrato
utilizando os recursos disponíveis na conta depósito mantida no banco depositário.
Renegociação da Dívida de 2004
Em 12 de março de 2004, a Eletropaulo fechou um acordo com os mais significativos de seus credores de capital de
giro, empréstimos sindicalizados e outros instrumentos para renegociar aproximadamente R$2.300 milhões de suas
dívidas existentes. A renegociação consolidou sua dívida em quatro tranches (A, B, C e D) denominadas tanto em
Reais como em Dólar, com datas de vencimento variando de 2006 a 2008. Como resultado de sua Renegociação da
Dívida de 2004, a Eletropaulo foi capaz de eliminar riscos financeiros significativos referentes a suas dívidas de
curto-prazo. A dívida reestruturada em 2004 foi integralmente quitada com os recursos do Empréstimo Sindicalizado
descrito acima, em 08 de junho de 2006.
Empréstimo do Programa de Racionamento
Em 2001, o governo estabeleceu o Programa de Suporte de Emergência para Concessionárias de Distribuição de
Energia – Racionamento, um programa pelo qual o BNDES concordou em conceder empréstimos disponíveis às
empresas de distribuição para financiar (a) aproximadamente 90,0% da deficiência de receita ocasionada pelo
racionamento e (b) os custos da Parcela A de janeiro até outubro de 2001, ambos a serem recuperados por meio da
RTE.
De junho de 2001 até fevereiro de 2002, a Eletropaulo incorreu em perdas de aproximadamente R$1.193 milhões
como resultado do Programa de Racionamento. Em 4 de fevereiro de 2002, a Eletropaulo firmou um contrato de
empréstimo com o BNDES de acordo com o qual este concordou em conceder à Eletropaulo um adiantamento, no
montante inicial de R$923 milhões, sendo tal montante subseqüentemente aumentado para R$1.255 milhões de
acordo com alterações do contrato. O desembolso da primeira tranche em um montante de R$278 milhões ocorreu
em fevereiro de 2002.
Em 5 de julho de 2002, a ANEEL e o Governo Federal assinaram um acordo de liquidação de pendências do
racionamento com a maioria das geradoras e distribuidoras, inclusive a Eletropaulo. O acordo estabelece o método
de ressarcimento de perdas incorridas pelas geradoras e distribuidoras de junho de 2001 a fevereiro 2002. Em agosto
de 2002, a ANEEL realizou uma auditoria a fim de quantificar as perdas das empresas de geração e distribuição
durante o racionamento e para determinar os montantes da segunda e terceira tranches do empréstimo do
racionamento.
Em 20 de agosto de 2002, a Eletropaulo recebeu a segunda tranche de R$734 milhões, representando 90,0% de suas
perdas com o racionamento referentes a 2001 e suas perdas com os aumentos nos custos da Parcela A entre janeiro e
outubro 2001. A terceira tranche do empréstimo de aproximadamente R$243 milhões, representando 90,0% de suas
perdas com o racionamento em 2002, foi paga à Eletropaulo em 11 de janeiro de 2005. Quando a Eletropaulo
recebeu a terceira tranche, foi obrigada a efetuar certos pagamentos intra-setoriais e um pré-pagamento proporcional
de sua dívida nos termos da renegociação da dívida de 2004.
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As obrigações provenientes da primeira, da segunda e da terceira tranche foram liquidadas em novembro de 2006. A
Parcela A é devida em parcelas mensais, começando em dezembro de 2006 e terminando em julho de 2007. A
Parcela A inclui taxa de juros de SELIC mais 1,0% ao ano, devidas mensalmente. Seu pagamento ao BNDES é
efetuado por meio da transferência de 3,3% do caixa resultante de seus recebíveis, a partir de uma conta depósito
mantida em um banco depositário onde circulam 10,0% de suas contas a receber mensal em uma conta de depósito
em garantia mantida em um banco depositário, que por sua vez transfere o equivalente a 3,3% dessas contas a
receber ao BNDES. A linha de crédito contém diversas restrições, inclusive restrições de venda de ativos, a emissão
de debêntures, a mudança de controle e a assunção de certas dívidas sem o prévio consentimento do BNDES. O
inadimplemento dessas obrigações ou das obrigações nos termos dos documentos da reestruturação da dívida com
BNDES permite ao BNDES declarar o empréstimo vencido antecipadamente.
Em 30 de setembro de 2006, antes da liquidação das obrigações provenientes da primeira, da segunda e da terceira
tranche, estavam em aberto R$478 milhões relativos ao empréstimo do racionamento.
Contratos com a Fundação CESP
Em setembro de 1997, a Eletropaulo firmou dois contratos com a Fundação CESP a fim de tratar do passivo não
provisionado com seu plano de pensão os quais estão descritos abaixo.
Contrato de Reserva Matemática
De acordo com este contrato, R$1.214 milhões de passivo não provisionado da Eletropaulo são devidos em 240 parcelas
mensais, começando em outubro de 1997. O contrato a obriga também a efetuar 20 pagamentos anuais adicionais, cada um
no montante inicial igual a 14,9% de seus custos totais mensais com a folha de pagamento. Sobre esse contrato incidem
juros equivalentes ao que for maior entre TR mais 8,0% ao ano ou os custos atuariais. Essa taxa é revisada semestralmente
a fim de refletir variações em sua folha de pagamento. Em 30 de setembro de 2006, o saldo em aberto devido nos termos
desse contrato era de R$2.751 milhões.
Confissão de Dívida
Este contrato, conforme aditado em fevereiro de 1999 e setembro de 2006, é no montante total de R$597 milhões,
devidos em 196 parcelas mensais de R$5,4 milhões (já inclusos os juros equivalentes a 8% ao ano) sujeitas à
correção da TR, vencendo-se a primeira parcela no último dia últil de janeiro de 2006. Em 30 de setembro de 2006,
o saldo em aberto devido nos termos desse contrato era R$500 milhões.
Ambos os contratos com a Fundação CESP são garantidos por uma parte dos recebíveis da Eletropaulo. Até dezembro
de 2001, parte de seu passivo atuarial refletido nesses contratos, no montante total de R$2.431 milhões, não estava
reconhecido em seu balanço patrimonial. Entretanto, com o advento da Deliberação nº 371 da CVM, a Eletropaulo está
obrigada a reconhecer esse montante durante um período de cinco anos a partir de 2002. Em 30 de setembro de 2006,
havia R$2.288 milhões de passivo atuarial reconhecido e R$463 milhões de passivo atuarial não reconhecido.
O crescimento do saldo da dívida com a Fundação CESP em função dos montantes ainda não reconhecidos ocorrerá
até 2006 e não altera significativamente o nível de alavancagem da Eletropaulo. Além disso, o impacto na estrutura
patrimonial é suavizado pela amortização anual de parte da dívida.
Conforme deliberações do Conselho de Curadores da Fundação CESP, a última ocorrida em 29 de junho de 2006, foi
aprovado o alongamento dos prazos de vencimento previstos nos dois contratos descritos acima para o ano de 2022,
tendo o custo financeiro da dívida sido mantido. Já com relação às aprovações societárias, os órgãos societários da
Eletropaulo aprovaram e promoveram o aditamento do contrato de Confissão de Dívida em 29 de setembro de 2006.
O contrato de Reserva Matemática ainda está pendente de aprovação dos órgãos societários.
Para mais informações vide nota explicativa das informações trimestrais da Eletropaulo revisadas relativas ao
período encerrado em 30 de setembro de 2006.

215

Financiamento do Banco do Brasil
Em março de 1994, a Eletropaulo firmou um contrato de financiamento de US$235 milhões com o Banco do Brasil
S.A., dos quais R$89 milhões estavam em aberto em 30 de setembro de 2006. Sobre este financiamento são pagos
juros a uma taxa variável com base no custo médio incorrido pelo Banco do Brasil para tomar empréstimo em moeda
estrangeira, que atualmente é a LIBOR mais 0,8125% ao ano, que devem ser pagos mensalmente. O principal é pago
semestralmente e a última parcela é devida em dezembro de 2009. A Eletropaulo é também obrigada a pagar uma
taxa de administração de 0,2% ao ano sobre o saldo em aberto do empréstimo e deve ser paga semestralmente
juntamente com o principal. Antes de ser privatizada, a obrigações da Eletropaulo de acordo com o contrato de
financiamento eram garantidas pelo Estado de São Paulo. Além disso, o contrato é garantido por recebíveis da
Eletropaulo.
Credit Linked Note
Em abril de 2003, a Eletropaulo reestruturou, por meio da Metropolitana Overseas, uma credit linked note no valor
de US$30 milhões emitida ao Deutsche Bank. A nota contém cláusulas que permitem ao Deutsche Bank colocar até
US$250 milhões deste instrumento de dívida no mercado a fim de compensar uma exposição líquida de US$30
milhões. A credit linked note é devida em um pagamento único em 2009 e rende juros à taxa LIBOR mais 2,3%
devidos trimestralmente.
Em 29 de agosto de 2006, a subsidiária integral da Eletropaulo, Metropolitana Overseas II Ltd. pré-pagou, com caixa
próprio, a dívida de US$30 milhões com o Deustche Bank. Este pré-pagamento faz parte do plano da Eletropaulo
para encerrar sua subsidiária, de acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico.
Contrato com a Eletrobrás
Em fevereiro de 2004, a Eletropaulo firmou um contrato de financiamento com a Eletrobrás para financiar certos
custos a serem incorridos com relação ao Programa de Modernização dos Sistemas de Iluminação na cidade de São
Paulo (Programa de Melhoria de Eficiência Energética e Modernização dos Sistemas de Iluminação do Município de
São Paulo). De acordo com este contrato, a Eletropaulo firmou uma linha de crédito de R$140 milhões, dos quais
R$17,5 milhões foram desembolsados até 30 de setembro de 2005 e são devidos em 36 parcelas mensais, sendo que
a primeira parcela vence em outubro de 2006. Sobre o valor principal incidirão juros de 5% ao ano, os quais são
devidos mensalmente. Adicionalmente, a Eletropaulo pagou à Eletrobrás uma taxa de administração igual a 1,5% do
montante do principal em aberto, devida em 36 parcelas mensais, começando depois do período de carência de 24
meses. O contrato é garantido por recebíveis do Contrato de Fornecimento de Energia para o Sistema de Iluminação
Pública com a Cidade de São Paulo, no montante de R$750 milhões. O contrato de financiamento está também
sujeito à regulamentação específica do Governo Federal, uma vez que os fundos vieram da Reserva Global de
Reversão - RGR, que foi criada para fornecer recursos para indenizar as empresas de eletricidade pelos ativos usados
em suas atividades na hipótese de seus respectivos contratos de concessão serem revogados ou não renovados. Em
30 de setembro de 2006, R$36 milhões estavam em aberto de acordo com nosso contrato com a Eletrobrás.
Financiamento do Clube de Paris
Em 15 de julho de 1999, a Eletropaulo assinou um contrato com o Estado de São Paulo estabelecendo o pagamento
de dívidas que eram devidas pelo Estado de São Paulo no montante total de R$151 milhões. De acordo com este
contrato, o Estado de São Paulo assumiu certas dívidas devida pela Eletropaulo ao Banco do Brasil, nos termos de
um acordo de financiamento conhecido como o “Financiamento do Clube de Paris”, no montante total de R$74
milhões em julho de 1999. Entretanto, o Estado de São Paulo deixou de pagar a dívida e, portanto, a Eletropaulo
teve que continuar os pagamentos. O Financiamento do Clube de Paris, que totalizava o equivalente a R$9 milhões,
em 30 de setembro de 2006, está dividido em uma tranche denominada em euros, correndo juros à taxa Taux Du
Marche Obligater, ou TMO, mais 0,30%, e em uma outra tranche denominada em dólar norte-americano, incorrendo
em juros à LIBOR mais 0,30%. Essa linha de crédito deve ser paga a cada semestre até dezembro de 2006.
Para mais informações sobre o endividamento da Eletropaulo, vide nota explicativa 16 das suas demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, bem como nota explicativa 14 das
suas informações trimestrais revisadas relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2006.
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CONTRATOS RELEVANTES DA AES TIETÊ
Contrato Bilateral de Compra de Energia firmado com Duke Energy
O contrato bilateral firmado entre a AES Tietê e a Duke Energy em 8 de dezembro de 2003 com validade até 31 de
dezembro de 2006, estipulava, em dezembro de 2003, o preço inicial da energia nos termos do contrato bilateral de
R$55,00 por MW/h para o volume de 30 MW médios, reajustado anualmente pelo IGP-M. Em 31 de dezembro de
2006, o preço da energia será de R$75,00. A AES Tietê celebrou o contrato com a Duke Energy visando o
fornecimento a seus clientes sob os Contratos Iniciais, de acordo com o término das obrigações de compra de energia
de Itaipu. A Duke Energy é uma empresa controlada da Duke Energy Corporation (cujas ações são negociadas na
Bolsa de Valores de Nova Iorque).
Contrato Bilateral de Compra de Energia firmado com Enertrade
Tendo em vista que o contrato bilateral entre a AES Tietê e a Duke Energy descrito acima tem vencimento previsto
para o final deste ano de 2006 e que a necessidade de compra de energia se manterá, a AES Tietê firmou um contrato
de compra de 4 MW médios com a ENERTRADE – Comercializadora de Energia S.A. (“Enertrade”). Este contrato
tem o início previsto para 1º de janeiro de 2007 e validade até 31 de dezembro de 2011. Tal contrato substituirá parte
do contrato firmado com a Duke Energy e os preços por MW/h serão de R$78,00 para 2007, R$90,00 para 2008 e
R$110,00 para os anos de 2009, 2010 e 2011. Estes preços serão reajustados em janeiro de cada ano, tendo como
base o mês de junho de 2006 e o índice de correção será o IGP-M. A Enertrade é uma empresa comercialzadora de
energia elétrica controlada pela EDP - Energias do Brasil S.A., holding ligada ao Grupo EDP.
Contrato Bilateral
Em 7 de dezembro de 2000, de forma a garantir as receitas a longo prazo e evitar exposição às flutuações nos preços
de mercado locais após a expiração dos Contratos Iniciais, a AES Tietê celebrou o Contrato Bilateral com prazo de
vencimento previsto para 31 de dezembro de 2015. Para mais informações vide “Visão Geral dos Negócios da
Emissora - Visão Geral dos Negócios da AES Tietê – Contratos de Compra e Venda de Energia - Contrato
Bilateral”.
Contratos Financeiros
A AES Tietê não é parte de qualquer contrato de financiamento bancário relevante.
Contrato Eletrobrás
O contrato entre a AES Tietê e a Eletrobrás é decorrente de débitos relacionados ao repasse de energia de
Itaipu/Furnas ocorrido antes da privatização. Esse financiamento, com saldo de R$1.381,3, em 30 de setembro de
2006 (89,1% no longo prazo), tem vencimento final em maio de 2013 e vem sendo amortizado mensalmente. Os
juros são de 10% ao ano, com correção monetária pela variação do IGP-M. Esse contrato estipula, como garantia dos
valores vencidos e não pagos, que a receita própria da AES Tietê será passível de bloqueio em conta bancária, a qual
poderá ser sacada mediante outorga de procuração para os representantes dos credores.
Contratos Fundação CESP
A AES Tietê possui, ainda, um contrato de confissão de dívida com a Fundação CESP, advindo da privatização,
firmado em 25 de novembro de 1997 e com vencimento em setembro de 2027. Em 30 de setembro de 2006, o saldo
deste contrato era de R$20,5 milhões, valor este atualizado pela variação do custo atuarial ou pela variação do Índice
Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), acrescida de juros de 6,0% ao ano, o que for maior. Este
contrato refere-se ao financiamento de déficit atuarial, relativo ao Benefício Suplementar Proporcional Saldado
(BSPS). Esta contrato é garantido por parte dos recebíveis da venda de energia elétrica pela AES Tietê.
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Contratos de Fornecimento de Energia Elétrica
Contratos com Fornecedores do MAE
Com o objetivo de suprir parte da insuficiência de recursos das empresas de geração, decorrente da obrigatoriedade
da compra de energia livre adicional no MAE durante a vigência do Programa de Racionamento, o BNDES instituiu
o Programa Emergencial e Excepcional de Apoio às Concessionárias de Serviço Público de Geração e aos
Produtores Independentes de Energia Elétrica. A AES Tietê não recebeu quaisquer recursos decorrentes deste
programa, razão pela qual não efetuou os pagamentos devidos a determinados fornecedores do MAE.
Em janeiro de 2004, a AES Tietê concluiu as negociações com os fornecedores do MAE, com a interveniência da
ANEEL e do MAE. Como resultado das negociações, a AES Tietê pagou integralmente, em janeiro de 2004, os
fornecedores com valor a receber inferior a R$500 mil. Adicionalmente, no período de dezembro de 2003 a janeiro
de 2004, a AES Tietê firmou acordos com os fornecedores com valor a receber superior a R$500 mil, por meio dos
quais se comprometeu a pagar os valores devidos em 49 parcelas mensais e consecutivas, a partir de janeiro de 2004,
acrescidas da variação da SELIC mais taxa de administração de 1% a.a. Em 30 de setembro de 2006, a AES Tietê
possuía um montante de R$51,8 milhões objeto desses acordos.
Outros Contratos
Contratos Terceirizados
A AES Tietê possui diversos contratos com empresas terceirizadas que prestam os seguintes serviços: (i) geração de
folha de pagamentos; (ii) consultoria em recursos humanos e gestão de contratos; (iii) assessoria em negociação de
acordos coletivos, assessoria na implementação do Plano de Previdência da Fundação Cesp, acompanhamento de
ações na justiça, procedimentos de recrutamento e seleção e desligamento de pessoal; e (iv) consultoria na área
técnica da segurança do trabalho.
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PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA EMISSORA
A Emissora não é parte em nenhum processo judicial ou administrativo.
PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA ELETROPAULO
A Eletropaulo está atualmente envolvida em processos judiciais e administrativos sobre diversas questões legais,
regulatórias e administrativas, inclusive processos relacionados a aumentos de tarifa, responsabilidade civil,
responsabilidade fiscal, obrigações trabalhistas e previdenciárias, e questões ambientais e regulatórias. A maioria
destes processos originou-se do curso regular de seus negócios. Em 30 de setembro de 2006, a Eletropaulo figurava
como ré em aproximadamente 20.000 processos fiscais, 6.410 processos trabalhistas e 21.377 processos cíveis. Em
30 de setembro de 2006, as provisões da Eletropaulo relativas a processos foram de aproximadamente R$1.330
milhões, dos quais aproximadamente R$853 milhões se relacionaram a disputas fiscais, aproximadamente R$246
milhões a processos cíveis, e aproximadamente R$231 milhões a processos trabalhistas. A Eletropaulo provisionou
fundos para litígios e pedidos de indenização nos quais existe a probabilidade de condenação, desde que o valor da
causa possa ser estimado. É possível, entretanto, que algumas questões sejam decididas desfavoravelmente, e exijam
o pagamento de indenizações ou despesas em montantes relevantes por parte de Eletropaulo, mas que não podem ser
estimados atualmente, e para as quais, portanto, não foi feita provisão.
A tabela a seguir apresenta as provisões e valores depositados judicialmente pela Eletropaulo, em 31 de dezembro de
2005 e em 30 de setembro de 2006:
(em R$ milhões)
Tributárias
Cíveis
Trabalhistas
Total

Em 31 de dezembro de 2005
Depósitos
Judiciais
Provisão
847
279
80
1.206

22
48
266
336

Em 30 de setembro de 2006
Depósitos
Judiciais
Provisão
853
246
231
1330

35
51
270
356

O cálculo dos valores a serem provisionados é feito com base nos valores efetivamente envolvidos e no parecer de
advogados externos e internos, responsáveis pela condução dos processos. Somente encontram-se provisionados
valores relativos aos processos cuja perda entendem-se ser provável e alguns relevantes cuja perda entendem-se ser
possível. Ademais, a Eletropaulo realizará ajustes em seu passivo relacionado a contingências que resultará em um
incremento de aproximadamente R$120 milhões, com base em uma auditoria legal concluída em 29 de agosto de
2006. Não é possível assegurar que o valor provisionado será suficiente para cobrir eventuais condenações. Ademais,
há ações cujo valor não pode ser estimado, cuja provisão não foi realizada. O efeito de uma decisão desfavorável
nessas ações pode ter um impacto prejudicial sobre o negócio da Eletropaulo.
Abaixo encontra-se uma descrição dos processos mais relevantes da Eletropaulo.
Contingências Tributárias
COFINS
A Eletropaulo está envolvida em três processos relacionados ao pagamento da COFINS. Estes processos em geral se
baseiam nos seguintes argumentos: (i) uma interpretação que empresas de distribuição deveriam ter direito a um
benefício de não pagamento de juros e comissões sobre montantes vencidos da COFINS, relativas à discussão judicial
referente a uma interpretação de que tais empresas não estariam sujeitas ao pagamento desta exação, (ii) uma
contestação às mudanças implantadas pela Lei nº 9.718 de 27 de novembro de 1998 (a “Lei 9.718”), que incluem
aumentos na alíquota da COFINS e em sua base de cálculo e (iii) A Lei nº 10.865/2004 revogou o dispositivo da Lei nº
10.833/2003 - que permitia a dedução das despesas financeiras, inclusive variação cambial, da base de cálculo da
COFINS - sem observância do princípio constitucional da anterioridade mitigada que determina que qualquer alteração
na disciplina de recolhimento da COFINS somente pode ocorrer 90 dias após a publicação da respectiva lei.
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Em 1999, o Supremo Tribunal Federal confirmou que empresas de energia estão sujeitas à COFINS e, portanto, a
obrigação da Eletropaulo de pagar a COFINS também foi confirmada. Em 1999, a Lei nº 9.779 concedeu certos
benefícios a contribuintes com respeito ao pagamento da COFINS, segundo os quais seria permitido o pagamento de
montantes vencidos sem cobrança de juros e multas. A Eletropaulo solicitou estes benefícios em julho de 1999,
porém as autoridades fiscais indeferiram o pedido com base no argumento de que a Eletropaulo deixou de cumprir
todas as exigências da legislação aplicável. A Eletropaulo efetuou um depósito em juízo de R$334 milhões com
relação a montantes vencidos da COFINS, livres de juros e multas, e ingressou com um pedido em juízo para ter o
direito de pagar os montantes vencidos ao amparo da Lei nº 9.779 reconhecido pelo Tribunal. É importante notar
que, em 2000, a Secretaria da Receita Federal lavrou contra a Eletropaulo auto de infração com o objetivo de cobrar
tais encargos não recolhidos. Em outubro de 2004, esse auto de infração, cujo valor em 30 de setembro de 2006 era
de R$129 milhões, foi cancelado pelo Conselho de Contribuintes em decorrência de recurso administrativo
interposto pela Eletropaulo. Esta decisão na esfera administrativa corrobora a tese de que a Eletropaulo aproveitou
validamente o beneficio estabelecido pela Lei nº 9.779, motivo pelo qual as chances de perda envolvidas na ação
consignatória podem ser classificadas como remotas. Não foi constituída provisão para esta ação.
Não obstante, é difícil de se estimar o efeito de um resultado desfavorável do processo, e este pode ter um efeito
prejudicial sobre o negócio da Eletropaulo e os resultados de suas operações.
Quanto ao processo relacionado à contestação da Eletropaulo ao aumento da alíquota e da base de cálculo da COFINS
implantado pela Lei 9.718, a União Federal recorreu da decisão que permitia à Eletropaulo continuar recolhendo a COFINS
nos termos da Lei Complementar nº 70/91 e o aludido recurso está aguardando julgamento no Tribunal Regional Federal da 3ª
Região. A Eletropaulo estima uma contingência de aproximadamente R$652 milhões relativa à discussão da majoração da
alíquota da COFINS e de R$167 milhões no que tange ao aumento da base de cálculo dessa contribuição. Com relação à
majoração da alíquota, as chances de perda são classificadas como prováveis. No tocante ao aumento da base de cálculo,
tendo em vista o recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal - STF sobre a matéria, a Eletropaulo considera as
chances de perda como remotas. O valor envolvido nesse processo encontra-se totalmente provisionado em nas
demonstrações financeiras da Eletropaulo de 30 de setembro de 2006. Não obstante, é difícil de se estimar o efeito de um
resultado desfavorável do processo, e este pode ter um efeito prejudicial sobre o negócio da Eletropaulo.
No terceiro processo acima mencionado, a Eletropaulo obteve liminar que a permitiu continuar deduzindo as
despesas financeiras por mais três meses. Estima-se uma contingência de aproximadamente R$15 milhões, que está
totalmente provisionada nas demonstrações financeiras de 30 de setembro de 2006 da Eletropaulo. Neste momento, o
processo se encontra no aguardo do julgamento de primeira instância e a Eletropaulo considera possíveis as chances
de perda envolvidas nessa ação. Não obstante, é difícil de se estimar o efeito de um resultado desfavorável do
processo, e este pode ter um efeito prejudicial sobre o negócio da Eletropaulo.
Contribuições ao PIS
A Eletropaulo é parte de um processo que visa assegurar o direito de compensar pagamentos de PIS feitos entre 1988 e
1995, período durante o qual o Decreto-Lei nº 2.445 e o Decreto-Lei nº 2.449 aumentaram a base de cálculo do PIS. O
montante total do crédito da Eletropaulo é de R$276 milhões, dos quais já compensou aproximadamente R$247 milhões,
com base numa decisão inicial favorável do processo judicial proferida em setembro de 2002. Em fevereiro de 2003, o
Governo Federal ingressou com recurso, que foi julgado e teve o respectivo acórdão publicado em 1º. de fevereiro de 2006,
por meio do qual restou reconhecido o direito da Eletropaulo aos aludidos créditos, porém com a observância de prazo
prescricional de apenas cinco anos. Como a decisão de Segunda Instância continha vícios a Eletropaulo opôs embargos de
declaração, recebidos no efeito suspensivo. Tal decisão reduz drasticamente o crédito da Eletropaulo. Todavia,
considerando a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça - STJ, no sentido de que o prazo prescricional,
em casos como esse, é de 10 anos, a Eletropaulo irá interpor, no momento adequado, recurso especial à corte superior
mencionada, visando resgatar a integralidade de seu crédito. Se o recurso for decidido desfavoravelmente à Eletropaulo,
não será possível compensar o montante restante de seu crédito e as compensações já contabilizadas serão consideradas
nulas. Como conseqüência, a Eletropaulo poderá ter que efetuar os pagamentos dos impostos que compensou contra seu
crédito do PIS. Com base em precedente do Supremo Tribunal Federal, os Decretos-Leis mencionados acima foram
considerados inconstitucionais e os pagamentos a maior foram devolvidos como créditos aos contribuintes. As chances de
perda envolvidas nesse processo são remotas, tendo em vista o posicionamento do STJ sobre a matéria, no que tange ao
reconhecimento do crédito, e como possíveis quanto à compensação já ocorrida entre parte de tal crédito e outros tributos.
O efeito de uma decisão desfavorável do processo é difícil de estimar, e pode ter um impacto prejudicial sobre o negócio
da Eletropaulo. Não foi constituída provisão para esta ação.
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Além disso, a Eletropaulo era parte em um processo envolvendo o pagamento do PIS, conforme o disposto na Medida
Provisória nº 1.407/95, na Lei nº 9.715/98 e na Lei 9.718, no valor total de R$274,7 milhões, o qual foi decidido
desfavoravelmente à Eletropaulo, em 10 de junho de 2005. Em 08 de julho de 2005, a Eletropaulo protocolou pedido de
parcelamento de débito de PIS, referente à discussão relacionada à Lei nº 9.715/98, e interpôs recursos extraordinário e
especial, cujo efeito suspensivo foi concedido para suspender novamente o montante de PIS relativo à ampliação de sua
base de cálculo pela Lei 9.718. Do valor da contingência original, R$170 milhões deixaram de ser exigíveis em razão da
decadência dos créditos tributários e R$294 milhões foram objeto do pedido de parcelamento. O pedido de parcelamento
foi deferido, sendo que a Eletropaulo deverá pagar o montante devido em 60 parcelas mensais, sendo que a primeira
venceu em 29 de dezembro de 2005 e a última vencerá em 30 de junho de 2010. Em 30 de setembro de 2006, o saldo
devedor era de R$252,3 milhões o qual encontra-se provisionado.
IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido)
A Eletropaulo figura no pólo passivo de um processo administrativo em que se alega que a mesma deixou de efetuar
pagamentos de IRPJ e CSLL no período entre 1998 e 2000, como resultado de uma dedução total da qual retirou quantias
transferidas à FUNCESP (Fundação CESP), sem a limitação de 20% exigida pela Lei nº 9.532/97. O montante envolvido
neste processo era de aproximadamente R$129 milhões em 30 de setembro de 2006. Em abril de 2005, a Eletropaulo
recebeu auto de infração, relativo à mesma matéria, referente aos exercícios de 2001 e 2002, no valor aproximado de R$98
milhões, cuja defesa já foi apresentada. Não foi constituída provisão para estas ações por não ser considerada a perda
provável. O efeito de uma decisão desfavorável pode ter um impacto prejudicial sobre o negócio da Eletropaulo.
Ações de Execução Fiscal referentes ao IPTU
A Eletropaulo figura no pólo passivo em aproximadamente 20.000 ações de execução fiscal referentes ao IPTU, sob a
alegação de ter deixado de pagar tal imposto. O montante total envolvido nestas ações fiscais, em 30 de setembro de 2006,
era de aproximadamente R$88 milhões, dos quais R$71 milhões se referiam a débitos junto à PMSP (já registrados em
suas demonstrações financeiras). Diversos municípios promulgaram leis estabelecendo que essas dívidas fiscais vencidas
poderiam ser compensadas contra débitos de fornecimento de energia devidos pelos municípios. Já foram celebrados
acordos com alguns municípios e, em 14 de julho de 2006, foi celebrado acordo com a PMSP, no valor de R$119 milhões,
por meio do qual estima-se que ocorrerá a redução de aproximadamente 18.600 ações. Ademais, a Eletropaulo almeja
chegar a um acordo com todos os municípios para compensar as dívidas fiscais restantes. O efeito de uma decisão
desfavorável nessas execuções fiscais pode ter um impacto relevante sobre o negócio da Eletropaulo. As chances de perda
nessas ações são prováveis. Não foi constituída provisão para estas ações.
Discussões Administrativas - PIS
Em abril de 2005, foram entregues à Eletropaulo duas notificações de autos de infração (cujas defesas cabíveis já
foram apresentadas), referentes ao PIS no valor, em 30 de setembro de 2006, de aproximadamente R$20,1 milhões e
R$9,3 milhões. A impugnação referente ao maior valor foi julgada improcedente em primeira instância
administrativa, tendo a Eletropaulo recorrido ao Conselho de Contribuintes, em 04 de julho de 2006, estando o
referido processo aguardando julgamento. No que se refere ao outro processo administrativo, o mesmo ainda aguarda
julgamento na primeira instância. As chances de perda em ambos os processos são remotas. Não foi constituída
provisão para estes processos.
Taxa / Preço Público
A Eletropaulo impetrou três mandados de segurança com pedido de liminar, em setembro de 2001, maio de 2003 e em
dezembro de 2005, por entender ser inconstitucional e ilegal a cobrança de preço público exigida em virtude da ocupação e
uso do solo municipal em São Paulo pela rede de distribuição conforme previsto, respectivamente, no Decreto nº
40.532/01, e nas Leis Municipais nºs 13.614/03 e 14.054/05. Em relação aos dois primeiros processos, a Eletropaulo obteve
liminar para não se submeter ao recolhimento da exação em comento, não sendo possível estimar o valor total envolvido
nesses processos. No que se refere à terceira ação, como a liminar pleiteada foi indeferida, a Eletropaulo vinha
depositando, mensalmente, em juízo o valor aproximado de R$2 milhões. Foram proferidas, respectivamente em junho e
agosto do corrente ano, decisões favoráveis à Eletropaulo no Superior Tribunal de Justiça, no que tange ao primeiro
processo, e no Tribunal de Justiça de São Paulo, no que se refere ao segundo. No último dos processos foi prolatada
sentença favorável à Eletropaulo, tendo sido levantados os depósitos judiciais realizados mensalmente. Em 30 de setembro
de 2006, essa ação representava aproximadamente R$40 milhões. As chances de perda desses processos podem ser
classificadas como remotas, tendo em vista os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A Eletropaulo não constituiu
provisão para a contingência por não considerar as chances de perda como prováveis.
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Contingências Previdenciárias
INSS e FNDE
Existem diversos processos judiciais e administrativos interpostos pelo INSS e pelo FNDE contra a Eletropaulo, no
valor total de R$40 milhões, baseados na cobrança de valores supostamente devidos em decorrência de alegações de
solidariedade da cobrança de contribuições previdências sobre verbas indenizatórias oriundas dos planos de
demissão voluntária e da necessidade retenção pela Eletropaulo de 11% das contribuições sociais ao INSS, sendo
que a Eletropaulo já tem registrado, em 30 de setembro de 2006, o valor de R$14 milhões para fazer face a tal
contingência. Caso várias decisões sejam desfavoráveis, pode haver um impacto prejudicial sobre o negócio da
Eletropaulo. Foi constituída provisão para essas ações no valor de R$14 milhões e as chances de perda são prováveis.
Contingências Trabalhistas
Em 30 de setembro de 2006, os funcionários e ex-funcionários da Eletropaulo e funcionários das empreiteiras
contratadas pela Eletropaulo haviam reivindicado aproximadamente R$296 milhões em disputas trabalhistas,
principalmente baseadas em equiparação de salários, horas extras, horas de sobreaviso, multa de 40% sobre o FGTS
decorrente de expurgos de Planos Econômicos, além de ações em que os reclamantes requerem a responsabilidade
solidária e ou subsidiária da Eletropaulo, dentre outras matérias desde sua privatização em 1998. Até setembro de
2006, a Eletropaulo figurava em 6.410 reclamações trabalhistas. Ademais, existem ações acidentárias que por
modificação de competência estão sendo transferidas para a Justiça do Trabalho. Foi constituída provisão para essas
ações no valor de R$231 milhões e as chances de perda são prováveis.
Contingências Cíveis
Eletrobrás – Contrato de Financiamento
Em 1989, a Eletrobrás iniciou um processo judicial contra a Eletropaulo para a cobrança de dívidas incorridas
no Contrato de Financiamento ECF-1.046/86. Atualmente o processo se encontra em fase de execução, sendo
que, em 30 de setembro de 2006, o valor estimado desse processo era de R$644 milhões. Em razão de acórdão
prolatado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em 16 de setembro de 2003, a Eletropaulo foi excluída do
processo com base numa interpretação dos documentos que regem a cisão e a privatização da EletropauloEletricidade. Tal acórdão foi proferido no agravo de instrumento interposto pela Eletropaulo contra a decisão
que havia rejeitado a exceção de pré-executividade apresentada em primeira instância. A CTEEP e a Eletrobrás
interpuseram Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
que determinou a exclusão da Eletropaulo do processo. Em recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça, foi
dado provimento parcial ao recurso da CTEEP determinando que a questão da legitimidade da Eletropaulo para
figurar no pólo passivo da referida ação fosse reavaliada em sede de execução. O recurso da Eletrobrás foi julgado
prejudicado. Atualmente, a Eletropaulo aguarda a publicação do acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça
a fim de analisar quais as medidas cabíveis, em especial, para a manutenção do acórdão prolatado pelo Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro. Deve-se destacar que na hipótese de eventuais e futuras medidas não serem julgadas a
favor da Eletropaulo, com a manutenção da mesma no pólo passivo da ação de execução, é provável que esta
tenha que apresentar garantias a fim de viabilizar a oposição de embargos à execução, nos quais, serão
apresentados os pontos relativos à sua defesa. Baseado na opinião de seus assessores legais, que consideram que a
chance de perda da Eletropaulo no processo é possível, não foi constituída provisão em sua demonstrações contábeis.
De todo modo, o efeito de uma decisão desfavorável pode causar um impacto prejudicial sobre seus negócios.
Processos envolvendo o Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual
O Ministério Público Federal instaurou uma ação civil pública contra a Eletropaulo e a ANEEL para reembolso a
clientes por tarifas supostamente cobradas a maior em 2003. Estas cobranças se relacionaram ao repasse dos custos
de compras de eletricidade da AES Tietê, e totalizaram R$111 milhões, em 30 de setembro de 2006.
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O Ministério Público Federal também ingressou com uma ação civil pública contra a Eletropaulo e a ANEEL
exigindo a abertura de cento e seis centros de assistência, devido à suposta falta de cumprimento da Nota Técnica
ANEEL nº 97/03, que estabelece os parâmetros indiretos para a abertura desses centros de assistência a partir dos
critérios da empresa de referência.
O Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública contra a Eletropaulo e a ANEEL requerendo o
enquadramento de todos os consumidores no critério sub-classe residencial baixa renda, faturando as contas das
unidades consumidoras incluídas nos empreendimentos habitacionais de interesse social, promovidas no bojo de
programas habitacionais implementados pelos poderes públicos estaduais e municipais, ou com a participação da
iniciativa privada.
O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil pública para impedir a Eletropaulo de (1) cobrar
administrativamente dos consumidores débitos vencidos há mais de doze meses; (2) aplicar na atualização de débitos em
atraso fórmula que contenha capitalização de juros, (3) utilizar no parcelamento dos débitos sistema de amortização que
leve à capitalização de juros, (4) obrigar os consumidores a assinar Termo de Confissão de Dívida nas cobranças
extrajudiciais de débitos em atraso, e (5) impedir informar nas notificações de cobrança todos os dados do débito em
atraso. Ainda não foi proferida decisão sobre a questão.
Em relação aos três últimos casos, não é possível determinar o montante envolvido neste processo, bem como o impacto
que uma decisão desfavorável possa ter sobre o negócio da Eletropaulo.
Por fim, baseado na opinião de seus assessores legais, que consideram que a chance de perda da Eletropaulo nos processos
acima descritos é possível, não foi constituída provisão em suas demonstrações contábeis, para as referidas ações.
Suspensão do Fornecimento por Fraude ou Inadimplemento
Foram ajuizadas cinco Ações Civis Públicas alegando ser irregular o corte do fornecimento de energia nos
casos de suspeita de fraude na medição do consumo e inadimplemento. Baseado na opinião de seus assessores
legais, que consideram que a chance de perda da Eletropaulo nos referidos processos é possível, não foi constituída
provisão em suas demonstrações contábeis, para as referidas ações. Além disso, não é possível determinar o
montante envolvido nestes processos, bem como o impacto que as decisões desfavoráveis possam ter sobre o
negócio da Eletropaulo.
Plano Cruzado
Alguns grandes consumidores industriais iniciaram processo judicial contra a Eletropaulo contestando aumentos de
tarifa concedidos pelo DNAEE, o antecessor da ANEEL, em 1986, durante o período em que o plano de
estabilização econômica do Governo Federal (Plano Cruzado) estabeleceu o controle governamental de todos os
preços de produtos e serviços. A Eletropaulo atualmente é parte em aproximadamente 858 processos desta natureza,
representando uma contingência total, registrada nas suas demonstrações financeiras de 30 de setembro de 2006, no
valor de aproximadamente R$140 milhões, sendo que estão provisionadas 100% desses valores, uma vez que a
Eletropaulo entende que o prognóstico de perda das referidas ações é provável.
Epte/Cteep - Cetemeq
Em abril de 1998, foi celebrado com a EPTE (atual CTEEP) um “Contrato de Compra e Venda”, tendo como objeto
a aquisição de um imóvel denominado Cetemeq. Tendo em vista que foram verificadas inconsistências no preço
negociado, a Eletropaulo, então sob novo controle acionário, decidiu pelo não pagamento do contrato. Como
resultado desse questionamento, a CTEEP ajuizou duas ações de execução de notas promissórias emitidas pela
Eletropaulo, com relação à obrigação de aquisição de referido imóvel, cuja soma dos valores atualizados é de
aproximadamente R$226 milhões, e esta ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, para questionar a
legalidade desse contrato. Em 30 de setembro de 2006, foi registrada uma provisão para este processo judicial no
valor de R$88 milhões, correspondente ao valor de mercado do imóvel, bem como ao valor que a Eletropaulo
entende como de perda provável. Em relação ao restante dos valores, os seus assessores legais entendem que as
chances de perda da Eletropaulo é possível.
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Processos Ambientais
A Eletropaulo é ré em quatro processos relacionados a questões ambientais, ajuizados por associações de moradores
e uma delas pelo Ministério Público Estadual, de montante inestimável, tendo como objeto impedir (i) a instalação
de torre de sustentação de cabos de alta tensão, (ii) a construção de estação transformadora e (iii) a reforma de linha
de transmissão. Os processos se baseiam no argumento de que essas obras potencializariam as emissões de campos
eletromagnéticos e, portanto, seriam prejudiciais à saúde humana. Três dessas ações referem-se à Linha de
Transmissão Pirituba Bandeirantes e nos respectivos processos, as associações obtiveram liminar suspendendo as
obras. Todavia, a Eletropaulo ingressou com recursos que foram julgados a seu favor. A reforma da Linha de
Transmissão Pirituba Bandeirantes foi, assim, iniciada e já concluída. A terceira ação foi julgada improcedente.
Atualmente uma das ações referente a Linha de Transmissão Pirituba Bandeirantes foi julgada parcialmente
procedente, em decisão ainda sujeita a recurso. Até o presente momento não foi proferida sentença em nenhum dos
outros processos. Não foi constituída provisão para estas ações e as chances de perda envolvidas são possíveis.
Sindicato das Indústrias de Energia Elétrica do Estado de São Paulo - SIEESP
O Sindicato das Indústrias de Energia Elétrica do Estado de São Paulo – SIEESP, ingressou com um processo contra o
Governo Federal e a Eletrobrás, contestando a obrigação de depositar mensalmente a Reserva Geral de Reversão, ou
RGR, nas contas da Eletrobrás, conforme o disposto na Lei nº 5.655/71 e na Lei nº 8.631/93. A decisão inicial foi
proferida contra o SIEESP, sendo este condenado, a princípio, ao pagamento de verba honorária à União Federal e a
Eletrobrás. Destaque-se que a Eletropaulo não é parte direta do referido processo, razão pela qual qualquer contingência
advinda da referida ação cabe ao Sindicato vencido suportar. Também por esse motivo, não foi constituída qualquer
provisão pela Eletropaulo. Além disso, a responsabilidade, ainda que subsidiária, da Eletropaulo está limitada a 30% do
valor total da verba honorária eventualmente devida, o que estima-se atualmente em R$16 milhões.
Outras Ações Cíveis
A Eletropaulo é parte em aproximadamente 19.775 disputas cíveis cuja provisão em 30 de setembro de 2006 era de
R$24 milhões. Estas ações podem ser divididas em três grandes grupos: (i) ações que versam sobre o consumo
irregular; (ii) ações indenizatórias; e (iii) outras. Deve-se ressaltar que houve uma diminuição do número de
processos cíveis, devido ao fato de a Eletropaulo ter intensificado o volume de acordos celebrados. A despeito do
resultado de qualquer desses processos, a administração da Eletropaulo acredita não haver um efeito prejudicial
relevante sobre seu negócio ou situação financeira como resultado destes processos judiciais.
Além disso, a Eletropaulo é parte em alguns processos iniciados alguns anos atrás em relação à sua privatização.
Naquela ocasião, determinados segmentos da população brasileira se opuseram à privatização de empresas de infraestrutura e diversas privatizações foram questionadas em juízo. Com base no fato de que nenhuma das empresas
privatizadas sofreu conseqüências relevantes como resultado desse litígio, acredita-se que o efeito final destes
processos não terá um impacto prejudicial relevante sobre a situação financeira ou sobre os resultados das operações
da Eletropaulo.
Procedimentos Administrativos na ANEEL
A Eletropaulo é parte em dois procedimentos administrativos junto à ANEEL. Um deles é em função do
encerramento das atividades da Metropolitana Overseas II e Comercial Exportadora. Seu plano de encerramento
destas subsidiárias foi submetido e aceito por aquela agência e o prazo para conclusão do encerramento vai até 31 de
dezembro de 2006. No outro processo, recebido em 17 de maio de 2006, a Eletropaulo foi multada pela Comissão de
Serviços Públicos de Energia – CSPE em R$0,2 milhão por celebrar e executar aditivo ao contrato de compra e
venda de energia elétrica, com parte relacionada, sem anuência da ANEEL, e em R$0,9 milhão por executar acordos
entre partes relacionadas, compartilhando serviços e despesas, sem anuência da ANEEL. A Eletropaulo apresentou
recurso administrativo para a CSPE, que foi indeferido, estando o recurso, neste momento, em análise pela ANEEL
para decisão administrativa superior e definitiva. Não foi constituída provisão para esse procedimento administrativo
e as chances de perda são possíveis.
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PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA AES TIETÊ
A AES Tietê é parte em diversas ações judiciais, nas esferas cível, tributária e trabalhista, bem como em
determinados processos administrativos.
Em 30 de setembro de 2006, suas provisões para processos judiciais eram de aproximadamente R$81,91 milhões,
dos quais R$42,3 milhões relacionam-se as ações tributárias e R$6,04 milhões as ações trabalhistas, sendo que, de
acordo com a opinião dos advogados externos da AES Tietê, ainda não há necessidade de provisões para ações de
natureza cível, com exceção (i) da ação anulatória proposta em face da ANEEL referente à quota parte de Itaipu cuja
provisão é de R$12,61 milhões, (ii) R$500 mil referente à ação de rescisão contratual do contrato para execução de
obras celebrado com a MBJ Projetos e Obras Ltda., em 15 de julho de 1998, cumulada com perdas e danos, proposta
pela empresa contra a AES Tietê, e (iii) R$20,5 milhões, decorrente da ação de falência movida em face do Banco
Santos, onde se objetiva a recuperação de crédito da AES Tietê. O cálculo dos valores a serem provisionados é feito
com base nos valores efetivamente envolvidos e no parecer de advogados externos e internos, responsáveis pela
condução dos processos. Somente encontram-se provisionados valores relativos aos processos cuja probabilidade de
perda entende-se ser provável e alguns relevantes cuja probabilidade de perda entende-se ser possível.
Ações Relacionadas a Questões Ambientais
A AES Tietê, em 30 de setembro de 2006, era parte em 36 (trinta e seis) ações, envolvendo questões ambientais,
sendo que 16 (dezesseis) são relacionadas ao uso das áreas de bordas dos reservatórios pelos proprietários lindeiros,
14 (quatorze) são relacionadas a reivindicações dos municípios impactados pelo reservatório da UHE Promissão e 6
(seis) foram ajuizadas pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul objetivando a anulação da cisão da
CESP.
Dentre as ações relacionadas ao uso das áreas de bordas dos reservatórios e reivindicações dos municípios
impactados pelo reservatório da UHE Promissão, temos:
(i)
12 Ações Civis Públicas ajuizadas pela 2ª Promotoria de Justiça de Ibitinga, cujo fundamento jurídico é o
uso e parcelamento irregular do solo das áreas lindeiras às bordas do reservatório de Ibitinga, conduta esta que,
indiretamente, impacta as áreas pertencentes à AES Tietê. As chances de perda nestas ações são remotas. Referidas
ações ainda estão na fase de citação, tendo em vista o grande número de réus.
(ii)
14 ações civis públicas ajuizadas, pelos municípios de Sales, Barbosa e Mendonça (reservatório de
Promissão) tendo por objeto a (i) suspensão do processo de licenciamento ou de licença de operação e recomposição
por danos ambientais decorrentes da inundação do Reservatório da UHE de Promissão; (ii) recomposição dos danos
econômicos decorrentes da inundação do Reservatório da UHE de Promissão; (iii) implantação de programas
ambientais e (iv) construção de escada ou elevadores de peixes. Conquanto as ações em curso estejam sujeitas a
fatores imprevisíveis, não é possível, no momento, estimar o seu resultado final ou o montante do passivo
envolvidos. As chances de perda nestas ações são possíveis. Referidas ações foram contestadas, estando no aguardo
da manifestação do juízo acerca das preliminares de litispendência e conexão; e
(iii)
ainda, duas Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério Público Federal de São José do Rio Preto e duas
Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, nas comarcas de Paulo de Faria e
José Bonifácio, respectivamente, em face dos proprietários lindeiros, das municipalidades de Riolândia, Promissão e
da AES Tietê, cujo fundamento jurídico é o uso e parcelamento irregular do solo das áreas lindeiras às bordas do
reservatório de Água Vermelha, bem como indenização pelos danos supostamente causados. A maioria destas ações
ainda está na fase de citação, tendo em vista o grande número de réus, sendo que algumas já foram contestadas pela
AES Tietê. As chances de perda nestas ações são remotas.
Nas ações descritas acima não há valores determinados, por se tratarem de ações cujo objeto não é possível
quantificar no presente momento. Não foi constituída provisão para essas ações.
De acordo com o Contrato de Concessão da AES Tietê, é obrigação da AES Tietê realizar vistoria nas áreas
marginais e ilhas nos reservatórios, com identificação e cadastramento das ocupações, não eximindo os usuários
lindeiros das responsabilidades que lhes couberem.
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As bordas dos reservatórios da AES Tietê possuem uma extensão de 4,5 mil km, nas quais já foram identificadas 4,0
mil ocupações, das quais a AES Tietê acredita que aproximadamente 500 sejam ilegais.
A Resolução CONAMA nº 302/021, que regulamenta o art. 2º da Lei nº 4.771/65 – Código Florestal, define como
Área de Preservação Permanente a área com largura mínima, em projeção horizontal, no entorno dos reservatórios
artificiais, medida a partir do nível máximo normal de 30 (trinta) metros para os reservatórios artificiais situados em
áreas urbanas consolidadas e 100 (cem) metros para áreas rurais.
Ações de Natureza Fiscal
A AES Tietê questionou judicialmente o aumento da alíquota da COFINS de 2% para 3% e a inclusão de
determinadas receitas operacionais na base de cálculo da COFINS e do PIS, instituídas pela Lei 9.718.
Com o advento da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, a AES Tietê passou a recolher normalmente o aumento
da base de cálculo do PIS e o aumento da alíquota do COFINS.
Em setembro de 2003, a AES Tietê protocolou pedido de desistência parcial do processo referente à COFINS, no que
tange especificamente à majoração da alíquota de 2% para 3% e permaneceu com o pedido relativo ao aumento da
base de cálculo. O pedido de desistência parcial da ação do COFINS foi indeferido, bem como o recurso interposto
improvido. O valor total dos depósitos judiciais relativos à ação do COFINS é de R$43,31 milhões e relativa ao PIS
é de R$1,9 milhões. Em 30 de setembro de 2006, a provisão da AES Tietê relativa à ação do COFINS era de R$25,5
milhões e de R$1,49 milhões relacionada à ação do PIS e as chances de perda destas ações, no que se refere à
ampliação da base de cálculo, são remotas.
A AES Tietê impetrou quatro Mandados de Segurança contra ato do Diretor da ANEEL em virtude da determinação
que obrigava repasse às distribuidoras de energia elétrica de valor correspondente ao PIS e COFINS retidos quando
da apuração do regime não cumulativo às receitas decorrentes de contratos de longo prazo celebrados entre a AES
Tietê e as empresas distribuidoras Elektro Eletricidade e Serviços S.A., Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL,
Companhia Nacional de Energia Elétrica, Empresa, Elétrica Bragantina S.A. e Eletropaulo. As chances de perda
dessas ações são possíveis. Em 30 de setembro de 2006, o valor total da contingência referente a estas ações era de
R$15,31 milhões e a provisão da AES Tietê era de R$15,31 milhões.
Ações Cíveis
A AES Tietê é parte em diversas ações judiciais na esfera cível que envolvem valores de aproximadamente
R$110,270 milhões, sendo R$1,28 milhões relativa à ação com a MBJ Projetos e Obras Ltda., R$7,72 milhões
relativa à ação com a Vant Telecomunicações S.A., R$39 milhões relativa à ação de recuperação de crédito com o
Banco Santos, R$12,61 milhões relativa à quota de Itaipu, R$13,66 milhões relativa à revisão das tarifas em
decorrência da alíquota da COFINS, R$16,40 milhões relativa às ações da Companhia Paulista de Força e Luz –
CPFL em decorrência da descontração dos Contratos Iniciais proporcionalmente à saída de consumidores livres e
R$19,60 referente à ação de cobrança da AES Tietê em face de Furnas. Segue abaixo descrição das ações mais
relevantes:
A MBJ Projetos e Obras Ltda. ajuizou ação objetivando a cobrança de multa estabelecida em contrato celebrado com
AES Tietê, em decorrência de rescisão unilateral, bem como indenização por perdas e danos, cujo valor de
contingência corresponde a R$1,28 milhões. A ação foi julgada improcedente. A MBJ Projetos e Obras Ltda.
interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado deserto. Também agravou referida decisão, recurso este ainda não
julgado. As chances de perda desta ação são remotas. Em 30 de setembro de 2006, a AES Tietê tinha registrado em
seu contas a pagar o valor correspondente a R$500 mil.
A AES Tietê propôs ação anulatória em face da ANEEL, visando anular a Resolução ANEEL nº 141/99 que
considerou a AES Tietê quotista de Itaipu, mesmo não sendo uma concessionária de distribuição de energia.
Em 23 de janeiro de 2003, a AES Tietê obteve antecipação de tutela para suspender o dever de adquirir energia de
Itaipu imposto pela Resolução ANEEL nº 141/99.
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Em 1º de outubro de 2004, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu tal antecipação de tutela tendo, contudo,
determinado que a suspensão somente produziria efeitos futuros, ou seja, foram conservados os efeitos da tutela
antecipada para o período compreendido entre janeiro de 2003 e setembro de 2004.
Em dezembro de 2004, a ANEEL emitiu Nota Técnica alterando a distribuição das quotas de Itaipu a partir de
janeiro de 2005, tendo a AES Tietê, então, deixado de deter quotas de Itaipu.
A ação anulatória permanece aguardando julgamento em primeiro grau. O valor de contingência desta ação é de
R$12,61 milhões e as chances de perda são remotas. Ainda assim, em 30 de setembro de 2006, a provisão da AES
Tietê relacionada a esta ação era de R$12,61 milhões.
A AES Tietê é ré em uma ação ajuizada pela Vant Telecomunicações S.A., prestadora de serviços da área de TI, na
qual questiona a rescisão do contrato por parte da AES Tietê, não havendo provisão para tal ação, uma vez que as
chances de perda são possíveis e cuja contingência está estimada em, aproximadamente, R$6,0 milhões. O processo
encontra-se na fase instrutória, com a produção de prova oral (oitiva de testemunhas).
Ações Trabalhistas
A AES Tietê, em 30 de setembro de 2006, era ré em aproximadamente 211 ações, cuja contingência está estimada
em, aproximadamente, R$36,136 milhões (valor que considera os pedidos dos reclamantes).
Estas ações foram propostas por ex-funcionários e sindicatos representantes da categoria, cujos principais pedidos
são (i) adicional de periculosidade e seus reflexos; (ii) horas “in itinere” e reflexos; (iii) diferenças adicionais de
periculosidade; (iv) diferenças salariais nas verbas do Programa de Demissão Voluntária; e (v) expurgos do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
A AES Tietê tem uma provisão contra o passivo decorrente de reclamações trabalhistas de aproximadamente R$6,04
milhões que corresponde a uma estimativa de valores a serem pagos nas condenações, considerando-se as chances de
perda possíveis, em virtude das decisões dos tribunais externados sobre a matéria.
Processos Administrativos junto à ANEEL
A ANEEL emitiu, em 22 de dezembro de 2002, Auto de Infração de R$7,39 milhões, refletindo sua posição contrária
à redução do capital social da AES Tietê realizado em 14 de junho de 2002, no valor de R$160,0 milhões.
Tendo sido confirmado o Auto de Infração pela superintendência responsável, após apresentação de recurso pela
AES Tietê, aguarda-se o seu julgamento pelo colegiado da ANEEL.
Em 30 de setembro de 2006, a AES Tietê não possuía provisão relacionada a esta demanda tendo em vista que não
era possível determinar suas chances de perda.
Outras Ações
A AES Tietê ainda é parte em determinados procedimentos administrativos perante à ANEEL, agência reguladora do
setor elétrico, procedimentos estes surgidos no curso normal de suas atividades. A AES Tietê não acredita que os
resultados destes procedimentos possam ter impacto relevante em seus negócios. Em 30 de setembro de 2006, a AES
Tietê não possuía provisão relacionada a esta demanda, sendo que a maioria destes processos referem-se ao
esclarecimento de informações.
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OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
OPERAÇÕES DA EMISSORA COM PARTES RELACIONADAS
A Emissora celebrou contrato de mútuo com a AES Termo Bariri Ltda. (a “AES Bariri”), empresa do Grupo
AES, em 26 de abril de 2002, conforme aditado em 25 de abril de 2003 e 16 de dezembro de 2003, no valor
total de R$350.000,00 e com vencimento previsto para 26 de abril de 2006. A Emissora e a AES Bariri estão
renegociando com os termos do contrato quanto a sua renovação e/ou liquidação. Sobre o valor do principal
deste contrato incide encargo financeiro equivalente a 100% da variação do Certificado de Depósito
Interbancário - CDI. A tabela abaixo demonstra a evolução do saldo devedor deste contrato nos últimos três
exercícios sociais e no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2006.
Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
2006
Realizável a longo prazo:
Contas a receber - AES Termo Bariri Ltda.

751-

Exercício social encerrado
em 31 de dezembro de
2003
2004
2005
486

565

673

OPERAÇÕES DA ELETROPAULO COM PARTES RELACIONADAS
Abaixo é apresentada a descrição das operações que a Eletropaulo tem com suas partes relacionadas.
Contrato de Compra e Venda de Quotas
Em 15 de setembro de 2005, a Eletropaulo celebrou contrato de compra e venda de 39.609.942 quotas da Eletropaulo
Telecomunicações Ltda., correspondentes a 99,99% do seu capital social, no valor contábil registrado, em julho de
2005, de R$43 milhões, sobre o qual não incide qualquer atualização. Eventuais dividendos que venham a ser pagos
pela Eletropaulo Telecomunicações Ltda. serão integralmente repassados à Eletropaulo e eventuais resultados
apurados quando da alienação desse investimento, também serão integralmente repassados à Eletropaulo.
Compras de Energia
No curso regular de seus negócios, a Eletropaulo compra energia da AES Tietê de acordo com um contrato de compra
bilateral, datado de 7 de dezembro de 2000. Nos termos do Contrato Bilateral, a Eletropaulo está obrigada a adquirir
1.268 MW Médio por ano ao preço de R$133,87 por MWh, em 30 de setembro de 2006, reajustado em julho de cada
ano com base no IGP-M. Foi assinado um aditivo a este contrato, em 30 de outubro de 2003, prorrogando o prazo para
2028, que, por meio dos Despachos nºs 1.060 e 1.244, de 24 de agosto e 20 de setembro de 2005, respectivamente, não
foi aprovado pela ANEEL. Visando a preservação de seus direitos, a Eletropaulo ajuizou uma ação na justiça contra a
ANEEL no dia 28 de outubro de 2005 com pedido de liminar que foi negada, pela não existência de perigo iminente, de
maneira que esta aguarda a decisão de primeira instância.
Ademais, a Eletropaulo também compra energia da Uruguaiana de acordo com um contrato de compra bilateral,
datado de 30 de outubro de 2003, com início das vendas em julho de 2004. Nos termos deste contrato bilateral
celebrado com a Uruguaiana, a Eletropaulo está obrigada a adquirir 59 MW Médio por ano ao preço de R$107,39
por MWh, em 30 de setembro de 2006, sendo reajustado em julho de cada ano com base no IGP-M. O contrato foi
homologado pela ANEEL e vence em julho de 2009.
OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO
A Eletropaulo celebrou, também, algumas operações de financiamento com o BNDES, um de seus principais
acionistas, incluindo os empréstimos do Programa de Racionamento e Conta CVA. Em 30 de setembro de 2006, o
montante principal total de sua dívida perante o BNDES era de R$478 milhões. A maioria dos empréstimos do
BNDES é garantida por parte de seus recebíveis. Para mais informações vide seção “Contratos Relevantes Contratos Relevantes da Eletropaulo – Empréstimo do Programa de Racionamento”.
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Em 26 de junho de 1998 e em 10 de agosto de 1998, a Eletropaulo contratou uma linha de financiamento externo
com a Metropolitana Overseas, no valor total de US$580 milhões, com vencimento final agosto de 2009. Sobre esse
valor incidem juros de 11,5% ao ano, pagos nos meses de junho e dezembro de cada ano. O saldo devedor dessa
linha de crédito, em 30 de setembro de 2006, era de R$1.261 milhões.
Compartilhamento de Plataforma de TI
A Eletropaulo celebrou com a AES Big Sky LLC (a “ABS”), em 18 de janeiro de 2006, um Contrato de Despesas de
Desenvolvimento e Direito de Uso, cujo objeto é a permissão pela ABS para que a Eletropaulo use os softwares da SAP
Public Inc. (a “SAP”) decorrentes de Licenças da SAP concedidas à ABS. Referido contrato tem prazo indeterminado e
poderá ser rescindido de acordo com as hipóteses lá previstas. Pelo direito de uso da licença é devido o valor de US$4
milhões e, com relação às despesas de desenvolvimento, é devido o valor de US$1,7 milhão.
A Eletropaulo celebrou um Contrato de Prestação de Serviços com a ABS, em 18 de janeiro de 2006, que tem por objeto a
nomeação da ABS para a prestação de serviços na área de hospedagem do data center, suporte, gerenciamento e administração
da Plataforma da SAP e gerenciamento de rede, entre outros, bem como desempenho de determinadas tarefas, conforme
solicitado pela Eletropaulo. Referido contrato tem prazo de cinco anos e será automaticamente renovado por períodos
sucessivos de um ano. Os gastos mensais médios com o referido contrato são de, aproximadamente, US$417 mil.
OPERAÇÕES DA AES TIETÊ COM PARTES RELACIONADAS
Venda de Energia
No curso regular de seus negócios, a AES Tietê vende energia para a Eletropaulo de acordo com o Contrato Bilateral. Para
mais informações sobre este contrato vide seção “Operações com Partes Relacionadas – Operações da Eletropaulo com
Partes Relacionadas - Compras de Energia”.
Compartilhamento de Plataforma de TI
A AES Tietê celebrou com a AES Big Sky LLC (“ABS”), em 18 de janeiro de 2006, um Contrato de Direito de Uso e
Custo de Manutenção, cujo objeto é a permissão pela ABS para que a AES Tietê use os softwares da SAP Public Inc.
(“SAP”) decorrentes de Licenças da SAP concedidas à ABS. Referido contrato tem prazo indeterminado e poderá ser
rescindido de acordo com as hipóteses lá previstas. Pelo direito de uso da licença será devido o valor de US$6 mil e o custo
da manutenção será de US$1,0 mil anuais enquanto estiver sendo utilizando o SAP, sendo que este valor poderá ser
reajuste proporcionalmente ao número de licenças obtidas.
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RELAÇÕES COM OS COORDENADORES DA EMISSÃO
BANCO ITAÚ BBA S.A.
Além da presente Oferta, o Itaú BBA participou também como coordenador líder da 2ª Emissão Pública de Debêntures
Simples (não conversíveis em ações) da Emissora realizada em 30 de junho de 2005 e da sua 1ª Emissão de Notas
Promissórias realizada em 30 de outubro de 2006. Para mais informações vide seção “Informações sobre Títulos e Valores
Mobiliários Emitidos pela Emissora”.
Adicionalmente, a Emissora mantém relacionamento comercial no curso normal de seus negócios com o Coordenador
Líder e outras sociedades de seu conglomerado, incluindo, entre outras, operações de banco de investimento, operações de
financiamento, operações de derivativos, além de serviços bancários e de banco custodiante. Atualmente o Itaú BBA está
coordenando a distribuição pública secundária de ações preferenciais classe B de emissão da Eletropaulo.
BANCO VOTORANTIM S.A.
O relacionamento do Banco Votorantim S.A. consiste em oferta de produtos e serviços bancários para as controladas da
Emissora, incluindo, mas não se limitando, a operações de mercado de capitais, mas também, a apresentação de propostas
para operações de capital de giro, prestação de garantias, e financiamento de projetos via repasse de recursos do BNDES.
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ANEXOS
ANEXO A
ANEXO B

ANEXO C

ANEXO D
ANEXO E

Estatuto Social da Emissora
Atas das Assembléias Gerais Extraordinárias da Emissora realizadas em 21 de setembro e
em 10 de novembro de 2006 e ata da Reunião do Conselho de Administração da Emissora
realizada em 29 de novembro de 2006
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