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DEFINIÇÕES
ABRADEE

Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica.

ACL

Ambiente de Contratação Livre.

ACR

Ambiente de Contratação Regulada.

Agente Fiduciário

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

ANBID

Associação Nacional dos Bancos de Investimento.

ANDIMA

Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro.

ANEEL

Agência Nacional de Energia Elétrica.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de Encerramento da Distribuição Pública das Debêntures

Anúncio de Início

Anúncio de Início da Distribuição Pública das Debêntures.

BACEN

Banco Central do Brasil.

BNB

Banco do Nordeste do Brasil S.A.

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

BNDESPAR

BNDES Participações S.A.

BOVESPA

Bolsa de Valores de São Paulo.

Brasil Energia I

Brasil Energia I, LLC.

Brisk

Brisk Participações S.A., antiga denominação da Equatorial Energia S.A.

CBLC

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia.

CCC

Conta Consumo de Combustíveis Fósseis, em vigor desde 1993, arrecada
recursos junto às concessionárias de energia elétrica do sistema interligado
para financiar o óleo diesel da geração termelétrica das áreas isoladas, não
atendidas pelo serviço de eletrificação.

CDE

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

CCEE – Câmara de
Comercialização de Energia
Elétrica

Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que atua sob
autorização do Poder Concedente e regulação e fiscalização da ANEEL,
segundo esta Convenção, com a finalidade de viabilizar as operações de
compra e venda de energia elétrica entre os Agentes da CCEE, restritas ao
Sistema Interligado Nacional - SIN, cuja criação foi autorizada nos termos
do art. 4o da Lei no 10.848, de 15 de março de 2004, e do Decreto no 5.177,
de 12 de agosto de 2004.

CEMAR, Emissora ou Companhia

Companhia Energética do Maranhão - CEMAR

CETIP

Câmara de Custódia e Liquidação.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

Contrato de Distribuição

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
Distribuição Pública de Debêntures Simples, da Espécie Subordinada, da 3ª
Emissão da Companhia Energética do Maranhão – CEMAR.

Contrato de Concessão

Contrato de concessão de distribuição de energia elétrica de nº 060,
celebrado entre a ANEEL, a CEMAR e a Brisk, com termo de vigência
inicial até 10 de agosto de 2030, podendo ser prorrogado por mais 30 anos.
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Coordenador Líder

Banco UBS Pactual S.A.

Coordenadores

UBS Pactual e Itaú BBA.

CPMF

Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores ou
de Créditos e Direitos de Natureza Financeira.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Debêntures ou Debênture

Debêntures simples, não conversíveis em ações, do tipo escritural e da forma
nominativa, da espécie subordinada, objeto da terceira emissão pública da
Emissora, em série única, com valor nominal unitário de R$10.000,00.

Debenturistas

Titulares das Debêntures.

DEC

Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, índice por
meio do qual o nível de qualidade e eficiência do sistema de distribuição da
CEMAR é demonstrado, apurado com base na duração média das
interrupções, medido em horas por consumidor por período.

Dólar, Dólar norte-americano

Moeda corrente nos Estados Unidos.

ou US$
EBITDA ou LAJIDA

EBITDA representa o Lucro (Prejuízo) Líquido acrescido do resultado
financeiro, resultado não operacional, de resultado em participações societárias,
participação dos minoritários, imposto de renda, contribuição social, crédito
fiscal diferido, depreciação e amortização e foi reconciliado com as nossas
demonstrações financeiras de acordo com o Oficio Circular 01/06 da CVM.
Apesar de não ser uma medida amparada pelas práticas contábeis brasileiras e
dos Estados Unidos, a nossa administração usa o EBITDA para medir o nosso
resultado operacional. Adicionalmente, entendemos que certos investidores e
analistas financeiros usam o EBITDA como indicador do resultado operacional
e/ou fluxo de caixa de uma companhia. O EBITDA não possui significado
padronizado e nossa definição de EBITDA pode não ser comparável àquelas
utilizadas por outras sociedades.

Eletrobrás

Centrais Elétricas Brasileiras S.A.

Eletronorte

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.

Equatorial

Equatorial Energia S.A.

Escritura de Emissão

Escritura Particular da 3ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Série Única, da Companhia
Energética do Maranhão - CEMAR, firmada em [•] de [•] de 2007.

Estatuto Social

Estatuto Social da Companhia Energética do Maranhão – CEMAR.

EUA ou Estados Unidos

Estados Unidos da América.

FEC

Freqüência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, índice por
meio do qual o nível de qualidade e eficiência do sistema de distribuição da
CEMAR é demonstrado, apurado com base na freqüência das interrupções,
medido em número de interrupções por consumidor por período.

FGV

Fundação Getúlio Vargas.

FINEP

Financiadora de Estudos e Projetos

FINEL

Fundo de Financiamento da Eletrobrás, cujo encargo de financiamento
corresponde a 20% do IGP-M do período.

Fundo UBS Pactual

Pactual Latin America Power Fund Ltd., fundo gerido pelo UBS Pactual
Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
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GAAP Brasileiro

Práticas contábeis adotadas no Brasil.

Gigawatt ou GW

Unidade equivalente a um bilhão de Watts.

Gigawatt-hora ou GWh

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

Governo Federal

Governo Federal da República Federativa do Brasil.

GP Investimentos

GP Investimentos S.A., considerada em conjunto com quaisquer de suas
empresas subsidiárias ou coligadas e com quaisquer fundos de investimentos
private equity administrados pela GP Investimentos S.A. e quaisquer de suas
empresas subsidiárias ou coligadas.

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

IGP-M

Índice Geral de Preços – Mercado.

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Kilovolt ou kV

Unidade equivalente a mil Volts.

Kilowatt ou kW

Unidade equivalente a mil Watts.

Kilowatt-hora ou kWh

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

KPMG

KPMG Auditores Independentes.

Lei das Sociedades por Ações

Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

Lei do Novo Modelo
do Setor Elétrico

Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004.

MAE - Mercado Atacadista
de Energia

Pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que atua sob
autorização, regulação e fiscalização da ANEEL, criado na forma da Lei no
10.433, de 24 de abril de 2002, sucedido pela CCEE.

Megavolt Ampére ou MVA

Unidade equivalente a 1 milhão de Volts Ampére.

Megawatt ou MW

Unidade equivalente a um milhão de Watts.

Megawatt-hora ou MWh

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

ONS

Operador Nacional do Sistema Elétrico.

PERCEE

Programa Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica

PIB

Produto Interno Bruto.

Plano de Opção de Compra
de Ações

Plano de opção de compra de ações da CEMAR, aprovado na Assembléia
Geral Extraordinária de 02 de fevereiro de 2006.

PPL Global

PPL Global, L.L.C.

Procedimento de Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores
Institucionais realizado pelos Coordenadores, conforme o artigo 44 da
Instrução CVM 400.

PROINFA

Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica.
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Prospecto Definitivo

Prospecto Definitivo de Distribuição Pública das Debêntures

Prospecto Preliminar

Prospecto Preliminar de Distribuição Pública das Debêntures.

PWC

PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes.

Real ou R$

A moeda corrente no Brasil.

RGR

Reserva Global de Reversão.

SIN – Sistema Interligado Nacional Instalações responsáveis pelo suprimento de energia elétrica a todas as
regiões do país eletricamente interligadas
SVM Participações

SVM Participações e Empreendimentos Ltda.

Taxa SELIC

Taxa média dos financiamentos diários, com lastro em títulos federais,
apurada no Sistema Especial de Liquidação e Custódia.

TJLP

Taxa de Juros de Longo Prazo, conforme determinada pelo CMN.

UBS Pactual

Banco UBS Pactual S.A., considerado em conjunto com quaisquer de suas
sociedades subsidiárias ou coligadas e com quaisquer fundos de
investimentos administrados pelo UBS Pactual e quaisquer de suas
sociedades subsidiárias ou coligadas.

U.S. GAAP

Práticas contábeis geralmente aceitas nos Estados Unidos da América.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS
Este Prospecto inclui estimativas e declarações futuras, inclusive na Seção “Fatores de Risco” e nas Seções
“Discussão e Análise da Administração sobre as Demonstrações Financeiras e os Resultados Operacionais” e
“Atividades da Emissora”.
As estimativas e declarações futuras constantes do presente Prospecto têm por embasamento, em grande parte, as
expectativas atuais e estimativas sobre eventos futuros e tendências que afetam ou podem potencialmente vir a afetar
os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais e prospectivos da Emissora. Estas estimativas e
declarações estão sujeitas a diversos riscos, incertezas e suposições e são feitas com base nas informações de que a
Emissora atualmente dispõe.
As estimativas e declarações futuras da Emissora podem ser influenciadas por diversos fatores, incluindo:
•

A capacidade da Emissora de honrar seus financiamentos;

•

A direção dos negócios e operações da Emissora no futuro;

•

A implementação das medidas exigidas de acordo com o Contrato de Concessão;

•

A adoção de medidas por parte do poder concedente, incluindo qualquer ato unilateral;

•

O advento de regulamentos governamentais futuros relativos ao setor elétrico;

•

Alterações na demanda de energia elétrica;

•

Alterações nas tarifas de energia elétrica;

•

O aumento da concorrência no setor elétrico brasileiro;

•

A alteração da conjuntura econômica, política e de negócios no Brasil, inclusive os índices de crescimento
econômico, flutuações nas taxas de câmbio ou inflação;

•

Intervenções governamentais, resultando em alterações no ambiente econômico, fiscal, tarifário ou
regulatório no Brasil;

•

Outros fatores apresentados na Seção “Atividades da Emissora”; e

•

Outros fatores de risco apresentados na Seção “Fatores de Risco”.

As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e expressões
similares têm por objetivo identificar estimativas. Tais estimativas referem-se apenas à data em que foram expressas,
sendo que a Emissora não pode assegurar a atualização ou revisão de quaisquer dessas estimativas em razão da
ocorrência de nova informação, de eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Essas estimativas envolvem riscos
e incertezas e não consistem em garantia de um desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou
desenvolvimentos podem ser substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações
futuras. Tendo em vista os riscos e incertezas envolvidos, as estimativas e declarações acerca do futuro constantes
deste Prospecto podem não vir a ocorrer e, ainda, os resultados futuros e o desempenho da Companhia podem diferir
substancialmente daqueles previstos nas estimativas da Companhia em razão, inclusive, mas não se limitando, dos
fatores mencionados acima. Por conta dessas incertezas, o investidor não deve se basear nestas estimativas e
declarações futuras para tomar uma decisão de investimento.
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SUMÁRIO DA EMISSÃO
Emissora

Companhia Energética do Maranhão - CEMAR

Autorização da Emissão

Reuniões do Conselho de Administração da Emissora de (i)
01 de fevereiro de 2007 e 01 de março de 2007, cujas atas
foram arquivadas na JUCEMA sob os nº 07/004914-9 e [•],
em sessões de 08 de fevereiro de 2007 e [•] de março de
2007, respectivamente, e publicadas no Diário Oficial do
Estado do Maranhão e no Jornal Valor Econômico – Edição
Nacional, em 26 de fevereiro de 2007 e [•] de março de
2007, respectivamente; e (ii) [•] de [•] de 2007, cuja ata será
arquivada na JUCEMA, assim como será publicada no
Diário Oficial do Estado do Maranhão e no Jornal Valor
Econômico – Edição Nacional.

Valor Total da Emissão

R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta milhões de
reais).

Valor Nominal Unitário das Debêntures

R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Número Total de Debêntures

25.000 (vinte e cinco mil).

Lote Suplementar e Quantidade Adicional

A emissão poderá ser aumentada por lote suplementar, a
critério dos Coordenadores, em valor equivalente a até
15% (quinze por cento) do Valor Total de Emissão, na
Data da Emissão, nos termos do artigo 24, da Instrução
CVM 400, exclusivamente para atender a excesso de
demanda que vier a ser constatado pelos Coordenadores
no Procedimento de Bookbuilding.

Quantidade Adicional

Sem prejuízo do exercício da opção de Lote
Suplementar, a quantidade inicial de Debêntures
ofertadas poderá ser aumentada, por comum acordo entre
a Emissora e o Coordenador, em montante que
corresponda a, no máximo, 20% (vinte por cento) do
Valor Total da Emissão, na Data da Emissão, nos termos
do artigo 14, da Instrução CVM 400.

Série

Série única.

Data de Emissão

1º de março de 2007.

Data de Vencimento

1º de março 2013.

Amortização Programada das Debêntures

As Debêntures serão objeto de amortizações do principal
no final dos 4º, 5º e 6º anos, conforme as datas a seguir:
1º de março de 2011 - 20% do Valor Nominal Unitário
total das Debêntures
1º de março de 2012 - 20% do Valor Nominal Unitário
total das Debêntures
1º de março de 2013 - 60% do Valor Nominal Unitário
total das Debêntures
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Amortização Extraordinária das Debêntures

A Emissora poderá amortizar extraordinariamente as
Debêntures em circulação a partir de 01 de março de 2010,
mediante publicação de “Aviso aos Debenturistas”, com
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data
pretendida para pagamento da amortização.
A amortização extraordinária das Debêntures será
calculada pelo Valor Nominal Unitário não amortizado
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis
a partir da última Data de Pagamento de Remuneração
até a data de pagamento da amortização extraordinária
das Debêntures ("Valor Base da Amortização
Extraordinária"), acrescida de prêmio equivalente a: (a)
0,60% (sessenta centésimos por cento) do Valor Base da
Amortização Extraordinária, caso a amortização
extraordinária das Debêntures ocorra no período entre 1°
de março de 2010 e 28 de fevereiro de 2011; ou (b)
0,45% (quarenta e cinco centésimos por cento) do Valor
Base da Amortização Extraordinária, caso a amortização
extraordinária das Debêntures ocorra no período entre 1°
de março de 2011 e 28 de fevereiro de 2012; ou (c)
0,30% (trinta centésimos por cento) do Valor Base da
Amortização Extraordinária, caso a amortização
extraordinária das Debêntures ocorra a partir de 1° de
março de 2012, conforme o caso. A amortização
extraordinária de que trata este item poderá ser total ou
parcial e deverá contemplar todas as Debêntures em
circulação, na mesma proporção.

Repactuação

As Debêntures desta Emissão não estarão sujeitas à
repactuação programada.

Tipo e Forma

As Debêntures serão do tipo escritural e da forma
nominativa.

Conversibilidade

As Debêntures não serão conversíveis em ações da
Emissora.

Espécie

Subordinada.

Garantia Fidejussória

Fiança prestada pela Equatorial, controladora da Emissora.

Autorização para Prestação da Fiança

Reuniões do Conselho de Administração da Equatorial
de (i) 01 de fevereiro de 2007 e 01 de março de 2007,
cujas atas foram arquivadas na JUCEMA sob os nº
20070049130 e [•], em sessões de 08 de fevereiro de
2007 e [•] de março de 2007, respectivamente, e
publicadas no Diário Oficial do Estado do Maranhão e
no Jornal Valor Econômico - Edição Nacional, em 26 de
fevereiro de 2007 e [•] de março de 2007,
respectivamente; e (ii) [•] de [•] de 2007, cuja ata será
arquivada na JUCEMA, assim como será publicada no
Diário Oficial do Estado do Maranhão e no Jornal Valor
Econômico - Edição Nacional.
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Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos a serem captados pela Emissora
serão utilizados prioritariamente para pré-pagamento de
dívidas existentes que apresentam condições mais
onerosas para a Emissora, e, no caso de haver recursos
excedentes, para implementação do programa de
investimentos da Emissora.

Distribuição Parcial

A Oferta será mantida independentemente da quantidade
de Debêntures subscritas ou do montante de recursos
captados, respeitados os limites aprovados na RCA da
Emissora realizada em 1º de fevereiro de 2007.
Na hipótese de distribuição parcial das Debêntures, a
Emissora, nesta data, não pretende buscar fontes
alternativas de recursos para complementar o montante
total da Oferta inicialmente esperado.

Colocação, Procedimento e Negociação

As Debêntures serão objeto de distribuição pública, sob
regime de melhores esforços para a totalidade das
Debêntures, com intermediação de instituições
financeiras integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários, para colocação no mercado por meio
do SDT, observado o procedimento de distribuição
previsto no §3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, nos
termos do “Instrumento Particular de Contrato de
Coordenação, Colocação e Distribuição de Debêntures
Simples, em Regime de Melhores Esforços” celebrado
entre a Emissora, o Coordenador Líder e o Itaú BBA, de
acordo com o plano de distribuição elaborado pelos
Coordenadores, que levará em consideração suas
relações com clientes e outras considerações de natureza
comercial e estratégica.

Remuneração

As Debêntures farão jus a uma remuneração que
contemplará juros remuneratórios incidentes sobre o seu
Valor Nominal Unitário a partir da Data de Emissão, a
serem pagos ao final de cada Período de Capitalização.
A taxa de juros aplicável às Debêntures será definida em
Procedimento de Bookbuilding, observada a taxa
máxima de 106,0% (cento e seis por cento) da
acumulação das taxas médias diárias dos DI “over extra
grupo” - Depósitos Interfinanceiros de um dia,
calculadas e divulgadas pela CETIP, no Informativo
Diário, disponível em sua página na Internet
(http://www.cetip.com.br), base 252 (duzentos e
cinqüenta e dois) dias, expressa na forma de percentual
ao ano (a “Taxa DI”). Ao final do Procedimento de
Bookbuilding, o Conselho de Administração da Emissora
ratificará o percentual da Taxa DI que será aplicável às
Debêntures, ocasião em que a Escritura de Emissão será
aditada para contemplar o referido percentual.
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Periodicidade de Pagamento de Remuneração

Semestral, a partir da Data de Emissão.

Coordenador Líder

UBS Pactual.

Coordenadores

UBS Pactual e Itaú BBA

Público Alvo

A Emissão 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 clientes
dos Coordenadores e a adequação ao investimento nas
Debêntures, assegurando também que o tratamento
conferido seja justo e eqüitativo.

Inadequação do Investimento para Certos
Investidores

A presente Emissão não se destina a investidores que não
estejam capacitados a compreender e assumir os seus
riscos. O investimento nas Debêntures não é adequado a
investidores que (i) necessitem de liquidez, tendo em
vista a possibilidade de serem pequenas ou inexistentes
as negociações das Debêntures no mercado secundário;
e/ou (ii) não estejam dispostos a correr o risco de crédito
de empresa do setor privado ou da volatilidade do
mercado. O potencial investidor deve ler todo o conteúdo
deste Prospecto para fazer sua avaliação do investimento
nas Debêntures da Emissora, em especial o capítulo
referente a Fatores de Risco.

Preço de Subscrição e Forma de Integralização

A integralização será à vista, no ato da subscrição, em
moeda corrente nacional, de acordo com as normas de
liquidação da CETIP, ao preço de subscrição das
Debêntures, que será seu Valor Nominal Unitário,
acrescido de remuneração, calculada pro rata temporis
desde a Data da Emissão até a data da efetiva
integralização das Debêntures.

Vencimento Antecipado

Poderão ser declaradas antecipadamente vencidas todas as
obrigações da Emissora relativamente às Debêntures, na
ocorrência de certos eventos descritos na seção
“Informações sobre a Emissão - Vencimento Antecipado”.

Resgate Antecipado Facultativo à Emissora

Observado o disposto no item 4.3.4.9 e na Cláusula V da
Escritura de Emissão, não haverá resgate antecipado das
Debêntures.

Aquisição Facultativa

A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir
Debêntures em circulação, por preço não superior ao seu
Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração
calculada pro rata temporis, desde a Data de Emissão ou
da última Data de Pagamento da Remuneração,
conforme o caso, observando o disposto no parágrafo 2º,
do artigo 55, da Lei das Sociedades por Ações.
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Local e Data de Pagamento

Os pagamentos a que fizerem jus os Debenturistas, bem
como aqueles relativos a quaisquer outros valores
devidos no termos da presente Escritura, serão efetuados
no mesmo dia de seu vencimento utilizando-se os
procedimentos adotados pela CBLC e/ou CETIP ou por
meio do banco mandatário das Debêntures para os
Debenturistas que não estejam com suas Debêntures
depositadas em custódia vinculada ao BovespaFix e/ou
SND.

Assembléia de Debenturistas

Assembléia de titulares de Debêntures, a qual se
instalará, em primeira convocação, com a presença de
Debenturistas que representem a metade, no mínimo, das
Debêntures em circulação e, em segunda convocação,
com qualquer quorum.

Quoruns Mínimos de Deliberação em
Assembléia de Debenturistas

Nas deliberações da AGD, a cada “Debênture em
Circulação” caberá um voto, admitida a constituição de
mandatário, Debenturista ou não. Observado o disposto
neste item, as alterações nas características e condições
das Debêntures e da Emissão deverão ser aprovadas por
Debenturistas que representem, no mínimo, a maioria
das Debêntures em circulação, observado que (i) as
alterações nas condições de vencimento antecipado não
automático (ou seja, cláusula 5.2 da Escritura de
Emissão), alteração referentes à forma, ao resgate e às
espécies das Debêntures, alteração na taxa de
remuneração no caso previsto no item 4.3.5.9 da
Escritura, bem como os encargos aplicáveis às
Debêntures e a periodicidade de pagamento de juros
remuneratórios das Debêntures, deverão contar com a
aprovação de 75% (setenta e cinco por cento) das
Debêntures em circulação; (ii) alterações na
Remuneração e/ou Prazos e condições de Vencimento,
excetuando-se as alterações na Remuneração e/ou na
Amortização decorrentes do disposto no item 4.3.54.9 da
Escritura de Emissão, Repactuação ou Amortização das
Debêntures, bem como nas condições de vencimento
antecipado automático (ou seja, cláusula 5.1 da Escritura
de Emissão) e/ou dispositivos sobre quorum previstos na
Escritura de Emissão, deverão contar com aprovação de
Debenturistas representando 100% (cem por cento) das
Debêntures em Circulação.

Agente Fiduciário

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A.

Banco Mandatário e Escriturador

Banco Bradesco S.A.

Prazo de Colocação

O prazo máximo para colocação pública das Debêntures
será de até 6 (seis) meses a contar da data de início da
distribuição das Debêntures.

Para mais informações sobre as características específicas da Emissão, ver “Informações sobre a Emissão” neste
Prospecto. Antes de adquirir as Debêntures, leia a seção “Fatores de Risco”.
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SUMÁRIO DA EMISSORA
Este sumário não contém todas as informações que devem ser consideradas antes que o investidor decida sobre a
aquisição das Debêntures. Este Prospecto deve ser lido integral e cuidadosamente pelo investidor, especialmente as
seções “Fatores de Risco”, “Discussão e Análise da Administração sobre as Demonstrações Financeiras e os
Resultados Operacionais”, “Demonstrações Financeiras” e suas respectivas notas explicativas.
Visão Geral
A Emissora atua no mercado de distribuição de energia elétrica no Estado do Maranhão, com uma área de
abrangência de 333.366 km2, correspondendo a 3,91% do território nacional, e com uma população estimada em 6,2
milhões de habitantes, equivalente a 3,3% da população brasileira. Segundo a ABRADEE, a Emissora é a segunda
maior distribuidora de energia elétrica do Nordeste em extensão de área de concessão, com 21,4% do total da
extensão do Nordeste, a quarta em termos de número de consumidores, com aproximadamente 9,0% do total da base
de consumidores do Nordeste, e a quinta em termos de consumo de energia, com aproximadamente 7,0% do total do
Nordeste.
Em 2006, a Emissora distribuiu 2.917.424 MWh, representando um crescimento de 4,5% em relação a 2005. Durante
o ano de 2006, foram acrescentadas 93.797 novas unidades consumidoras à base total de clientes da Emissora,
elevando a quantidade absoluta de nossos consumidores de 1.254.399 no final de 2005 para 1.348.877 no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2006 - já considerados os desligamentos dos consumidores existentes - o que
representou um aumento líquido de 7,5%.
Em 2006, a composição da receita de fornecimento da Emissora por classes de consumo foi a seguinte: 42,9%
provenientes de consumidores residenciais, 24,1% provenientes de consumidores comerciais, 12,0% provenientes de
consumidores industriais, 2,8% provenientes de consumidores rurais e 18,3% provenientes de outros consumidores.
Abaixo se encontram as nossas principais informações financeiras e operacionais para os períodos indicados:

Receita Líquida (R$ Milhões)
EBITDA (R$ Milhões)
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício (R$ Milhões)
Dívida Líquida (R$ Milhões) *1
Energia Faturada (GWh) *2
N° de Consumidores
Informações:

2004

2005

2006

526,1
85,2
-31,1
368,7
2.593
1.161.283

665,4
188,6
359,6
305,0
2.793
1.254.399

855,6
344,0
177,5
291,4
2.917
1.348.877

% VAR
2004/2005
26,5
121,2
N/A
-17,3
7,7
8,0

%VAR
2005/2006
28,6
82,4
-50,6
-4,5
4,5
7,5

*1 – Inclui ativos regulatórios líquidos

EBITDA representa o Lucro (Prejuízo) Líquido acrescido do resultado financeiro, resultado não operacional, de
resultado em participações societárias, participação dos minoritários, imposto de renda, contribuição social, crédito
fiscal diferido, depreciação e amortização e foi reconciliado com as nossas demonstrações financeiras de acordo com
o Oficio Circular 01/06 da CVM. Apesar de não ser uma medida amparada pelas práticas contábeis brasileiras e dos
Estados Unidos, a nossa administração usa o EBITDA para medir o nosso resultado operacional. Adicionalmente,
entendemos que certos investidores e analistas financeiros usam o EBITDA como indicador do resultado operacional
e/ou fluxo de caixa de uma companhia. O EBITDA não possui significado padronizado e nossa definição de
EBITDA pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras sociedades.
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O quadro a seguir apresenta uma visão geral da estrutura societária da Emissora:
Fundo UBS Pactual
Total: 46,2%

2

Total: 53,8%

3

Total: 2,6%
Votante: 1,6%

Total: 34,0%
Votante: 33,9%

GP Investimentos

Brasil Energia I (3)

Administradores

Eletrobrás
Eletrobras

1

Total: 31,0%
Votante: 56,0%

Total: 66,4%
Votante: 42,4%

Outros
Others
Total: 0,7%
Votante: 0,7%

Total: 65,4%
Votante: 65,5%

(1) Pactual Latin America Power Fund Ltd., fundo gerido por empresa ligada ao UBS Pactual
(2) Fundos geridos pela GP Investimentos S.A.
(3) Incluem ações detidas pela Tordezilhas S.A., subisidiária integral da Brasil Energia I

Pontos Fortes
Acreditamos que o nosso desenvolvimento e perspectiva futura refletem os seguintes pontos fortes:
Potencial de Crescimento Significativo
A distribuição de energia em nossa área de concessão também apresenta uma correlação com o crescimento
econômico do Estado do Maranhão, por nossa base de clientes ser constituída principalmente de consumidores
residenciais e pelo setor da administração pública. O Estado do Maranhão tem uma das maiores porcentagens de
população rural dentre os Estados brasileiros e apresenta uma das taxas mais baixas de desenvolvimento humano no
país. Desta forma, acreditamos que o Estado do Maranhão tem um potencial significativo de desenvolvimento
econômico, o qual acreditamos que se transformará em um potencial aumento na demanda de energia elétrica. Em
2005 o consumo de energia elétrica aumentou de 2.593 GWh em 2004 para 2.739 GWh em 2005 ou 7,7%.
Segundo dados do Ministério de Minas e Energia – MME, entre 1994 e 2005, o consumo residencial de energia
cresceu em média, por ano, 4,8% no Maranhão comparado com o crescimento médio anual nacional de 3,5%.
Em 2006, devido ao crescimento econômico na região, aos resultados obtidos a partir de nossa reestruturação e ao
incremento dos investimentos em nossas operações, nosso crescimento de energia vendida aos clientes cativos foi de
4,5% em relação a 2005, frente a um crescimento de 7,7% de 2005 em relação a 2004.
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Capacidade Financeira
Em 31 de dezembro de 2006, nossa dívida líquida total era de R$291,4 milhões, com um prazo médio de 9,5 anos. O
serviço da dívida possui cronograma diferenciado, segundo o qual parte dos juros anuais é paga e parte é capitalizada
ao principal até 2009. Uma parcela significativa desta dívida, aproximadamente 20,5%, no montante de R$121,7
milhões, tem prazo médio de amortização de 12 anos e prazo máximo de amortização de 18 anos e custo financeiro
equivalente a IGP-M mais 4% ao ano. Os contratos de renegociação de dívida celebrados com a Eletrobrás e
Eletronorte, que representam 77,7% de nosso endividamento, são corrigidos pelo IGP-M, mesmo índice que
atualmente corrige a parcela gerenciável de nossas tarifas. Caso haja uma alteração do índice de correção das tarifas,
está previsto nestes contratos que o indexador do endividamento será alterado da mesma forma.
Nosso EBITDA alcançou R$344,0 milhões em 2006, com um crescimento de 82,4% em relação a 2005. O nosso
índice de alavancagem, medido pela relação entre nossa dívida líquida e EBITDA era de 0,8 vezes em 31 de
dezembro de 2006, sendo mais um indicativo da capacidade financeira da Emissora, fator diferencial para a
continuidade do processo de investimento e crescimento futuro.
Cultura e Modelo de Gestão Voltados para Resultados
A Emissora possui uma cultura corporativa voltada para resultados, com uma clara visão, sólidos valores e metas
objetivas. Nosso modelo de gestão tem como objetivo proporcionar eficiência operacional e rentabilidade. Este
modelo é baseado em um forte controle orçamentário, na disciplina financeira, na atração e retenção de profissionais
qualificados, no estabelecimento de metas individuais, na atualização tecnológica e na remuneração variável para
alinhamento de interesses entre os acionistas e os administradores e empregados.
Em 2006, o resultado da adoção deste modelo pela Emissora pôde ser observado pelo ganho de produtividade
medido pela redução das despesas gerenciáveis por consumidor médio de 21,9% em relação a 2004 (de R$117,4 para
R$91,9), das despesas gerenciáveis por MWh faturado de 20,7% em relação a 2004 (de R$51,8 para R$41,1) e do
ganho de eficiência demonstrado pelo número de consumidores por empregado que cresceu 35,3% em relação a
2004 (de 813 para 1.100).
Curva de Aprendizado nas Negociações Regulatórias
Das 64 empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica, a CEMAR é a 51ª a passar pelo processo de
revisão tarifária periódica. Isso permite que a Emissora possa ter ganhos ao incorporar no seu processo de
negociação com a autoridade reguladora os acertos e evite os erros cometidos por concessionárias predecessoras.
Pouca Exposição aos Consumidores Livres
Nossa área de concessão apresenta baixa exposição a consumidores livres. Estes potenciais Consumidores Livres
representam um percentual pequeno da base total de nossos clientes, totalizando apenas 76 clientes, que em 2006
consumiram 388.733 MWh de energia. Estes 76 clientes se dividem em: (i) 46 clientes da classe industrial (ou 0,48%
da base total dos clientes industriais); (ii) 13 clientes da classe comercial (ou 0,01% da base total dos clientes
comerciais); (iii) 8 clientes da classe do poder público (ou 0,05% da base total dos clientes poderes públicos); e (iv) 4
clientes da classe rural (ou 0,01% da base total dos clientes rurais).
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Estratégia
Nossa estratégia orienta-se pelos seguintes princípios:
Aumento de Eficiência Operacional
Nos últimos dois anos, obtivemos ganhos de produtividade expressivos. Nossas despesas gerenciáveis por
consumidor foram reduzidas em 21,9% e nossas despesas gerenciáveis por MWh vendido em 20,7% entre 2004 e
2006. Aumentamos o grau de eficiência medido pelo número de consumidores por empregado de 813 em 2004 para
1100 em 2006. Esses resultados foram obtidos concomitantemente a uma sensível melhora de nossos serviços com a
redução de 37,4% e 33,0% na freqüência anual média de interrupções por consumidor (FEC) e na duração anual
média em horas de interrupções por consumidor (DEC) entre 2004 e 2006, respectivamente, que contou ainda com a
implementação de call center disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para todos os nossos consumidores,
entre outras melhorias. Estes ganhos de produtividade foram obtidos através de ampla reestruturação operacional
implementada a partir de maio de 2004, a qual permanece em andamento, e acreditamos que ganhos adicionais de
eficiência serão obtidos com a implementação completa da referida reestruturação. O combate às perdas comerciais
de energia também pode trazer impactos positivos no resultado da Emissora. Em 2006, as perdas de energia totais
foram de 29,8%, contra 29,5% em 2005. Este resultado correspondeu a uma manutenção do nível de perdas de
energia em um ambiente que interrompeu a tendência de crescimento da Emissora verificada nos anos anteriores ao
início de sua reestruturação operacional. Entre 2001 e 2004, as perdas da Emissora cresceram de 23,7% para 29,9%
devido à falta de investimentos e da implementação de ações coordenadas para combatê-las. Segundo dados da
ABRADEE, as distribuidoras de energia presentes nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentaram perdas
médias de energia de 15,8%, 18,7% e 17,2% em 2004, respectivamente. Ao longo dos próximos anos pretendemos
dedicar esforços gerenciais e investimentos no combate às perdas na nossa área de concessão.
Maximização de Resultados através da Regulação
Nossa equipe possui grande entendimento dos principais variáveis regulatórias que geram valor para o acionista e
uma habilidade diferenciada para integrar ações regulatórias que geram valor aos processos da Companhia. Um
exemplo disso é que a Emissora foi a primeira distribuidora a obter da ANEEL autorização para reconhecer na base
tarifária os impactos que o programa de universalização do acesso à energia elétrica vem exercendo na sua estrutura
de custos e investimentos. Foi reconhecido um valor de R$ 34,0 milhões como componente financeiro, o que
contribuiu para um acréscimo de 4,25% na tarifa média de energia elétrica. Esse valor foi amortizado em R$12,4
milhões desde seu reconhecimento até 31 de dezembro de 2006, devendo ser completamente amortizado até 28 de
agosto de 2007.
Rígida Disciplina Financeira com Contenção de Custos e Despesas
A Emissora incorporou dentre seus sistemas de gestão as seguintes ferramentas que possibilitaram significativas
economias nos gastos operacionais e de capital: a) gestão matricial de despesas – permite um controle cruzado dos
gastos dos gestores da Emissora, tanto pelo centro de custo como pela natureza do gasto, permitindo a captura de
todos os ganhos na reestruturação de processos operacionais e administrativos, b) orçamento base zero –
metodologia de orçamento com diversos exemplos de sucesso no Brasil, prevê os gastos a partir dos processos
básicos de uma operação, evitando a sobre-estruturação de equipes e c) metodologia de torre para orçamento de
investimentos, que ordena os projetos a partir de sua geração de caixa esperada. Essas ferramentas possibilitaram
ganhos expressivos para a Emissora desde maio de 2004, como pode ser verificado nas despesas gerenciáveis como
percentual da receita líquida, que em 2003 foi de 26,9% e em 2006 foi de 14,0%, uma queda de 12,9 pontos
percentuais.
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SUMÁRIO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
Apresentamos abaixo as informações financeiras para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2006,
2005 e 2004. As informações abaixo devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações
financeiras auditadas da Emissora e respectivas notas explicativas, incluídas neste Prospecto e com as Seções
“Informações Financeiras Selecionadas” e "Discussão e Análise da Administração sobre as Demonstrações
Financeiras e os Resultados Operacionais".
O sumário do balanço patrimonial e das demonstrações de resultado relativos aos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2006, 2005 e 2004 é derivado das demonstrações financeiras da Emissora elaboradas de acordo
com o GAAP Brasileiro inclusas neste Prospecto.
Nossas demonstrações financeiras referentes a 31 de dezembro de 2004 foram auditadas de acordo com as normas de
auditoria aplicáveis no Brasil, pela PricewaterhouseCoopers, e as demonstrações financeiras relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2006 e 2005, foram auditadas de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no
Brasil, pela KPMG Auditores Independentes ,também inclusas incluídas neste prospecto, cujo relatório apresenta
parágrafos de ênfase com relativos a: (i) inclusão do valor de R$ 8.010 mil nas demonstrações financeiras da
Companhia referentes a contras a receber de longo prazo decorrente de comercialização de energia elétrica na âmbito
da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”), registrado com base no em valores fornecidos pela
própria CCEE e instruções da ANEEL o qual a realização depende de definição de processos judiciais movidos por
empresas do setor, relativos a interpretação das regras de mercado; e (ii) inclusão no reajuste tarifário anual da
CEMAR de um componente financeiro provisório de R$ 34.008 mil para fazer face aos custos incorridos pela
Companhia com o “Programa Luz para Todos”, contabilizado como despesa antecipada, em atendimento a
Resolução no 369 da ANEEL. A CEMAR iniciou a recuperação desse ativo via tarifa em Setembro de 2006,
restando o saldo em 31 de dezembro de 2006 do valor de R$ 24.185 mil a recuperar. O citado valor está em processo
de validação e homologação definitiva pela ANEEL.
Conforme indicado em nossas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2005, a
forma de apresentação de determinados itens referentes a 31 de dezembro de 2004 foi alterada, de modo a melhorar a
divulgação de informações aos leitores de nossas demonstrações financeiras, cumprir com as normas e regras da
ANEEL que determinaram certas classificações em 2005 e tornar os valores comparativos com as apresentações de
2005 e 2006.
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2005 apresentam informações
comparativas reclassificadas de 2004. Estas, reclassificações que não alteram o resultado do exercício ou o
patrimônio líquido para 2004, encontram-se resumidas na seção “Discussão e análise da administração da situação
financeira e dos resultados das operações”.
Nas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005, apresentadas para fins
comparativos, foram efetuadas determinadas reclassificações para adequá-las às deliberações mencionadas e permitir
aos usuários a comparabilidade com o exercício corrente. As principais alterações resultantes da aplicação dessas
deliberações foram as seguintes:
• Apresentação do grupo “Não circulante” no ativo e no passivo; e
• Apresentação da provisão para contingências líquida de seus respectivos depósitos judiciais.
Adicionalmente, o ativo referente ao reposicionamento tarifário foi reclassificado da rubrica de Consumidores e
revendedores para pagamentos antecipados.
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Balanços Patrimoniais
Ativo (em R$ mil)

20

Passivo e Patrimônio Líquido (em R$mil)
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Demonstrações de Resultados (em R$ mil)
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Outras Informações Financeiras e Operacionais
DADOS OPERACIONAIS

2004

2005

2006

05/04

06/05

Energia Faturada (MWh)

2.593.190

2.792.759

2.917.424

7,7%

4,5%

1.045.760

1.127.170

1.202.396

7,8%

6,7%

Industrial

424.329

441.741

396.349

4,1%

-10,3%

Comercial

505.753

552.358

590.312

9,2%

6,9%

Residencial

Outros
Número de Consumidores
Perdas de Energia Elétrica (%)

617.349

671.490

728.367

8,8%

8,5%

1.161.283

1.254.399

1.348.877

8,0%

7,5%

29,9

29,5

29,8

-0,4 p.p.

0,3 p.p.

RECONCILIAÇÃO DO EBITDA (Em R$ Mil)

2004

2005

2006

(31.073)

359.650

177.470

N/A

-51%

-

(241.874)

64.353

N/A

-127%

1.670

(706)

4.381

N/A

-721%

Resultado Financeiro

74.259

21.652

40.904

-70,8%

89%

Depreciação e Amortização

40.383

49.855

56.900

23,5%

14%

EBITDA

85.239

188.576

344.008,0

121%

82%

Lucro (Prejuízo) Líquido de Acordo com o BR GAAP

05/04

06/05

Adicionando:
Provisões de Impostos (IR, CSLL e Crédito Fiscal Diferido)
Resultado Não Operacional

EBITDA representa o Lucro (Prejuízo) Líquido acrescido do resultado financeiro, resultado não operacional, de
resultado em participações societárias, participação dos minoritários, imposto de renda, contribuição social, crédito
fiscal diferido, depreciação e amortização e foi reconciliado com as nossas demonstrações financeiras de acordo com
o Oficio Circular 01/06 da CVM. Apesar de não ser uma medida amparada pelas práticas contábeis brasileiras e dos
Estados Unidos, a nossa administração usa o EBITDA para medir o nosso resultado operacional. Adicionalmente,
entendemos que certos investidores e analistas financeiros usam o EBITDA como indicador do resultado operacional
e/ou fluxo de caixa de uma companhia. O EBITDA não possui significado padronizado e nossa definição de
EBITDA pode não ser comparável àquelas utilizadas por outras sociedades.
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PARTE II – INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSÃO
•

Identificação de Administradores, Consultores e Auditores

•

Fatores de Risco

•

Informações sobre a Emissão

•

Destinação dos Recursos
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IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES
Emissora
Companhia Energética do Maranhão - CEMAR
Av. Cel. Colares Moreira, 477
65.075-441 - São Luís, MA
Diretor de Relações com Investidores: Sr. Leonardo Duarte Dias
Telefone: (98) 3217 2123
Fax: (98) 3235 7161
Site: www.cemar-ma.com.br
Auditores Independentes
KPMG Auditores Independentes
Av. Almirante Barroso, 52, 4º andar
20031-000 - Rio de Janeiro, RJ
Sra. Vânia Souza
Telefone: (21) 3231-9421
Fax: (21) 2544 1338
Site: www.kpmg.com.br
PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes
Rua Padre Carapuceiro, 733, 8º andar
Recife – PE
Sra. Salete Garcia
Telefone: (81) 3465-8688
Fax: (81) 3465-1063
Site: www.pwc.com.br
Coordenador Líder
Banco UBS Pactual S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 9º andar
04538-133 - São Paulo, SP
Sr. Evandro Pereira
Telefone: (11) 3383-2000
Fax: (11) 3383-2000
Site: www.ubs.com/ubspactual
Coordenador
Banco Itaú BBA S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400 – 5º andar
04538-132 - São Paulo, SP
Sr. Eduardo Prado dos Santos
Telefone: (11) 3708-8717
Fax: (11) 3708-8107
Site: www.itaubba.com.br
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Consultor Jurídico da Emissora
Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados
Av. Almirante Barroso, nº 52 – 32º andar
20031-000 - Rio de Janeiro, R.J.
Sr. Pedro Lanna Ribeiro
Telefone: (21) 3824-5870
Fax: (21) 2262-5536
Site: www.bmalaw.com.br
Consultor Jurídico dos Coordenadores
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Al. Joaquim Eugênio de Lima, 447
01403-001 - São Paulo, SP
Eduardo Soares / Sr. Carlos Barbosa Mello
Telefone: (11) 3147-7600
Fax: (11) 3147-7770
Site: www.mattosfilho.com.br
Informações Adicionais
Quaisquer outras informações complementares sobre a Emissora e a Emissão poderão ser obtidas junto (i) à
Emissora; (ii) ao Coordenador Líder; (iii) ao Itaú BBA; e (iv) à CVM, na Rua 7 de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio
de Janeiro, RJ, ou na Rua Formosa, nº 367, 20º andar, São Paulo, SP. As informações constantes das páginas da
rede mundial de computadores não são parte integrante deste Prospecto.
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FATORES DE RISCO
Antes de tomar qualquer tipo de decisão com relação a um investimento nas Debêntures, o investidor deve
considerar e analisar cuidadosamente todas as informações contidas neste Prospecto e, em particular, nesta Seção.
Caso qualquer dos riscos ou incertezas aqui descritos efetivamente ocorra, os negócios, a situação financeira e os
resultados operacionais e prospectivos da Emissora poderão ser afetados de forma substancialmente adversa.
Riscos adicionais atualmente desconhecidos pela Emissora também podem prejudicar seus negócios.
Para os fins desta seção, exceto se expressamente indicado ou se o contexto assim o requerer, a menção ao fato de
que um risco, incerteza ou problema pode vir a causar ou poderia ter causado um “efeito adverso” na Emissora,
significa que tal risco, incerteza ou problema pode vir a causar ou poderia ter causado um efeito adverso nos
negócios da Emissora, em sua condição financeira, na liquidez de suas Debêntures, nos resultados de suas
operações ou em seus futuros negócios. Expressões similares nesta seção devem ser lidas como tendo o mesmo
significado.
RISCOS RELACIONADOS A FATORES MACROECONÔMICOS
O Governo Federal tem exercido, e continua a exercer, influência significativa sobre a economia brasileira.
Condições políticas e econômicas no Brasil podem causar um efeito adverso na Emissora.
A economia brasileira tem sofrido intervenções por parte do Governo Federal, que por vezes efetua drásticas
mudanças políticas e econômicas. As medidas do Governo Federal para controlar a inflação e implementar suas
políticas macroeconômicas envolveram, por exemplo, controles de preços e de salários, desvalorização cambial,
controle sobre o fluxo de capitais e restrições à importação, entre outras medidas.
Medidas tomadas pelo Governo Federal relativas à economia podem ter efeitos importantes sobre as empresas
brasileiras e outras entidades, inclusive sobre a Emissora, e sobre as condições de mercado e preços dos títulos
brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da Emissora, e, em particular, as Debêntures. A condição
financeira e os resultados das operações da Emissora podem ser afetados negativamente pelos seguintes fatores:
● inflação;
● política monetária, cambial e taxas de juros;
● liquidez do mercado doméstico financeiro e de capitais;
● racionamento de energia elétrica;
● políticas de controle de preços;
● política fiscal; e
● outros fatores políticos, diplomáticos, sociais e econômicos no Brasil ou que afetem o Brasil.
Uma eventual redução do volume de investimentos estrangeiros no País poderá ter impacto na balança de
pagamentos nacional e pode trazer impactos negativos sobre a economia brasileira, afetando a taxa de juros praticada
no País e elevando o custo de captação de recursos por empresas brasileiras.
No que se refere à política cambial, em 2004, 2005 e 2006 houve valorização do Real frente ao Dólar correspondente
a, respectivamente, 8,1%, 11,7%, e 8,7%. Historicamente, entretanto, a moeda brasileira vem apresentando
desvalorizações freqüentes. O resultado de eventual desvalorização acentuada do Real em relação ao Dólar poderá
gerar inflação e medidas governamentais para combater eventuais surtos inflacionários, entre as quais a elevação na
taxa básica de juros, que podem afetar adversamente a economia brasileira, causando um efeito adverso na Emissora
e restringindo o acesso ao mercado de capitais internacional. Por outro lado, a valorização do Real frente ao Dólar
pode causar a deterioração das finanças públicas e dos balanços de pagamento brasileiro, assim como, levar a uma
diminuição no crescimento econômico relacionado às exportações.
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A incerteza acerca das políticas futuras do Governo Federal pode contribuir para uma maior volatilidade no mercado
de títulos e valores mobiliários brasileiro e dos títulos e valores mobiliários emitidos no exterior por empresas
brasileiras. A economia brasileira cresceu 2,9% em 2006, 2,3% em 2005, 4,9% em 2004, após ter crescido 0,5% em
2003. Face ao crescimento limitado dos últimos anos, é ainda incerto se a política de estabilização econômica do
atual governo persistirá.
Estes e outros acontecimentos na economia brasileira e na política econômica podem causar um efeito adverso na
Emissora.
Em caso de instabilidade política, os negócios da Emissora poderão ser adversamente afetados.
Historicamente, o desempenho da economia brasileira tem sido influenciado pelo cenário político nacional. As crises
políticas afetaram, no passado, a confiança dos investidores e do público em geral, resultando na redução da
atividade econômica.
O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito em outubro de 2006 para um novo mandato de 4 (quatro) anos, mas
não podemos garantir que serão mantidas as políticas econômicas adotadas em seu primeiro mandato. Nos anos de 2001
a 2006 a economia brasileira cresceu a taxa média anual de 2,3%. O crescimento limitado da economia brasileira nestes
últimos anos contribuiu para a incerteza de que as políticas econômicas adotadas pela atual administração serão
mantidas durante o segundo mandato. Dessa forma, não podemos prever se as atuais políticas econômicas serão
mantidas ou quais políticas fiscais, monetárias, previdenciárias e outras serão adotadas pelo governo, e se estas medidas
resultarão em conseqüências adversas para a economia como um todo e para a Emissora em particular.
A inflação e certas medidas governamentais para combatê-la podem contribuir para a incerteza econômica no
Brasil e afetar adversamente a Emissora.
Desde a crise da dívida brasileira na década de 80, o País passou por períodos de elevadas taxas de inflação. Mais
recentemente, a taxa de inflação anual do País foi de 12,4% em 2004, 1,2% em 2005 e 3,8% em 2006, conforme
medida pelo IGP-M. A inflação, juntamente com as medidas governamentais destinadas a combatê-la e as
especulações acerca dessas medidas tiveram, no passado, efeito negativo sobre a economia do País. Futuras medidas
governamentais, incluindo aumento das taxas de juros, intervenção no mercado de câmbio e medidas para ajustar ou
fixar o valor do real podem trazer o aumento da inflação. Se o Brasil vivenciar altas taxas de inflação no futuro, a
Emissora pode não conseguir ajustar seus preços de forma a compensar os efeitos da inflação em sua estrutura de
custos. Pressões inflacionárias podem afetar a capacidade da Emissora de acessar mercados financeiros estrangeiros
e de se antecipar às políticas governamentais de combate à inflação que possam lhe causar efeitos adversos.
A deterioração das condições econômicas e de mercado em outros países, principalmente nas economias
emergentes, pode afetar adversamente a economia brasileira e os negócios da Emissora.
A economia brasileira e as companhias brasileiras têm sido, em diferentes intensidades, impactadas pelas condições
econômicas e de mercado de outros países, emergentes ou não, bem como pelas reações dos investidores com relação
a essas condições. Desta forma, a oferta de crédito às empresas brasileiras é diretamente influenciada pelas condições
econômicas e de mercado no Brasil, e, ainda que em graus variáveis, pela economia e condições de mercado de
outros países.
Acontecimentos ou condições econômicas e/ou políticas em outros países, especialmente emergentes, já afetaram
significativamente a disponibilidade de crédito na economia brasileira e resultaram em consideráveis saídas de
recursos e queda no volume de novos investimentos estrangeiros no País.
Não há como garantir que futuros acontecimentos em outras economias, bem como as medidas a serem adotadas
pelos governos desses países, não afetarão a oferta de crédito às companhias brasileiras no mercado local e
internacional de modo adverso, assim como o nível de atividade econômica, podendo, deste modo, vir a causar
efeitos adversos na economia brasileira e na Emissora.
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RISCOS RELACIONADOS AO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO
Modificações na atual estrutura do setor elétrico com a promulgação da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico
podem afetar adversamente a Emissora.
Em 15 de março de 2004, foi promulgada a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico que promoveu profundas
modificações na atual estrutura do setor elétrico, dentre as quais (i) a alteração das regras sobre a compra e venda de
energia elétrica entre as empresas geradoras de energia e as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço
público de distribuição de energia elétrica; (ii) novas regras para licitação de empreendimentos de geração; (iii) a
extinção do MAE e a criação da CCEE; (iv) a criação de novos órgãos setoriais; e (v) a alteração nas competências
do Ministério de Minas e Energia e da ANEEL.
A constitucionalidade da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico está sendo contestada perante o Supremo Tribunal
Federal, por meio de duas ações diretas de inconstitucionalidade. Em 20 de outubro de 2006, os Ministros do
Supremo Tribunal Federal negaram, por maioria, pedido de medida liminar que buscava suspender os efeitos da
Medida Provisória que deu origem à Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico. Não há, ainda, uma decisão de mérito
sobre referidas ações diretas de inconstitucionalidade. Na data deste Prospecto, não é possível prever os potenciais
efeitos adversos de uma decisão desfavorável que determine a inconstitucionalidade do Novo Modelo do Setor
Elétrico na situação econômica da Emissora.
Alteração nas leis e na regulamentação expedida pela ANEEL podem afetar de maneira adversa as empresas do
setor de energia elétrica, inclusive a Emissora.
A principal atividade comercial da Emissora – a distribuição de energia elétrica – é um serviço público e, portanto,
está sujeita a um ambiente altamente regulado. Além disso, a ANEEL tem competência para regular e fiscalizar
diversos aspectos dos negócios da Emissora, inclusive determinar que tarifas cobradas pela Emissora sejam
reduzidas ou os investimentos sejam incrementados. Caso a Emissora seja obrigada pela ANEEL a efetuar gastos
adicionais imprevistos e não possa ajustar tempestivamente suas tarifas a fim de repassar integralmente o valor de
tais despesas adicionais, ou, ainda, caso a ANEEL edite resoluções que modifiquem as regras relativas ao repasse de
custos e encargos para as suas tarifas, a Emissora poderá ser afetada adversamente.
Alterações na regulamentação tarifária do setor elétrico e política tarifária podem afetar adversamente a
Emissora.
A fixação das tarifas aplicáveis pela Emissora à prestação de seus serviços é efetuada segundo a legislação brasileira,
o Contrato de Concessão, e a regulamentação da ANEEL.
A legislação brasileira e o Contrato de Concessão estabelecem um mecanismo de fixação de tarifas que permite 3 tipos de
ajustes tarifários: (i) reajuste anual; (ii) revisão periódica; e (iii) revisão extraordinária. Para maiores informações, vide
seção “Discussão e Análise da Administração sobre as Demonstrações Financeiras e os Resultados Operacionais”.
A Emissora passa, a cada ano, por ocasião do aniversário da celebração do Contrato de Concessão, pelo processo de
reajuste das tarifas. No reajuste tarifário são repassados aos consumidores os efeitos das variações dos custos não
gerenciáveis, tais como custos de aquisição de energia, encargos tarifários relativos ao uso do sistema de transmissão
e outros encargos setoriais e, ainda, os efeitos da inflação sobre as tarifas deduzidos do Fator X.
O Fator X, conforme prevê o Contrato de Concessão, é aplicado anualmente por ocasião do reajuste tarifário com o
principal objetivo de compartilhar com os consumidores os ganhos de produtividade obtidos na concessão. Este fator,
apesar de aplicado anualmente nos reajustes tarifários, é definido no processo de revisão tarifária periódica da Emissora.
No caso da Emissora a revisão periódica é realizada a cada quatro anos, tendo a primeira revisão periódica se encerrado em
28 de agosto de 2005. Na revisão periódica, além da definição do Fator X, as tarifas são reposicionadas de forma a ajustar a
receita anual da concessionária ao valor que cubra (i) os custos de operação e manutenção eficientes, (ii) o retorno
adequado da concessionária sobre a sua base remuneração regulatória, que corresponde ao valor novo de reposição de sua
base de ativos líquida de depreciação (iii) os custos de depreciação e amortização (iv) os “custos não gerenciáveis”,
incluindo custos com aquisição de energia para atender o seu mercado consumidor, encargos de uso dos sistemas de
transmissão e distribuição e demais encargos setoriais e tributos. As revisões extraordinárias podem ser solicitadas sempre
que algum evento provoque significativo desequilíbrio econômico-financeiro da concessão.
Dessa forma, na hipótese de alterações imprevistas nas condições originais de contratação, caso os reajustes ou
revisões tarifárias ou, ainda, a aplicação da cláusula de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro
constante do Contrato de Concessão não gerem, tempestivamente, um aumento do fluxo de caixa ou remunerem
adequadamente os ativos da Emissora, a mesma pode ser afetada adversamente.
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Previsões incorretas das necessidades de energia em nossa área de distribuição podem afetar adversamente a
Emissora.
De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, as distribuidoras estão sujeitas ao risco de não repassar
integralmente aos clientes os custos das compras de energia se a quantidade de energia contratada for superior a
103% da demanda de energia requerida da área de concessão. Adicionalmente, caso a energia contratada seja inferior
a 100% do mercado da distribuidora, a mesma sofrerá penalidade proporcional ao seu nível de não cobertura
contratual. De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, as distribuidoras de energia devem contratar
com antecedência, por meio de licitações públicas, 100% das necessidades de energia previstas para as suas áreas de
concessão. Estas licitações ocorrem com antecedência de cinco, três e um ano. Existe ainda o Mecanismo de
Compensação de Sobras e Déficits de Energia - MCSD, que possibilita a cessão de montantes contratuais de energia
entre distribuidoras sobre e sub-contratadas, permitindo as distribuidoras sobre-contratadas a cederem energia em
excesso para as distribuidoras sub-contratadas, as quais deverão aceitar essa energia nas mesmas condições originais.
Além disto, os contratos de “energia velha” (energia proveniente de empreendimentos de geração existentes)
prevêem a opção de descontratação por migração de consumidores para o mercado livre ou por variações no seu
mercado cativo limitadas a 4 % do volume anual contratado, a critério exclusivo da distribuidora.
Se, após a implementação anual do MCSD e da potencial opção de descontratação por saída de clientes livres ou da
redução no mercado em até 4% do volume contratado dos contratos de “energia velha”, a distribuidora contratar
mais do que 103% ou menos do que 100% da energia de que necessita para atendimento ao seu mercado
consumidor, a mesma não poderá repassar integralmente os custos da compra de energia para os consumidores, no
caso de sobrecontratação, e sofrerá penalidades, no caso de subcontratação.
O impacto de uma potencial falta de eletricidade e o conseqüente racionamento de energia elétrica poderá ter um
efeito adverso sobre a Emissora.
A geração hidráulica é a principal fonte de energia elétrica do Brasil, representando aproximadamente 75% da
capacidade disponível no Sistema Interligado Nacional (SIN) em 2006. O setor elétrico é vulnerável a fatores
naturais como enchentes e escassez de chuvas, que afetam a capacidade geradora de energia, e às deficiências do
sistema interligado de transmissão de energia no país, que impedem o maior aproveitamento do potencial de geração
de energia brasileiro, podendo afetar o fornecimento de energia para a Emissora.
A baixa média pluviométrica nos anos imediatamente anteriores a 2001, aliada aos menores investimentos na
expansão da capacidade geradora brasileira, não compatíveis com os aumentos da demanda que se verificavam,
levaram o Governo Federal a decretar o racionamento de energia nas regiões Sudeste e Centro-Oeste no período de
junho de 2001 a fevereiro de 2002 e na região Nordeste no período de junho de 2001 a dezembro de 2001. O
Governo Federal criou a CGE – Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, por meio do qual foi estabelecida
uma redução no consumo de energia elétrica de consumidores industriais, comerciais e residenciais da ordem de 15%
a 25% no período mencionado acima. Não há como assegurar que serão de fato implementados novos projetos de
usinas, o que poderia comprometer o suprimento de energia para a Emissora. Por outro lado, se o Brasil vier, no
futuro, a atravessar outra fase de escassez de energia elétrica, o Governo Federal poderá implementar medidas para
lidar com os efeitos da escassez que podem afetar de maneira adversa a Emissora.
Alterações nas leis e regulamentos ambientais podem afetar de maneira adversa as empresas do setor de energia
elétrica, inclusive a Emissora.
Os equipamentos, instalações e operações da Emissora estão sujeitos à legislação ambiental nas esferas federal,
estadual e municipal, bem como à fiscalização por agências governamentais responsáveis pela verificação de
cumprimento desta legislação e pela implementação de políticas ambientais e de segurança do trabalho. Essa
legislação inclui, por exemplo, a necessidade de obter licenças para a instalação e operação de determinados
equipamentos e atividades, a obrigatoriedade de obter autorizações para corte de vegetação e intervenções em áreas
protegidas e o armazenamento e destinação adequada de resíduos. Danos ambientais implicam em responsabilidade
solidária e objetiva, direta e indireta. Tais agências podem impor sanções administrativas contra a Emissora em
virtude de não-atendimento da legislação aplicável. Essas sanções poderão incluir, entre outras, a imposição de
multas, a cassação de licenças e a suspensão temporária ou definitiva das atividades. Caso a legislação ambiental e
de segurança do trabalho se torne mais rigorosa, a Emissora poderá ser forçada a aumentar os gastos com
investimentos para atender a esta legislação. A demora ou a recusa dos órgãos ambientais em emitir ou renovar
licenças ou autorizações ou a incapacidade da Emissora de atender às exigências formuladas pelos órgãos ambientais
para tal finalidade pode impedir o início ou a continuidade de serviços prestados pela Emissora. Tais fatos podem
afetar temporariamente a Emissora de maneira adversa.
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Além disso, o descumprimento, pela Emissora, das leis, regulamentos e termos de ajustamento de conduta
ambientais pode acarretar, além da obrigação de reparar de danos diretos e indiretos que eventualmente sejam
causados, a aplicação de sanções de natureza penal contra a Emissora e seus administradores, que podem incluir, no
caso das sanções impostas contra a Emissora, o pagamento de multas, a perda ou restrição de incentivos fiscais e o
cancelamento e a suspensão de linhas de financiamento de estabelecimentos oficiais de crédito, bem como a
proibição de contratar com o poder público, podendo ter impacto negativo nas receitas da Emissora ou, ainda,
inviabilizar a captação de recursos junto ao mercado financeiro. A personalidade jurídica da Emissora poderá
também ser desconsiderada para garantir a reparação dos danos ambientais que porventura a Emissora venha a
causar.
Sem prejuízo do disposto acima, a inobservância pela Emissora da legislação ambiental, assim como o
descumprimento de termos de ajustamento de conduta ou acordos judiciais poderá causar impacto adverso relevante
na imagem, na receita e no resultado da Emissora.
O Governo Federal criou um programa de universalização que requer o investimento das distribuidoras de
energia elétrica no atendimento a determinados grupos de consumidores, de acordo com certas metas prédefinidas. O não atendimento dessas metas ou a criação de novos programas semelhantes pelo Governo podem
resultar em efeitos adversos na Emissora.
Em 2002, o Governo Federal deu início à implementação de um programa de universalização com o objetivo de
fornecer eletricidade a determinados grupos de consumidores. De acordo com esse programa, as distribuidoras de
energia devem arcar com os custos de ligação para consumidores cuja potência declarada dos equipamentos elétricos
não ultrapasse 50 kW. Caso as metas determinadas por esse programa não sejam atendidas, as tarifas da Emissora
poderão sofrer reduções até seus respectivos cumprimentos. Por meio do Programa Luz para Todos - PLPT, o
Governo Federal estabeleceu outras fontes para o custeio da implementação desse programa, os custos incorridos
pela Emissora e não ressarcidos por essas outras fontes estão sendo repassados em caráter provisório aos
consumidores durante os processos de reajuste tarifário ou revisão tarifária. A ANEEL criou um grupo de trabalho
que definirá os procedimentos para cálculo do impacto decorrente da implementação do PLPT, bem como a forma
definitiva de repasse às tarifas de energia elétrica.
A regulamentação vigente, Resolução ANEEL 175/2005, estabelece que, caso o custo adicional advindo da
implementação do Programa Luz para Todos, no período de 2005 a 2008, acarrete um impacto tarifário para os
consumidores superior a 8%, a concessionária deverá solicitar, a qualquer tempo, a revisão das metas desse
programa. Mesmo que se confirme que o impacto tarifário da implementação das metas do Programa Luz para Todos
na Emissora seja superior a 8%, não podemos assegurar que as autoridades reguladoras reverão as metas e o prazo de
conclusão do programa.
No futuro, o Governo Federal pode impor ônus adicionais à Emissora, no âmbito de programas semelhantes, os
quais, caso não sejam acompanhados, de forma concomitante, do restabelecimento do equilíbrio econômicofinanceiro do Contrato de Concessão, poderão aumentar significativamente os custos e afetar negativamente os
resultados da Emissora.
O montante total dos investimentos relacionados ao Programa Luz para Todos deverá ficar situado entre R$1,0
bilhão e R$1,2 bilhão para o período entre os anos de 2004 e 2008. Deste montante, até 31 de dezembro de 2006, já
foram realizados R$339,1 milhões. Para maiores informações sobre os investimentos relacionados ao Programa Luz
para Todos, veja Seção “Discussão e Análise da Administração sobre as Demonstrações Financeiras e os Resultados
Operacionais - Investimentos.”
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RISCOS RELACIONADOS À EMISSORA
A ANEEL pode impor penalidades à Emissora ou intervir na concessão outorgada à Emissora por
descumprimento de obrigações previstas no Contrato de Concessão, bem como em autorizações e leis e
regulamentos setoriais.
As atividades de distribuição de energia elétrica da Emissora são conduzidas em conformidade com o Contrato de
Concessão. A ANEEL poderá impor penalidades à Emissora caso ela deixe de cumprir qualquer disposição contida
em tal contrato. Dependendo da extensão da gravidade da não conformidade, as penalidades aplicáveis incluem: (i)
advertências; (ii) multas por infração, limitadas a 2% da receita da Emissora no exercício encerrado imediatamente
antes da data da respectiva infração; (iii) embargo à construção de novas instalações e equipamentos; (iv) restrições à
operação das instalações e equipamentos existentes; (v) suspensão temporária de participação em processos
licitatórios tendo por objeto novas concessões; (vi) intervenção da ANEEL na administração da Emissora; e (vii)
caducidade da concessão. Qualquer das penalidades descritas acima poderia ter um efeito relevante e adverso na
Emissora, bem como no preço de mercado das Debêntures.
Ocorrendo a extinção antecipada da concessão, os ativos sujeitos à concessão serão revertidos ao poder concedente.
Em caso de extinção antecipada, a Emissora não pode assegurar que a indenização prevista no Contrato de
Concessão (valor dos ativos que não tenham sido completamente amortizados ou depreciados) seja suficiente para
compensar os investimentos. Se o poder concedente extinguir o Contrato de Concessão em caso de inadimplemento,
o valor pode ser reduzido a até zero, pela imposição de multas e/ou outras penalidades. A extinção antecipada do
Contrato de Concessão, assim como a imposição de penalidades à Emissora associadas a tal extinção, poderão gerar
efeitos adversos na Emissora e afetar sua capacidade de pagamento e cumprimento de obrigações financeiras.
Decisões judiciais desfavoráveis podem afetar adversamente a Emissora.
A Emissora é ré em diversas ações, nas esferas cível, tributária e trabalhista. Não há garantia que a Emissora venha a
obter resultados favoráveis ou que eventuais processos judiciais ou administrativos propostos contra a Emissora
venham a ser julgados improcedentes, ou, ainda, que suas provisões sejam suficientes. Para informações mais
detalhadas, veja a Seção “Processos Judiciais e Administrativos” deste Prospecto.
O grau de inadimplência dos clientes pode afetar adversamente a Emissora.
Em 31 de dezembro de 2006, a Emissora tinha a receber, no curto e no longo prazo, o montante de R$217,2 milhões,
dos quais 61,5% vincendos, 22,5% vencidos em até 90 dias e 16,3% vencidos a mais de 90 dias. A situação atual está
sob controle e o nível de inadimplência da Emissora encontrava dentro da média observada no setor elétrico.
Contudo, um aumento significativo da inadimplência pode afetar adversamente a Emissora.
Adicionalmente, o corte de fornecimento de energia pelas distribuidoras em caso de inadimplemento dos clientes tem sido
questionado no Judiciário. Não há como assegurar que decisões judiciais contrárias à Emissora com relação ao corte de
fornecimento de energia ou sua regulamentação por meio de lei não ocasionarão efeitos adversos na Emissora.
Parte substancial dos ativos da Emissora está vinculada à prestação de serviços públicos. Esses bens não estarão
disponíveis para liquidação em caso de falência da Emissora nem poderão ser objeto de penhora para garantir a
execução de decisões judiciais.
De acordo com a legislação em vigor e com o Contrato de Concessão, os bens da Emissora vinculados à prestação
dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica devem ser revertidos para o poder concedente ao final do
prazo do Contrato de Concessão, sendo impenhoráveis e indisponíveis para liquidação.
Caso eventuais indenizações a serem pagas pelo Poder Concedente à Emissora por essas reversões sejam menores do
que o valor de mercado dos ativos revertidos tais restrições poderão diminuir significativamente os valores a que os
credores da Emissora receberiam em caso de liquidação.
O aumento no nível de perdas comerciais de energia pode afetar adversamente a Emissora.
As principais causas de perdas de energia são furto, conexões ilegais, cobrança de tarifa mínima para consumidores
sem medidores e erros de faturamento. As perdas com a comercialização de energia afetam adversamente o
faturamento da Emissora, uma vez que a mesma incorre em custos de compra e transmissão de energia sem a devida
contrapartida nas receitas. Não é possível assegurar que essas perdas serão reduzidas, ou mesmo que os níveis atuais
serão mantidos. Assim, um possível aumento nas perdas poderá afetar adversamente a Emissora.
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A Emissora e seu plano de investimento podem ser adversamente afetados pela incapacidade da Emissora de
obter financiamentos e acessar mercados de capitais.
Para obter recursos para suas atividades, a Emissora procura obter financiamento junto a instituições financeiras e de
fomento, nacionais e estrangeiras e acessar o mercado de capitais. A capacidade em continuar obtendo tais
financiamentos depende de vários fatores, entre eles o nível de endividamento da Emissora e as condições de
mercado. A incapacidade de obter os recursos necessários em condições razoáveis pode causar efeitos adversos na
Emissora e prejudicar a capacidade da Emissora de implementar o seu plano de investimento.
A Emissora pode não conseguir implementar integralmente sua estratégia de negócios.
A capacidade da Emissora de implementar a sua estratégia de negócios depende de vários fatores, dentre os quais
oportunidades atrativas de aquisições e outros investimentos, sua capacidade de acessar o mercado de capitais e
outras fontes de financiamento e uma variedade de contingências operacionais e regulatórias. Quaisquer desses
fatores podem prejudicar a capacidade da Emissora de executar a sua estratégia de negócios.
Atuamos em um setor que passa por consolidação constante no âmbito nacional e internacional e pode ser
afetado por aquisições realizadas por nossa acionista controladora ou pela aquisição da Emissora por outras
entidades.
Como parte de sua estratégia, é bastante possível que a Equatorial, nossa acionista controladora, venha a realizar, no
futuro, a aquisição de sociedades que atuam no setor elétrico. Além disso, também é possível que sejamos alvo de
uma aquisição. Quaisquer destas operações podem envolver uma série de riscos e dificuldades adicionais para nossos
negócios, inclusive:
•

insucesso em integrar operações, sistemas de gerenciamento de informações, pessoal, pesquisa e
desenvolvimento, marketing, operações, logística, vendas e suporte;

•

possível perda de funcionários importantes;

•

custos e contingências não previstos inicialmente; e

•

outras conseqüências de caráter contábil.

As distribuidoras de energia são objetivamente responsáveis por quaisquer danos resultantes da prestação
inadequada de serviços de distribuição de energia e as apólices de seguro da Emissora podem não cobrir estes e
outros danos integralmente.
Nos termos da legislação brasileira, as distribuidoras de energia são objetivamente responsáveis por danos diretos e
indiretos decorrentes da prestação inadequada de serviços de distribuição de energia elétrica, podendo ser
responsabilizadas por perdas e danos causados a terceiros em decorrência de interrupções abruptas ou distúrbios na
distribuição, sempre que essas interrupções ou distúrbios não forem atribuíveis a um integrante identificado do ONS.
As apólices de seguro da Emissora podem não ser suficientes para cobrir totalmente as responsabilidades incorridas
no curso habitual dos negócios. Além disso a Emissora pode não ser capaz de obter, no futuro, seguro nos mesmos
termos que os atuais. Os resultados das nossas operações podem ser prejudicados pela ocorrência de acidentes que
resultem em danos que não sejam totalmente cobertos nos termos das apólices de seguro em vigor.
Parte dos recebíveis da Emissora é objeto de garantia de outros compromissos da Emissora.
Parte dos recebíveis da Emissora está onerada em favor de terceiros, os quais têm prioridade no recebimento dos
montantes oriundos de eventual excussão de garantias, até o limite das respectivas dívidas garantidas.
Assim, na hipótese de inadimplemento das obrigações relativas às Debêntures pela Emissora, parte da sua receita
somente poderá ser utilizada após a satisfação das dívidas por ela garantidas.
Estimamos que os recebíveis, expressos como um percentual da Receita Operacional Líquida ajustada pela dedução
das despesas projetadas de CCC e CDE, estejam comprometidos em média de aproximadamente 46,6% entre os anos
de 2007 e 2011.
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RISCOS RELATIVOS À EMISSÃO E ÀS DEBÊNTURES
A ausência de liquidez para as Debêntures pode afetar a capacidade dos Debenturistas em vender as Debêntures
no futuro e pode afetar o preço que receberiam se tal venda ocorresse.
O mercado secundário existente no Brasil para negociação de debêntures apresenta baixa liquidez, e não há nenhuma
garantia de que existirá no futuro um mercado de negociação das Debêntures que permita aos Debenturistas sua
alienação. A Emissora não pode garantir o desenvolvimento ou liquidez de qualquer mercado para as Debêntures. A
liquidez e o mercado para as Debêntures também podem ser negativamente afetados por uma queda geral no
mercado de debêntures. Tal queda pode ter um efeito adverso sobre a liquidez e mercados das debêntures,
independentemente das perspectivas de desempenho financeiro da Emissora.
A validade da estipulação da Taxa DI, divulgada pela CETIP, pode vir a ser questionada judicialmente.
A Súmula n° 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 ANDIMA/CETIP. De acordo com os acórdãos que deram
origem a esta Súmula, a ANDIMA e a CETIP são entidades de direito privado, destinadas à defesa dos interesses de
instituições financeiras. Apesar de não vincular as decisões do Poder Judiciário, existe a possibilidade de, numa
eventual disputa judicial, a referida Súmula ser aplicada pelo Poder Judiciário para considerar que a Taxa DI não é
válida como fator de remuneração das Debêntures. Nesse caso, um novo índice deverá ser determinado pelo Poder
Judiciário, podendo representar remuneração inferior à Taxa DI prejudicando a rentabilidade das Debêntures.
Eventual rebaixamento na classificação de risco da Emissão poderá acarretar redução de liquidez das Debêntures
para negociação no mercado secundário.
Para se realizar uma classificação de risco (rating), certos fatores relativos à Emissora são levados em consideração,
tais como sua condição financeira, administração e desempenho. São analisadas, também, características da Emissão
e das Debêntures, assim como as obrigações assumidas pela Emissora e os fatores político-econômicos que podem
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 Emissão durante a vigência das
Debêntures poderá afetar negativamente o preço desses valores mobiliários e sua negociação no mercado secundário.
Adicionalmente, alguns dos principais investidores que adquirem valores mobiliários por meio de ofertas públicas no
Brasil (tais como entidades de previdência complementar) estão sujeitos a regulamentações específicas que
condicionam seus investimentos em valores mobiliários a determinadas classificações de risco. Assim, o
rebaixamento de classificações de risco obtidas com relação às Debêntures pode obrigar esses investidores a alienar
suas Debêntures no mercado secundário, podendo vir a afetar negativamente o preço dessas Debêntures e sua
negociação no mercado secundário.
As obrigações da Emissora, constantes da Escritura de Emissão, estão sujeitas a hipóteses de vencimento
antecipado.
A Escritura de Emissão estabelece hipóteses que ensejam o vencimento antecipado (automático ou não) das obrigações
da Emissora com relação às Debêntures, tais como pedido de recuperação judicial ou falência pela Emissora, não
cumprimento de obrigações previstas na Escritura de Emissão e vencimento antecipado de outras dívidas. Não há
garantias de que a Emissora disporá de recursos suficientes em caixa para fazer face ao pagamento das Debêntures da
presente Emissão na hipótese de ocorrência de eventual vencimento antecipado de suas obrigações, hipótese em que a
Companhia poderá sofrer um impacto negativo relevante nos seus resultados e operações.
Regime de Colocação das Debêntures
As Debêntures serão objeto de colocação sob o regime de melhores esforços e a Oferta poderá ser concluída ainda
que haja distribuição parcial das Debêntures. Caso a Oferta seja concluída com a distribuição parcial das Debêntures,
os Coordenadores não serão obrigados a subscrever as Debêntures não colocadas. Nessa hipótese, caso a Emissora
não consiga obter a totalidade dos recursos previstos por meio da Oferta, o pagamento antecipado das dívidas,
conforme mencionado na Seção “Destinação dos Recursos” poderá não ocorrer, bem como os valores da Oferta a
serem eventualmente destinados ao capital de giro da Emissora poderão não estar disponíveis.
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Subordinação das Debêntures em relação às demais obrigações da Emissora.
Considerando que as Debêntures são da espécie subordinada, os demais credores da Emissora têm preferência em
relação aos titulares das Debêntures. Por essa razão, na hipótese de falência da Emissora ou procedimento similar, a
liquidação dos créditos relativos às Debêntures estará subordinada ao pagamento de todos os demais credores da
Emissora, preferindo, apenas, os acionistas da Emissora na realização do ativo remanescente, se houver.
Fiança da Garantidora.
As Debêntures contam com garantia fidejussória prestada pela Garantidora, controladora direta da Emissora. Em
virtude da sua condição de sociedade holding e considerando que atualmente seu único ativo relevante é a
participação societária detida no capital social da Emissora, a condição financeira da Garantidora depende dos
negócios da Emissora. Dessa forma, não é possível assegurar que a Garantidora, se demandada em decorrência de
inadimplemento da Emissora, terá condições financeiras para honrar o pagamento das Debêntures.
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INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSÃO
Encontra-se a seguir um breve sumário do capital social da Emissora e uma descrição dos principais termos e
condições da Emissão.
Composição Atual do Capital Social
Na data deste prospecto, o capital social da Emissora é de R$157.622.284,64 (cento e cinqüenta e sete milhões,
seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), dividido da seguinte forma:

Espécie e classe

Quantidade

Ordinárias

15.959.142.617.475

Preferenciais Série A

123.923.178.175

Preferenciais Série B

162.572.922.331

Total:

(1)

16.245.638.717.981

O quadro abaixo apresenta a distribuição do capital da Emissora entre seus principais acionistas na data deste
Prospecto:
Ações
Preferenciais
Série A

Ações
Preferenciais
Série B

Acionistas

Ações Ordinárias

EQUATORIAL ENERGIA S.A.

10.439.604.130.009

76.869.849.628

ELETROBRAS S.A.

5.401.704.810.698

45.938.700.316

60.906.950.572

5.508.550.461.586

33,91%

OUTROS

117.833.676.768

1.114.628.231

821.591.567

119.769.896.566

00,74%

Total

15.959.142.617.475

123.923.178.175

162.572.922.331

16.245.638.717.981

100.844.380.192

Total
10.617.318.359.829

%
65,35%

100,00%

Características e Prazos da Distribuição Pública
A Emissão das Debêntures foi aprovada em Reuniões do Conselho de Administração da Emissora de (i) 01 de
fevereiro de 2007 e 01 de março de 2007, cujas atas foram arquivadas na JUCEMA sob os nºs 07/004914-9 e [•], em
sessões de 08 de fevereiro de 2007 e [•] de março de 2007, respectivamente, e publicadas no Diário Oficial do Estado
do Maranhão e no Jornal Valor Econômico – Edição Nacional, em 26 de fevereiro de 2007 e [•] de março de 2007,
respectivamente; e (ii) [•] de [•] de 2007, cuja ata será arquivada na JUCEMA, assim como será publicada no Diário
Oficial do Estado do Maranhão e no Jornal Valor Econômico – Edição Nacional. As Debêntures são garantidas por
fiança prestada pela Equatorial, aprovada em Reuniões do Conselho de Administração da Equatorial de (i) 01 de
fevereiro de 2007 e 01 de março de 2007, cujas atas foram arquivadas na JUCEMA sob os nºs 20070049130 e [•],
em sessões de 08 de fevereiro de 2007 e [•] de março de 2007, respectivamente, e publicadas no Diário Oficial do
Estado do Maranhão e no Jornal Valor Econômico - Edição Nacional, em 26 de fevereiro de 2007 e [•] de março de
2007, respectivamente; e (ii) [•] de [•] de 2007, cuja ata será arquivada na JUCEMA, assim como será publicada no
Diário Oficial do Estado do Maranhão e no Jornal Valor Econômico - Edição Nacional.
Quantidade e Séries. Serão emitidas 25.000 (vinte e cinco mil) Debêntures, em série única.
Montante total. O montante total da Emissão será de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta milhões de reais), na
Data de Emissão.
Distribuição Parcial: A Oferta será mantida independentemente da quantidade de Debêntures subscritas ou do
montante de recursos captados, respeitados os limites aprovados na RCA da Emissora realizada em 1º de fevereiro de
2007. Na hipótese de distribuição parcial das Debêntures, a Emissora, nesta data, não pretende buscar fontes
alternativas de recursos para complementar o montante total da Oferta inicialmente esperado.
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Debêntures Adicionais e do Lote Suplementar. De acordo com as condições de mercado e da demanda, pelos
investidores, para aquisição das Debêntures, à época de realização da colocação das Debêntures, a Emissão (i)
poderá ser aumentada por lote suplementar, a critério dos Coordenadores, em valor equivalente a até 15% (quinze
por cento) do Valor Total de Emissão, na Data da Emissão, nos termos do artigo 24, da Instrução CVM 400,
exclusivamente para atender a excesso de demanda que vier a ser constatado pelos Coordenadores no Procedimento
de Bookbuilding; e (ii) poderá ser aumentada, por comum acordo entre a Emissora e o Coordenador, em montante
que corresponda a, no máximo, 20% (vinte por cento) do Valor Total da Emissão, na Data da Emissão, nos termos
do artigo 14, da Instrução CVM 400.
Conversibilidade, Espécie e Forma. As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações, da espécie
subordinada e terão a forma nominativa e escritural.
Forma de Subscrição e Prazo de Integralização. A integralização será à vista, no ato da subscrição, em moeda
corrente nacional, de acordo com as normas de liquidação da CETIP, ao preço de subscrição das Debêntures, que
será seu Valor Nominal Unitário, acrescido de remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data da Emissão
até a data da efetiva integralização das Debêntures.
Prazo e Data de Vencimento. As Debêntures terão prazo de vencimento de 6 (seis) anos a contar da Data de
Emissão, com vencimento final previsto em 1º de março de 2013 (“Data de Vencimento”).
Fiança. As Debêntures da Emissão são garantidas por Fiança prestada pela Equatorial em caráter irrevogável e
irretratável. A Fiança compreende a dívida principal e também todos os seus acessórios, incluindo juros moratórios,
multa convencional e outros acréscimos, até mesmo quaisquer encargos decorrentes de eventuais ações judiciais.
Assim, responde a Garantidora, em caso de inadimplemento, total ou parcial, da Emissora, como principal pagadora
de toda e qualquer obrigação pecuniária prevista na Escritura de Emissão que seja exigível até a Data de
Vencimento, inclusive. A Fiança é prestada por prazo determinado e vigerá, de qualquer forma, até que as
Debêntures sejam integralmente liquidadas pela Emissora, ou, se vier a ser o caso, pela Garantidora, ou até que
sejam liquidadas as Debêntures em caso de vencimento antecipado das mesmas, o que ocorrer primeiro.
A Equatorial renunciou expressamente os benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer
natureza previstos nos artigos 827, 834, 835, 837 e 839 do Código Civil.
Somente será considerada moratória concedida à Emissora, nos termos previstos no inciso I do artigo 838 do Código
Civil, exclusivamente, a dilação de prazo para o cumprimento das obrigações pecuniárias da Emissora obtida
mediante a aprovação, por Debenturistas que representem, no mínimo, 90% (noventa por cento) das Debêntures em
circulação reunidos em AGD.
Cabe ao Agente Fiduciário requerer a execução da Fiança se e após verificada, de acordo a Escritura de Emissão,
qualquer hipótese de insuficiência de pagamento pela Emissora dos Valores Devidos pela Emissora. Nesses casos, a
Equatorial pagará ao Agente Fiduciário os valores devidos no prazo de 24 horas imediatamente após o recebimento
de notificação por escrito do Agente Fiduciário.
Para todo e qualquer pagamento que venha a ser efetuado pela Equatorial, em cumprimento da Fiança outorgada,
ocorrerá a sub-rogação, em todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primitivo, em relação à dívida
contra a Emissora.
Remuneração das Debêntures. As Debêntures farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios
incidentes sobre o seu Valor Nominal Unitário a partir da Data de Emissão, a serem pagos ao final de cada Período
de Capitalização (conforme definido abaixo) de acordo com a fórmula abaixo. A taxa de juros aplicável às
Debêntures será definida em Procedimento de Bookbuilding, observada a taxa máxima de 106,0% (cento e seis por
cento) da acumulação das taxas médias diárias dos DI “over extra grupo” – Depósitos Interfinanceiros de um dia,
calculadas e divulgadas pela CETIP, no Informativo Diário, disponível em sua página na Internet
(http://www.cetip.com.br), base 252 (duzentos e cinqüenta e dois) dias, expressa na forma de percentual ao ano (a
“Taxa DI”).
Pagamento da Remuneração das Debêntures. O pagamento da Remuneração será feito semestralmente a partir da
Data de Emissão, no dia 1º, nos meses de março e setembro de cada ano, sendo o primeiro pagamento em 1º de
setembro de 2007 e o último pagamento em 1º de março de 2013.
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Repactuação. As Debêntures desta Emissão não estão sujeitas a repactuação programada.
Amortização Programada. As Debêntures serão objeto de amortizações do principal no final dos 4º, 5º e 6º anos,
conforme as datas a seguir:
Data
1º de março de 2011
1º de março de 2012
1º de março de 2013

Percentual do Valor Nominal Unitário Total das Debêntures
20%
20%
60%

Amortização Extraordinária: A Emissora reserva-se o direito de amortizar extraordinariamente as Debêntures em
circulação, a partir de 1° de março de 2010, mediante publicação de “Aviso aos Debenturistas” com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias úteis da data pretendida para pagamento da amortização. A amortização extraordinária das
Debêntures será calculada pelo Valor Nominal Unitário não amortizado acrescido da Remuneração, calculada pro
rata temporis a partir da última Data de Pagamento de Remuneração até a data de pagamento da amortização
extraordinária das Debêntures ("Valor Base da Amortização Extraordinária"), acrescida de prêmio equivalente a: (a)
0,60% (sessenta centésimos por cento) do Valor Base da Amortização Extraordinária, caso a amortização
extraordinária das Debêntures ocorra no período entre 1° de março de 2010 e 28 de fevereiro de 2011; ou (b) 0,45%
(quarenta e cinco centésimos por cento) do Valor Base da Amortização Extraordinária, caso a amortização
extraordinária das Debêntures ocorra no período entre 1° de março de 2011 e 28 de fevereiro de 2012; ou (c) 0,30%
(trinta centésimos por cento) do Valor Base da Amortização Extraordinária, caso a amortização extraordinária das
Debêntures ocorra a partir de 1° de março de 2012, conforme o caso. A amortização extraordinária de que trata este
item poderá ser total ou parcial e deverá contemplar todas as Debêntures em circulação, na mesma proporção.
Resgate Antecipado. Observado o disposto no item 4.3.4.9 da Escritura de Emissão, bem como na Cláusula V
(Vencimento Antecipado) da Escritura de Emissão, não haverá resgate antecipado 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 saldo do Valor Nominal Unitário não amortizado, conforme o
caso, acrescido de sua respectiva Remuneração, calculado pro rata temporis, desde a Data de Emissão ou data do
último pagamento da Remuneração, até a data do seu efetivo pagamento, observado o disposto no parágrafo 2º do
artigo 55 da Lei de Sociedades por Ações. As Debêntures objeto de tal aquisição poderão ser canceladas, permanecer
em tesouraria da Emissora, ou colocadas novamente no mercado. As Debêntures adquiridas pela Emissora para
permanência em tesouraria nos termos deste item, quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma Remuneração
das demais Debêntures em circulação.
Vencimento Antecipado. Observado o disposto abaixo, o Agente Fiduciário declarará antecipadamente e
automaticamente vencidas todas as obrigações da Emissora constantes da Escritura de Emissão e exigirá dela o
imediato pagamento do saldo do Valor Nominal Unitário não amortizado, acrescido da Remuneração devida até a
data do efetivo pagamento, calculada pro rata temporis, encargos moratórios, se houver, e de quaisquer outros
valores eventualmente devidos pela Emissora nos termos da Escritura de Emissão, independentemente de aviso ou
notificação, na ocorrência de qualquer uma das seguintes hipóteses:
a.

descumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação de pagamento de juros e principal relativo às Debêntures
prevista na Escritura de Emissão;

b.

pedido de falência formulado por terceiros em face da Emissora e/ou da Garantidora e não devidamente elidido
pela Emissora no prazo legal;

c.

pedido de auto-falência formulado pela Emissora e/ou pela Garantidora;

d.

liquidação, dissolução ou decretação de falência da Emissora e/ou da Garantidora;

e.

se a Emissora e/ou a Garantidora propuserem plano de recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe de
credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido plano; ou se a
Emissora ingressar em juízo com requerimento de recuperação judicial, independentemente de deferimento do
processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; e

f.

perda ou intervenção da concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica da qual a Emissora é
titular, bem como a extinção ou qualquer forma de limitação da Emissora da totalidade ou parcela relevante da
referida concessão.
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O Agente Fiduciário deverá convocar, dentro de 5 (cinco) dias úteis da data em que tomar conhecimento da
ocorrência de qualquer dos eventos listados abaixo, a AGD para deliberar sobre a declaração de vencimento
antecipado das Debêntures, observado o quorum específico disposto abaixo, na ocorrência de qualquer uma das
seguintes hipóteses:
a.

descumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação relevante prevista na Escritura de Emissão, não sanada
em 15 (quinze) dias corridos contados da data do inadimplemento, exceto se outro prazo estiver sido
estabelecido nos termos da Escritura de Emissão;

b.

vencimento antecipado ou inadimplemento no pagamento de quaisquer obrigações a que esteja sujeita a
Emissora e/ou a Garantidora, no mercado local ou internacional, em valor igual ou superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais), cumulativa ou não;

c.

cisão, fusão, incorporação, ou transformação da Emissora ou qualquer outra forma de reorganização societária
relevante envolvendo a Emissora para a qual não tenha sido obtida anuência prévia dos Debenturistas nos termos
previstos no caput do artigo 231 da Lei de Sociedades por Ações;

d.

cisão, fusão, incorporação ou transformação da Garantidora ou qualquer outra forma de reorganização societária
relevante envolvendo a Garantidora, para a qual não tenha sido obtida anuência prévia dos Debenturistas, e
desde que, exclusivamente em decorrência da referida cisão, fusão, incorporação, transformação ou
reorganização societária relevante a Fitch Ratings (“Fitch”) rebaixe o rating da Emissão. Na impossibilidade de
atuação da Fitch, deverá ser contratada uma agência de classificação de risco de renome internacional para
atribuir dois novos ratings à Emissão, considerando o cenário anterior e posterior ao evento societário aqui
tratado, sendo que o rating atribuido a Emissão após a realização do referido evento societário não poderá ser
inferior aquele atribuido no período anterior a realização do mesmo;

e.

distribuição, pela Emissora e/ou pela Garantidora, de dividendos, incluindo dividendos a título de antecipação
e/ou rendimentos sob forma de juros sobre capital próprio, acima do mínimo obrigatório, caso a Emissora esteja
inadimplente com qualquer obrigação pecuniária e/ou obrigação não pecuniária relevante prevista na Escritura
de Emissão;

f.

descumprimento pela Emissora da manutenção dos índices financeiros nos limites abaixo estabelecidos nas
datas das suas respectivas apurações trimestrais:
(i)

O índice obtido da divisão da Dívida Financeira Liquida pelo EBITDA (conforme definidos
abaixo) não deverá ser superior a 2,5.

onde:
“Dívida Financeira Líquida” significa a dívida financeira da Emissora consistente nos empréstimos e
financiamentos da Emissora, deduzindo-se: (i) as disponibilidades da Emissora (inclusive caixas e
aplicações financeiras), (ii) os recebíveis decorrentes de subvenção a consumidores de energia elétrica da
Subclasse Residencial Baixa Renda (conforme definido na legislação vigente); e (iii) os Ativos Regulatórios
Líquidos, conforme definido abaixo.
“Ativos Regulatórios Líquidos” são obtidos pela diferença entre os ”Ativos Regulatórios” e os “Passivos
Regulatórios” da Emissora.
“Ativos Regulatórios” são os valores da Parcela A e/ou da Parcela B da estrutura tarifária ou quaisquer outros
direitos a serem acrescidos às tarifas de fornecimento e de uso do sistema de distribuição de energia elétrica
pela ANEEL e de alterações da legislação setorial, fiscal e tributária que impactem as condições de equilíbrio
econômico-financeiro do contrato de concessão da Emissora, conforme definido pelas Resoluções Normativas
da ANEEL, bem como pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, também aprovado pela ANEEL.
“Passivos Regulatórios” são os valores da Parcela A e/ou da Parcela B da estrutura tarifária ou quaisquer
outras obrigações a serem deduzidos das tarifas de fornecimento e de uso do sistema de distribuição de
energia elétrica pela ANEEL e de alterações da legislação setorial, fiscal e tributária que impactem as
condições de equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão da Emissora, conforme definido
pelas Resoluções Normativas da ANEEL, bem como pelo Manual de Contabilidade do Setor Elétrico,
também aprovado pela ANEEL..
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“EBITDA” significa o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, menos despesas não
recorrentes do trimestre somado ao EBITDA trimestral nos três trimestres anteriores.
(ii)

O índice obtido da divisão do EBITDA (conforme definido acima) pelas Despesas Financeiras
Líquidas (conforme definidas abaixo) não deverá ser inferior a 1,5.

onde:
“Despesas Financeiras Líquidas” significa as despesas financeiras líquidas da Emissora efetivamente
desembolsadas no trimestre somadas às despesas financeiras líquidas da Emissora desembolsadas nos três
trimestres anteriores.
g.

protestos de títulos contra a Emissora e/ou a Garantidora, cujo valor unitário ou agregado ultrapasse R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), salvo (1) se o protesto tiver sido efetuado por erro ou má-fé de
terceiros, desde que validamente comprovado pela Emissora e/ou pela Garantidora no prazo de 5 (cinco) dias, ou
(2) se o protesto for cancelado, em qualquer hipótese, ou (3) se tiver sido apresentada garantia em juízo, aceita
pelo Poder Judiciário;

h.

alienação do controle acionário direto da Emissora, exceto se (i) for para outra empresa do mesmo grupo
econômico; ou (ii) houver anuência prévia dos Debênturistas com relação à referida alienação;
alienação do controle acionário direto ou indireto da Garantidora, exceto se (i) for para outra empresa do mesmo
grupo econômico; ou (ii) a Fitch não rebaixar o rating da Emissão exclusivamente em decorrência da referida
alienação de controle.; ou, ainda (iii) houver anuência prévia dos Debenturistas com relação à referida alienação.
Na impossibilidade da atuação da Fitch em apurar o rating ao qual se refere o item “ii” acima, deverá ser
contratada uma agência de classificação de risco de renome internacional para atribuir dois novos ratings a
Emissão, considerando o cenário anterior e posterior a alienação do controle acionário, sendo que o rating
atribuido após a alienação de controle acionário aqui tratada não poderá ser inferior àquele atribuido no período
anterior à realização da mesma;

i.

j.

comprovação de inveracidade, insuficiência, incorreção ou inconsistência material de qualquer declaração feita
pela Emissora e/ou pela Garantidora na Escritura de Emissão e no Contrato de Distribuição, ou de qualquer
informação constante do Prospecto da 3ª Emissão que afete materialmente e adversamente a percepção de risco
das Debêntures e/ou da Emissora;

k.

não cumprimento de qualquer odem de execução por quantia certa oriunda de decisão judicial transitada em
julgado ou arbitral definitiva, de natureza condenatória, contra a Emissora e/ou a Garantidora ou qualquer
controlada, direta ou indiretamente, da Emissora, por valor individual ou agregado que ultrapasse R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais), no prazo estipulado para pagamento; e

l.

alteração no objeto social da Emissora e/ou da Garantidora, com relação ao disposto nesta data nos respectivos
estatutos sociais.

Após a realização da AGD, o Agente Fiduciário declarará antecipadamente vencidas todas as obrigações da
Emissora constantes da Escritura de Emissão e exigirá dela o imediato pagamento do saldo do Valor Nominal
Unitário não amortizado da Debêntures, acrescido da Remuneração devida até a data do efetivo pagamento,
calculada pro rata temporis, dos Encargos Moratórios, se houver, e de quaisquer outros valores eventualmente
devidos pela Emissora nos termos da Escritura de Emissão, a menos que titulares das Debêntures representando, no
mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em circulação, optem por não declarar o vencimento
antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures.
As Debêntures resgatadas em decorrência das hipóteses de Vencimento Antecipado Automático ou Vencimento
Antecipado por AGD serão canceladas.
Local de pagamento. Os pagamentos a que fizerem jus os Debenturistas, bem como aqueles relativos a quaisquer
outros valores devidos no termos da presente Escritura, serão efetuados no mesmo dia de seu vencimento utilizandose os procedimentos adotados pela CBLC e/ou CETIP ou por meio do banco mandatário das Debêntures para os
Debenturistas que não estejam com suas Debêntures depositadas em custódia vinculada ao BovespaFix e/ou SND.
Imunidade ou Isenção Tributária. Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção
tributária, este deverá encaminhar à Emissora e ao Banco Mandatário e Escriturador, no prazo de, no mínimo, 10
(dez) dias úteis antes da data prevista para recebimento de valores relativos às Debêntures, documentação
comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sendo certo que caso o Debenturista não envie referida
documentação à Emissora, esta fará as retenções de tributos conforme previsto em Lei.
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Prorrogação dos Prazos. Considerar-se-ão automaticamente prorrogados os prazos para pagamento de qualquer
obrigação prevista ou decorrente da Escritura de Emissão, inclusive pelos Debenturistas, no que se refere ao
pagamento do preço de subscrição, até o primeiro dia útil subseqüente, sem acréscimo de juros ou de qualquer outro
encargo moratório aos valores a serem pagos, quando a data de pagamento coincidir com feriado nacional, sábado ou
domingo ou dia em que não houver expediente comercial ou bancário na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados pela CETIP ou pela CBLC, hipóteses em que somente
haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado nacional, sábado ou domingo.
Encargos Moratórios. Ocorrendo atraso imputável à Emissora no pagamento de qualquer quantia devida aos
Debenturistas, o valor em atraso continuará a ser remunerado nos termos da Remuneração aplicável e, além disso,
ficará sujeito a multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos
calculados sobre os valores em atraso desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento,
independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das despesas incorridas para
a cobrança, desde que devidamente comprovadas.
Decadência do Direito aos Acréscimos. Sem prejuízo do disposto sobre a prorrogação de prazos, o nãocomparecimento do Debenturista para receber o valor correspondnete a quaisquer das obrigações pecuniárias da
Emissora nas datas previstas nessa Escritura, ou em comunicado publicado pela Emissora, não lhe dará direito ao
recebimento de nenhum rendimento, acréscimo ou encargo moratório no período correspondente à data em que os
recursos forem colocados à disposição para pagamento e a data efetiva de comparecimento do Debenturista para
recebimento desses recursos, 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
deverão ser, obrigatoriamente, comunicados, em até 10 (dez) dias, na forma de avisos, no jornal Valor Econômico,
edição nacional, bem como na página da Emissora na rede internacional de cimputadores – Internet (www.cemarma.com.br).
Aprovações Necessárias. A 3ª Emissão foi aprovada pela ANEEL em 16 de fevereiro de 2007, sendo que cópia da
respectiva aprovação se encontra anexa a este Prospecto.
Classificação de Risco da 3ª Emissão. A Emissora contratou a agência de classificação de risco Fitch para avaliar as
Debêntures, sendo que estas receberam a classificação [●]. Para maiores informações, ver a súmula da classificação
de risco anexa a este Prospecto. Emissora se comprometeu a submeter anualmente a 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.
Quoruns Mínimos Estabelecidos para Assembléia de Debenturistas
Nas deliberações da AGD, a cada “Debênture em Circulação” caberá um voto, admitida a constituição de
mandatário, Debenturista ou não. Observado o disposto neste item, as alterações nas características e condições das
Debêntures e da Emissão deverão ser aprovadas por Debenturistas que representem, no mínimo, a maioria das
Debêntures em circulação, observado que (i) as alterações nas condições de vencimento antecipado não automático
(ou seja, cláusula 5.2 da Escritura de Emissão), alteração referentes à forma, ao resgate e às espécies das Debêntures,
alteração na taxa de remuneração no caso previsto no item 4.3.5.9 da Escritura de Emissão, bem como os encargos
aplicáveis às Debêntures e a periodicidade de pagamento de juros remuneratórios das Debêntures, deverão contar
com a aprovação de 75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em circulação; (ii) alterações na Remuneração
e/ou Prazos e condições de Vencimento, excetuando-se as alterações na Remuneração e/ou na Amortização
decorrentes do disposto no item 4.3.45.9, Repactuação ou Amortização das Debêntures, bem como nas condições de
vencimento antecipado automático (ou seja, cláusula 5.1 da Escritura de Emissão) e/ou dispositivos sobre quorum
previstos na Escritura de Emissão, deverão contar com aprovação de Debenturistas representando 100% (cem por
cento) das Debêntures em Circulação.
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Serão consideradas como Debêntures em Circulação aquelas Debêntures emitidas pela Emissora que ainda não tiverem
sido resgatadas e/ou liquidadas e que não sejam de titularidade da Emissora, de coligadas e controladas da Emissora, ou
de seus controladores, ou dos respectivos administradores de tais sociedades, bem como seus cônjuges e parentes até
segundo grau. Para efeitos de quorum de deliberação não serão computados, ainda, eventuais votos em branco.
Cronograma Estimado das Etapas da Distribuição Pública
Encontra-se abaixo um cronograma estimado das etapas da Emissão:
Evento

Data de Ocorrência / Data Prevista (1)

1

Solicitação de registro da Emissão perante a CVM

19/01/2007

2

Publicação de Comunicado ao Mercado

06/03/2007

3

Início dos Roadshows

07/03/2007

4

Finalização do Procedimento de Bookbuilding

21/03/2007

5

Reunião do Conselho de Administração para
deliberar sobre a taxa final de Remuneração

21/03/2007

6

Registro da Emissão junto à CVM

22/03/2007

7

Publicação do Anúncio de Início da Emissão
Disponibilização do Prospecto Definitivo

23/03/2007

8

Data de Liquidação das Debêntures

27/03/2007

9

Publicação do Anúncio de Encerramento

29/03/2007

Ordem dos eventos

(1)

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

A Emissora e os Coordenadores realizarão apresentações sobre a Emissão a investidores nas cidades de de São Paulo
e Rio de Janeiro.
Identificação do Público Investidor Alvo
A Emissão 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 clientes dos Coordenadores e a
adequação ao investimento nas Debêntures, assegurando também que o tratamento conferido seja justo e eqüitativo.
Inadequação do Investimento para certos Investidores
A presente Emissão não se destina a investidores que não estejam capacitados a compreender e assumir os seus
riscos. O investimento nas Debêntures não é adequado a investidores que (i) necessitem de liquidez, tendo em vista a
possibilidade de serem pequenas ou inexistentes as negociações das Debêntures no mercado secundário; e/ou (ii) não
estejam dispostos a correr o risco de crédito de empresa do setor privado ou da volatilidade do mercado. O potencial
investidor deve ler todo o conteúdo deste Prospecto para fazer sua avaliação do investimento nas Debêntures da
Emissora, em especial o capítulo referente a Fatores de Risco.
Registro e Negociação no Sistema de Liquidação e Custódia
As Debêntures serão registradas (i) para distribuição no mercado primário na CETIP, através do SDT, com base nas
políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA, sendo as Debêntures liquidadas e custodiadas na CETIP; e (ii) para
negociação no mercado secundário: (a) na CETIP, por meio do SND, administrado pela CETIP, com base nas
políticas e diretrizes fixadas pela ANDIMA, sendo a distribuição liquidada e as Debêntures custodiadas pela CETIP;
e (b) no Bovespa Fix, administrado e operacionalizado pela Bovespa, sendo os negócios liquidados e as Debêntures
custodiadas segundo as normas e procedimentos da CBLC.
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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 nº 400/03 ou do registro da
Distribuição Pública; ou
(b) se for considerada ilegal, contrária a 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 (trinta) dias, durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo esse prazo de 30 (trinta) dias sem que tenham sido sanados os
vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da Emissão 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.
É facultado aos investidores, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aquisição das Debêntures até o
5º (quinto) dia útil posterior ao recebimento da comunicação.
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 Créditos e Direitos da Natureza Financeira – CPMF (“CPMF”), os
quais serão creditados na conta dos investidores, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação
da revogação aos investidores ou do recebimento da comunicação de revogação do investidor, em 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 da Distribuição Pública, ou que o fuindamentem, acarretando aumento
relevante dos riscos assumidos pela Emissora e inerentes à própria Distribuição Pública, a CVM poderá acolher o
pleito de modificação ou revogação da Distribuição Pública. Se for deferida a modificação, a Distribuição Pública
poderá, por iniciativa própria da CVM, ou a requerimento da Emissora, ser prorrogada por até 90 (noventa) 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
utitlizados para a publicação do Anúncio de Início. O Coordenador Líder tomará as providências cabíveis para
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 Emissão 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 5 (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 de 5 (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 Emissora e os Coordenadores celebraram o Contrato de
Distribuição, que está disponível para consulta junto à Emissora, aos Coordenadores e à CVM, nos endereços
indicados neste Prospecto.
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Procedimento de Distribuição e Forma de Colocação
As Debêntures serão objeto de Dstribuição Pública, sob regime de melhores esforços para a totalidade das
Debêntures, com intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores
mobiliários, para colocação no mercado por meio do SDT, observado o procedimento de distribuição previsto no §3º
do artigo 33 da Instrução CVM 400, nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação
e Distribuição de Debêntures Simples, em Regime de Melhores Esforços” celebrado entre a Emissora, o UBS
Pactual e o Itaú BBA, de acordo com o plano de distribuição elaborado pelos Coordenadores, que levará em
consideração suas relações com clientes e outras considerações de natureza comercial e estratégica.
A colocação pública das Debêntures somente terá início após a concessão do registro da Oferta pela CVM, a
publicação do anúncio de início da Oferta e a disponibilização do Prospecto Definitivo aos investidores, nos termos
na Instrução CVM 400. A Emissão das Debêntures deverá ser efetuada até o período máximo de 6 (seis) meses, a
contar da data de publicação do Anúncio de Início.
A Emissora não poderá efetuar nova emissão de debêntures antes de terem sido colocadas todas as Debêntures objeto
da Emissão.
Regime de Melhores Esforços
Observadas as condições previstas no Contrato de Colocação, os Coordenadores são contratados para realizar a
coordenação, colocação e distribuição pública das Debêntures objeto da Emissão, em regime de melhores esforços,
na proporção máxima descrita a seguir, conforme especificado abaixo:
Instituição Financeira
UBS Pactual
Itaú BBA
Total

Montante Máximo de Debêntures a Serem Colocadas
R$ 125.000.000,00
R$ 125.000.000,00
R$ 250.000.000,00

As Debêntures Adicionais ou as Debêntures do Lote Suplementar, se for o caso, serão colocadas pelos
Coordenadores sob o regime de melhores esforços na mesma proporção definida acima.
Informações sobre os Coordenadores
Banco UBS Pactual S.A.
O UBS Pactual foi fundado em 1983, como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Atualmente, é um
banco múltiplo, organizado como uma sociedade privada, com um patrimônio líquido de R$740 milhões (em 31 de
dezembro de 2005) e recursos administrados na ordem de R$36,4 bilhões (em 31 de dezembro de 2005). O UBS
Pactual tem como foco principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, private banking,
tesouraria, investimentos de médio e longo prazos e sales & trading. Sua sede está localizada no Rio de Janeiro e
possui escritórios nas Cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Recife, e uma subsidiária nas Ilhas Cayman.
O UBS Pactual participa ativamente das atividades de underwriting e distribuição de emissões de dívidas e ações
para empresas brasileiras nos mercados de capitais. A força da área de distribuição provém do amplo acesso e da
prestação de serviços aos vários grupos de investidores locais e externos, de renda fixa ou dedicados a renda
variável.
Desde 2003, a área de mercado de capitais do UBS Pactual assessorou clientes na captação de recursos no mercado
local que totalizaram, aproximadamente, R$13,1 bilhões, em operações de debêntures e notas promissórias. Entre as
principais, destacam-se as emissões de debêntures nas quais o UBS Pactual foi o coordenador líder: (i) Companhia
Siderúrgica Nacional, no valor total de R$1,5 bilhão; (ii) Lojas Americanas S.A., no valor de R$200,0 milhões; (iii)
Lupatech S.A, no valor de R$227,0 milhões; (iv) ALL - América Latina Logística S.A., no valor de R$120,0
milhões; (v) Braskem S.A., no valor de R$300,0 milhões; (vi) Camargo Cimentos S.A., no valor de R$360,0
milhões; e (vii) Vicunha Siderurgia S.A., no valor de R$1,2 bilhão.
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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 caracteriza-se 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, 2005 e 2006 (até novembro), com participações de
mercado de 26%, 20% e 25%, respectivamente. Em 2005, entre as operações coordenadas pelo Itaú BBA destacamse 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 Logística - 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; Companhia Vale do Rio Doce, no valor de R$5,5 bilhões;
Light Serviços de Eletricidade S.A., no valor de R$1,0 bilhão; NET Serviços de Comunicação S.A., no valor de
R$580 milhões; e o FIDC CESP III, no valor de R$650 milhões.
Relacionamento entre a Emissora e os Coordenadores
Com a aprovação pela ANEEL, em 6 de março de 2006, da reestruturação do grupo societário da Emissora (Ver
Seção "Reestruturação Societária - Entrada do Fundo administrado pelo UBS Pactual”) e a alienação indireta das
ações representativas de 46,25% do capital total da Equatorial Holdings LLC, incluindo 50% do poder de voto nas
deliberações da Equatorial, para o Fundo UBS Pactual, transação essa que foi efetivada em 07 de março de 2006, o
Fundo UBS Pactual passou a integrar indiretamente o grupo de controle da Emissora.
O UBS Pactual e empresas pertencentes ao seu conglomerado realizam diversas operações financeiras com a
Emissora, como a aplicação, pela Emissora, em fundos de investimento administrados pelo UBS Pactual e/ou
empresas pertencentes ao seu conglomerado, a atuação do UBS Pactual e/ou empresas pertencentes ao seu
conglomerado como instituição financeira adquirente de recebíveis de fornecedores da Emissora e a contratação, pela
Emissora, do UBS Pactual como Coordenador Líder da presente Emissão.
O Coordenador Líder e partes a ele relacionadas realizam diversas operações financeiras com a Emissora, como
aplicação, pela Emissora, em fundos de investimento administrados pelo Coordenador Líder, a atuação do
Coordenador Líder como instituição financeira adquirente de recebíveis de fornecedores da Emissora, e sua
contratação, pela Emissora, como Coordenador Líder da Emissão.
Além da presente Emissão, o Itaú BBA mantém relacionamento comercial com a Emissora por meio da prestação de
serviços bancários e celebração de operações financeiras, tais como: repasses do BNDES, prestação de fianças e
captação de recursos através de CDB's ou operações compromissadas.
Informações Adicionais
Nos termos da Instrução CVM 400, a Emissora e o Coordenador Líder apresentaram o pedido de registro da Emissão
à CVM, em 19 de janeiro de 2007, permanecendo o pedido sob análise da CVM.
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Os Coordenadores recomendam aos investidores que consultem este Prospecto, que estará à disposição dos
interessados a partir de 7 de março de 2007, nos endereços das instituições intermediárias mencionadas abaixo.
Para a obtenção de maiores informações sobre a Emissão, os investidores interessados deverão contatar quaisquer
das instituições intermediárias, nos endereços indicados abaixo:
Coordenadores
Banco UBS Pactual S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729 – 9º andar
São Paulo – SP
www.ubs.com/ubspactual
Banco Itaú BBA S.A.
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400 – 5º andar
São Paulo – SP
www.itaubba.com.br
Maiores informações sobre a Emissão poderão também ser obtidas com o Diretor de Relações com Investidores da
Emissora:

Nome
Endereço Comercial

Leonardo Duarte Dias
Av. Cel. Colares Moreira, 477
CEP 65075-441
São Luís – MA
(98) 3217.2123
(98) 3235 7161
leonardo.dias@cemar-ma.com.br
www.cemar-ma.com.br

Telefone
Fax
Endereço de Correio Eletrônico
Website da Emissora na Internet
Demonstrativo do Custo da Distribuição Pública
Custo da Emissão
Comissões e Taxa

Montante – R$

% em Relação ao Valor Total da Emissão

875.000,00

0,35

[•]

[•]

Taxa de Registro na CVM

82.870,00

0,033

Taxa ANBID

3.700,00

0,001

Outras Desepesas (1)

[•]

[•]

Total de Comissões e Despesas

[•]

[•]

Comissão de Estruturação e Distribuição
Comissão de Sucesso

(1)

Inclui a contratação de agência de rating, assessores jurídicos e auditores, impressão de prospectos e books de apresentação,
reuniões com investidores (road shows) e despesas gerais, incluindo ligações, fotocópias e outras despesas out of pocket.
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Custo da Distribuição Pública da Debênture

Por Debênture

Valor Nominal
Unitário R$
10.000,00

Custo da Distribuição (1)
R$
[•]

%
[•]

Montante Líquido
para a Companhia R$
[•]

(1)

Custo da Distribuição = R$ [•] = R$ [•] por Debênture
Número de Debêntures 25.000
Os custos incorridos pela Emissora com a Distribuição Pública representam [•]% da receita operacional bruta de
aproximadamente R$1,1 bilhão da Emissora, a qual corresponde a [•]. Dessa forma, não haverá qualquer impacto
relevante na condição financeira ou nos resultados da Emissora em decorrência dos custos incorridos com a
Distribuição Pública.
Fundo de Manutenção e Liquidez
Não será constituído fundo de manutenção e liquidez.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Considerando a colocação da totalidade das Debêntures e não levando-se em conta a eventual colocação de
Debêntures do Lote Suplementar e Debêntures de Quantidade Adicional, receberemos recursos líquidos no montante
de aproximadamente R$248,0 milhões, após a dedução de comissões e despesas. Pretendemos utilizar os recursos
provenientes da Emissão prioritariamente para pré-pagamento de dívidas existentes que apresentam condições mais
onerosas para a Emissora em relação às Debêntures, e, no caso de haver recursos excedentes, para implementação do
programa de investimentos da Emissora.
Apresentamos abaixo quadro com as principais características dos contratos de dívida que pretendemos liquidar, com
seus respectivos percentuais de pré-pagamento:
Curto Prazo
Contrato

Custo

Vencimento

Valor

Percentual
sobre o
Total

Longo Prazo
Valor

Percentual
sobre o
Total

Valor
Total
(Em R$
Milhões)

ELETROBRÁS RES
150/00-2035/00

IGP-M + 13,4% aa

30/12/2015

3.260

1,3%

82.234

33,8%

ELETRONORTE-PROT

IGP-M + 12,0% aa

30/08/2015

2.819

1,2%

87.438

35,9%

90.257

ELETRONORTE-SUPR

IGP-M + 12,0% aa

30/4/2009

21.229

8,7%

40.802

16,8%

62.031

85.495

CONCÓRDIA S/A

IGP-M + 12,0% aa

30/12/2023

9

0,0%

2.853

1,2%

2.862

FUNDO CCV

IGP-M + 12,0% aa

30/12/2023

9

0,0%

2.853

1,2%

2.862

Total

27.327

11,2%

216.180

88,8%

243.507

Caso os recursos recebidos fiquem abaixo do volume planejado, pretendemos liquidar prioritariamente as parcelas de
amortização concentradas no longo prazo, para posteriormente, em proporções relativas ao montante total das
dívidas relacionadas, liquidar parcelas concentradas no curto prazo. Em caso de distribuição parcial das Debêntures,
a Emissora não pretende, nesta data, buscar fontes alternativas de recursos para a liquidação antecipada dos contratos
acima listados.
Para maiores informações sobre o impacto dos recursos líquidos auferidos em decorrência da Emissão em nossa
situação patrimonial, veja as Seções “Capitalização” e “Discussão e Análise da Administração sobre as
Demonstrações Financeiras e os Resultados Operacionais”.
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PARTE III - INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSORA
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•
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•
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•
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•

Práticas de Governança Corporativa
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização da Emissora em 31 de dezembro de 2006, ajustada para refletir o
recebimento de recursos relativos à Emissão, considerando a colocação da integralidade das Debêntures e a não
colocação de Debêntures do Lote Suplementar e Debêntures da Quantidade Adicional.
As informações contidas na tabela abaixo, na coluna “Efetivo”, foram extraídas das demonstrações financeiras da
Emissora para o período encerrado em 31 de dezembro de 2006, produzidas de acordo com o GAAP Brasileiro.
O investidor deve ler esta tabela em conjunto com as Seções "Informações Financeiras Selecionadas", "Discussão e
Análise da Administração sobre as Demonstrações Financeiras e os Resultados Operacionais" e as demonstrações
financeiras da Emissora e respectivas notas explicativas constantes deste Prospecto.
Em 31 de dezembro de 2006
Ajustado (1)

Efetivo
R$
Milhões
Caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de curto prazo:

199.443

%Capitalização
Total
19,9%

R$
Milhões

%Capitalização
Total

205.936

19,8%

Endividamento no curto prazo

45.241

4,5%

17.915

1,7%

Endividamento total no curto prazo

38.824

3,9%

11.498

1,1%

Debêntures no curto prazo (2)

6.417

0,6%

6.417

0,6%

Endividamento no longo prazo

549.245

54,7%

583.065

56,2%

Endividamento total de longo prazo

538.147

53,6%

321.967

31,0%

(2)

11.098

1,1%

261.098

25,2%

Endividamento total

594.486

59,2%

600.980

57,9%

Total do patrimônio líquido

454.779

45,3%

454.779

43,8%

1.037.844

100,0%

Debêntures no longo prazo

Total de capitalização(3)

1.049.265

100,0%

________________
(1)

Ajustado para refletir a distribuição da totalidade das Debêntures, presumindo-se que as mesmas serão vendidas pelo Valor Nominal Unitário, que é de
R$$10.000,00, sem considerar as Debêntures do Lote Suplementar e as Debêntures Adicionais.
(2)
(3)

O montante registrado em debêntures inclui a segunda e terceira emissão de debêntures.
Endividamento total (excluída a parcela de curto prazo e dívida de longo prazo com vencimento de curto prazo) mais patrimônio líquido.
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TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS
Em 31 de dezembro de 2006, havia 15.951.712.445.263 ações ordinárias, 123.923.178.175 ações preferenciais da
Classe A e 162.572.922.331 ações preferenciais da Classe B – todas nominativas e sem valor nominal –
representativas do capital social da Emissora.
A Emissora emitiu debêntures no âmbito da reestruturação de suas dívidas. Detentores de aproximadamente 98% das
debêntures da primeira emissão aprovaram os termos do “Acordo de Subscrição de Debêntures e Outros Pactos”,
apresentados pela SVM Participações, e concordaram em integralizar debêntures da segunda emissão da Emissora
com suas debêntures da primeira emissão. Os detentores das debêntures da primeira emissão da Emissora
remanescentes (aproximadamente 2%), mediante a celebração de um Acordo de Repactuação de Dívida e Outros
Pactos, concordaram em reestruturar seus créditos em condições similares às disponibilizadas pela Emissora e SVM
Participações à Eletrobrás e à Eletronorte para reestruturação de seus créditos. Para informações mais detalhadas
sobre as debêntures em circulação veja a Seção “Discussão e Análise sobre as demonstrações Financeiras e
Resultados Operacionais – Financiamentos Relevantes – f) Segunda Emissão de Debêntures”.
Histórico das negociações de debêntures da segunda emissão da Emissora
A tabela abaixo apresenta o histórico de negociação das debêntures de emissão da Emissora, indicando as cotações
mínimas, médias e máximas nos períodos indicados

1º Trimestre 2005
2º Trimestre 2005

Código de
Negociação
ENMA12
ENMA12

Quantidade de
Debêntures Negociadas
-

Número de
Negócios
-

3º Trimestre 2005

ENMA12

27.110

4

4º Trimestre 2005

ENMA12

-

-

-

-

-

2005

ENMA12

27.110

4

353,5397

353,5397

353,5397

Períodos

Mínima*

Média*

Máxima*

-

-

-

353,5397

353,5397

353,5397

1º Trimestre 2006

ENMA12

-

-

-

-

-

2º Trimestre 2006

ENMA12

928

4

287,5368

287,5368

287,5368

3º Trimestre 2006

ENMA12

-

-

-

-

-

4º Trimestre 2006

ENMA12

8.210

3

243,7421

243,9327

244,1233

9.138

7

243,7421

265,6395

287,5368

Janeiro de 2007

2006
ENMA12

-

-

-

-

-

Fevereiro de 2007

ENMA12

-

-

-

-

-

* As variações apresentadas nas cotações das debêntures decorrem dos efeitos das amortizações ocorridas, bem como dos bônus de
continuidade a que fazem jus os debenturistas a cada 12 meses a contar da data de emissão das debêntures da segunda emissão.
Fonte: Sistema Nacional de Debêntures/CETIP
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS
Apresentamos abaixo as informações financeiras para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2004,
2005 e 2006. As informações abaixo devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações
financeiras auditadas da Emissora e respectivas notas explicativas, incluídas neste Prospecto e com as Seções
“Sumário das Informações Financeiras” e "Discussão e Análise da Administração sobre as Demonstrações
Financeiras e os Resultados Operacionais".
O sumário do balanço patrimonial e das demonstrações de resultado relativos aos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2006, 2005 e 2004 é derivado das demonstrações financeiras da Companhia elaboradas de acordo
com o GAAP Brasileiro inclusas neste Prospecto.
Nossas demonstrações financeiras referentes a 31 de dezembro de 2004 foram auditadas de acordo com as normas de
auditoria aplicáveis no Brasil, pela PricewaterhouseCoopers, e as demonstrações financeiras relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2006 e 2005, foram auditadas de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no
Brasil, pela KPMG Auditores Independentes ,também inclusas incluídas neste prospecto, cujo relatório apresenta
parágrafos de ênfase com relativos a: (i) inclusão do valor de R$ 8.010 mil nas demonstrações financeiras da
Companhia referentes a contras a receber de longo prazo decorrente de comercialização de energia elétrica na âmbito
da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”), registrado com base no em valores fornecidos pela
própria CCEE e instruções da ANEEL o qual a realização depende de definição de processos judiciais movidos por
empresas do setor, relativos a interpretação das regras de mercado; e (ii) inclusão no reajuste tarifário anual da
CEMAR de um componente financeiro provisório de R$ 34.008 mil para fazer face aos custos incorridos pela
Companhia com o “Programa Luz para Todos”, contabilizado como despesa antecipada, em atendimento a
Resolução no 369 da ANEEL. A CEMAR iniciou a recuperação desse ativo via tarifa em Setembro de 2006,
restando o saldo em 31 de dezembro de 2006 do valor de R$ 24.185 mil a recuperar. O citado valor está em processo
de validação e homologação definitiva pela ANEEL.
Conforme indicado em nossas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2005, a
forma de apresentação de determinados itens referentes a 31 de dezembro de 2004 foi alterada, de modo a melhorar a
divulgação de informações aos leitores de nossas demonstrações financeiras, cumprir com as normas e regras da
ANEEL que determinaram certas classificações em 2005 e tornar os valores comparativos com a apresentação de
2005.
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2005 apresentam informações
comparativas reclassificadas de 2004. Estas reclassificações que não alteram o resultado do exercício ou o
patrimônio líquido para 2004, encontram-se resumidas na seção “Discussão e análise da administração da situação
financeira e dos resultados das operações”.
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Balanços Patrimoniais
Ativo (em R$ mil)

56

Passivo e Patrimônio Líquido (em R$ mil)
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Demonstrações de Resultados (em R$ mil)
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DISCUSSÃO E ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E OS RESULTADOS OPERACIONAIS
Esta análise e discussão da administração da Companhia sobre a situação financeira e os resultados operacionais
da Companhia deve ser lida em conjunto com as nossas demonstrações financeiras e as respectivas notas
explicativas incluídas neste Prospecto. As demonstrações financeiras constantes deste Prospecto foram elaboradas
em conformidade com a legislação societária e as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Visão Geral
A Emissora atua no mercado de distribuição de energia elétrica no Estado do Maranhão, com uma área de
abrangência de 333.366 km2, correspondendo a 3,91% do território nacional, e com uma população estimada em 6,2
milhões de habitantes, equivalente a 3,3% da população brasileira. Segundo a ABRADEE, a Emissora é a segunda
maior distribuidora de energia elétrica do Nordeste em extensão de área de concessão, com 21,4% do total da
extensão do Nordeste, a quarta em termos de número de consumidores, com aproximadamente 9,0% do total da base
de consumidores do Nordeste, e a quinta em termos de consumo de energia, com aproximadamente 7,0% do total do
Nordeste.
Em 2006, a Emissora distribuiu 2.917.424 MWh, representando um crescimento de 4,5% em relação a 2005. Durante
o ano de 2006, foram acrescentadas 93.797 novas unidades consumidoras à base total de clientes da Emissora,
elevando a quantidade absoluta de nossos consumidores de 1.254.399 no final de 2005 para 1.348.877 no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2006 - já considerados os desligamentos dos consumidores existentes - o que
representou um aumento líquido de 7,5%.
Em 2006, a composição da receita de fornecimento da Emissora por classes de consumo foi a seguinte: 42,9%
provenientes de consumidores residenciais, 24,1% provenientes de consumidores comerciais, 12,0% provenientes de
consumidores industriais, 2,8% provenientes de consumidores rurais e 18,3% provenientes de outros consumidores.
O Negócio de Distribuição de Energia Elétrica
A distribuição de energia elétrica caracteriza-se por ser um negócio de capital intensivo, que sofre intervenção da
ANEEL, por meio, inclusive, da definição de tarifas, e cuja estrutura de custos está dividida em custos não
gerenciáveis, incluídos na “Parcela A”, e por custos gerenciáveis incluídos na “Parcela B” (Veja item “Reajuste
Anual – IRT”).
Desta maneira, acreditamos que os fatores mais importantes que exercem uma forte influência sobre a performance
financeira do nosso negócio são:
•

as tarifas determinadas pela ANEEL;

•

crescimento da base de clientes e do seu consumo per capita efetivamente faturado na área de concessão;

•

controle dos custos e das despesas operacionais, inclusive perdas de energia;

•

estrutura de capitais e de custos de financiamento; e

•

investimentos com retorno adequado.

Não possuímos ingerência sobre o aumento de tarifa e o crescimento da base de clientes e o seu consumo per capita.
O comportamento dessas variáveis terá um impacto determinante no nível das nossas receitas, o que determinará a
manutenção ou alteração do ritmo de crescimento da geração de caixa do nosso negócio.
Ressaltamos ainda que, conforme os termos estabelecidos pela Lei do Novo Mercado do Setor Elétrico, e com base
na Lei nº 9.074/95 e na Resolução ANEEL nº 264/98, alguns de nossos clientes podem deixar o ambiente de tarifas
reguladas e se tornar Consumidores Livres desde que atendam aos seguintes critérios:
•

possuam demanda mínima de 10MW, ligados em tensão mínima de fornecimento de 69kV, e possuam data
de ligação após 08 de julho de 1995; ou
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•

possuam demanda mínima de 3MW, ligados em tensão mínima de fornecimento de 69kV, e possuam data
de ligação anterior a 08 de julho de 1995; ou

•

possuam demanda mínima de 500kW, e possuam contrato de aquisição de energia elétrica diretamente com
Pequenas Centrais Hidroelétricas – PCH ou com fontes alternativas de geração de energia, tais como eólica,
biomassa ou solar.

Estes potenciais Consumidores Livres representam um percentual pequeno da base total de clientes da Emissora,
totalizando apenas 76 clientes, que em 2006 consumiram 388.733 MWh de energia. Estes 76 clientes se dividem em:
(i) 46 clientes da classe industrial (ou 0,48% da base total dos clientes industriais); (ii) 13 clientes da classe
comercial (ou 0,01% da base total dos clientes comerciais); (iii) 8 clientes da classe do poder público (ou 0,05% da
base total dos clientes poderes públicos); e (iv) 4 clientes da classe rural (ou 0,01% da base total dos clientes rurais).
Atualmente, há 1 Consumidor Livre na área de concessão da Emissora, e dois importantes consumidores instalados
no Maranhão, o Consórcio de Alumínio do Maranhão – ALUMAR e a Usina Pelotizadora Norte pertencente à Vale
do Rio Doce, são clientes cativos da Eletronorte. Caso os potenciais Consumidores Livres optem por tornarem-se
Consumidores Livres, tais clientes deixariam de pagar a tarifa de consumo de energia elétrica e passariam a pagar
uma tarifa pelo uso do nosso sistema de distribuição, ou a “tarifa fio”, representada pela Tarifa de Uso da Rede de
Distribuição (TUSD), o que minimizaria o impacto financeiro da perda destes clientes. Acreditamos que os
potenciais Consumidores Livres constituem um baixo risco para o nosso negócio, pois apenas 5 desses clientes
encontram-se conectados a nossa rede de distribuição em tensão suficientemente elevada para que a TUSD não torne
o fornecimento de energia por terceiros pouco atrativo (de 69kV ou superior). Para maiores esclarecimentos sobre
Consumidores Livres, vide Seção “Visão do Setor Elétrico Brasileiro”.
Aspectos Regulatórios
As tarifas aplicadas pelas distribuidoras de energia elétrica no Brasil são reguladas pela ANEEL e os seus resultados
dependem significativamente dos aspectos regulatórios. Os contratos de concessão das distribuidoras definem os
reajustes anuais, as revisões tarifárias periódicas e a possibilidade de eventuais revisões tarifárias extraordinárias.
Reajuste Anual – IRT
O reajuste anual é um evento que ocorre, conforme estipulado no Contrato de Concessão, no dia 28 de agosto de
cada ano. Este reajuste anual é definido pelo IRT – Índice de Reajuste Tarifário, que leva em consideração a correção
das duas parcelas que compõem a receita da distribuidora, a saber:
•

Parcela A – composta pelos custos não gerenciáveis tais como: a compra da energia elétrica, os encargos do
uso da rede e os encargos regulatórios, que são repassados ao consumidor observando em alguns casos os
limites estipulados pela ANEEL; e

•

Parcela B – parcela relativa aos custos gerenciáveis que são representados pelos custos de operação e
manutenção, pelo retorno dos investimentos relacionados ao sistema de distribuição de energia elétrica, bem
como os custos de depreciação e amortização corrigidos pelo IGP-M, subtraída do Fator X (índice que
reflete os ganhos de produtividade auferidos pela distribuidora que são compartilhados com consumidores).
Para maiores esclarecimentos sobre o Fator X, vide a Seção “Visão Geral do Setor Elétrico – Tarifas de
Distribuição de Energia”.

Em 2001, foi criada a CVA, conta de compensação da variação das despesas da Parcela A. De acordo com as regras
estabelecidas, quando essas despesas forem superiores aos valores reconhecidos na fixação das tarifas de uma
distribuidora, esta possui o direito de recuperar a diferença no reajuste tarifário anual seguinte. Neste caso, diferimos
o aumento nos custos e o contabilizamos como um ativo em nosso balanço. Esses valores, que são corrigidos pela
Taxa SELIC, somente serão reconhecidos como despesas, na medida em que faturarmos os respectivos aumentos na
tarifa. Da mesma forma, caso ocorra o efeito inverso e os custos da Parcela A sejam inferiores às projeções da
distribuidora, este ganho será devolvido aos consumidores por meio de futura redução de tarifa.
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Revisão Tarifária Periódica
A revisão periódica tem como objetivo manter a condição de equilíbrio financeiro das concessionárias de distribuição
de energia elétrica, através do Reposicionamento Tarifário e do Fator X. O reposicionamento tarifário consiste no ajuste
do nível das tarifas de energia elétrica que gere uma receita necessária à cobertura dos custos não gerenciáveis, bem
como dos custos operacionais eficientes, custos de depreciação e amortização e de adequada remuneração sobre os
investimentos realizados pelas distribuidoras de forma eficiente e prudente. O Fator X, por sua vez, visa compartilhar
com o consumidor nos reajustes tarifários anuais os ganhos de produtividade auferidos no cálculo dos custos da Parcela
B. Este processo de revisão respeita os ciclos estipulados pelo contrato de concessão, sendo que no caso da Emissora o
primeiro ocorreu em 28 de agosto de 2005, ou seja, cinco anos após a assinatura do Contrato de Concessão, e os
próximos processos de revisão ocorrerão a cada 4 anos, contados a partir de 28 de agosto de 2005.
A revisão tarifária utiliza como metodologia o repasse ao consumidor das variações dos custos da Parcela A
estimados para os 12 meses subseqüentes à data da referida revisão, conjuntamente com a definição de um novo
valor para a Parcela B, com base nos pontos descritos a seguir:
• custos operacionais eficientes, estimados a partir de uma empresa de referência, em que a ANEEL se baseia
para simular os custos que uma empresa virtual teria para atender a mesma área de concessão da
distribuidora, levando em consideração os aspectos específicos da concessão como as particularidades da
área servida, localização dos consumidores, níveis de qualidade, etc;
• remuneração e depreciação dos ativos da concessão, ou seja, a taxa de remuneração e depreciação
regulatória que são aplicados sobre os valores dos ativos em serviço, chamada de “Base de Remuneração
Regulatória”. Esta base é definida de acordo com os critérios pré-estabelecidos pela ANEEL e deve
contemplar todos os ativos necessários para a prestação de serviços da concessionária; e
• definição do Fator Xe, que é um dos componentes do Fator X (Veja Seção discussão sobre Fator X no item
“Visão Geral do Setor Elétrico Brasileiro – Tarifas de Distribuição de Energia”).
A “Base de Remuneração Regulatória” da Emissora foi aprovada em caráter definitivo pela Resolução
Homologatória da ANEEL nº 196, de 22 de agosto de 2005, que fixou os resultados da primeira revisão tarifária da
CEMAR. Acreditamos que este fato elimina definitivamente as incertezas que tal processo pode ocasionar pela
definição da “Base de Remuneração Regulatória” em forma provisória, o que aconteceu com diversas distribuidoras
elétricas brasileiras. Adicionalmente, cabe destacar que a Resolução Normativa no 234, de 31 de outubro de 2006,
estabeleceu para o próximo período de revisões tarifárias a base de remuneração definida em 2005, diminuindo
sensivelmente as incertezas.
Revisão Tarifária Extraordinária
Na ocorrência de eventos que possam colocar em risco o equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias, a
ANEEL pode ajustar as tarifas através de revisões tarifárias extraordinárias.
Em 1999, a ANEEL concedeu uma revisão tarifária extraordinária a algumas distribuidoras, para compensá-las dos
efeitos da desvalorização cambial ocorrida naquele ano. Em 2001, as tarifas de distribuição tiveram uma nova
revisão tarifária extraordinária em função das perdas financeiras ocasionadas pelo racionamento de energia ocorrido
naquele ano, ou seja, foi criada uma Revisão Tarifária Extraordinária visando tal compensação. Este aumento
tarifário foi excluído da tarifa da Emissora em setembro de 2005, após ter cumprido o seu propósito de compensação
das perdas financeiras.
Realinhamento Tarifário
Até 2002, os índices percentuais de reajuste eram aplicados de maneira uniforme para todas as classes de tarifas onde
se verificava um subsídio dos consumidores residenciais para os consumidores industriais. Em 2003, iniciou-se um
processo de realinhamento tarifário visando reduzir os subsídios cruzados entre os consumidores em diferentes níveis
de tensão de atendimento. Espera-se que os subsídios aos consumidores industriais sejam eliminados por estes
realinhamentos tarifários até 2007.
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Tarifa de Uso da Rede de Distribuição – TUSD
A Tarifa de Uso da Rede de Distribuição é a tarifa cobrada pelas distribuidoras pelo uso da sua rede de distribuição
para a passagem da energia. Neste caso, os consumidores que optarem pelo mercado livre, conforme exposto acima
na Seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais Negócio de Distribuição de Energia Elétrica”, terão que pagar uma tarifa pelo uso da rede de distribuição da
concessionária a qual estiverem conectados. A TUSD não inclui o custo da energia comprada, mas permite que a
distribuidora continue a ser remunerada pelos seus ativos, e garanta a cobertura para os seus custos operacionais e de
depreciação e neste contexto, a ANEEL vem realizando periodicamente ajustes na metodologia de cálculo da TUSD
visando minimizar o impacto da passagem de clientes cativos para livres.
Evolução Tarifária – 2004 a 2006
Apresentamos abaixo a tabela com o reajuste das tarifas de energia elétrica da Emissora no período em referência e o
reflexo destas variações nos seus resultados, levando-se em consideração os reajustes tarifários efetivamente pagos
por nossos consumidores, baseado nos Reajustes Anuais e na Revisão Tarifária Periódica determinadas pela ANEEL.
2004
Ocorrência na Data
Aumento Verificado

2005

Reajuste Anual
19,73%

(3)

2006

Revisão Tarifária
10,96%

(2)

Reajuste Anual
14,58% (1)

(1) O Reajuste anual em 2006 de 14,58%, reflete o IRT – Índice de reajuste Tarifário contratual de 10,07%, o percentual de 4,51%
referentes aos valores de CVA de anos anteriores, bem como ativos e passivos regulatórios.
(2) Reflete a Revisão Tarifária homologada pela ANEEL de 15,95%, cujo reposicionamento tarifário será implementado em duas etapas:
(i) a primeira, correspondente ao percentual de 7,16%, foi repassada para a tarifa em 2005 e (ii) a diferença será repassada para a tarifa ao
longo dos próximos 3 anos, gerando a Receita Tarifária Diferida – RTD. O valor total do reajuste tarifário em 2005 foi de 10,96%, sendo
7,16% relativos à parcela do reposicionamento tarifário não diferida e 3,80% relativos aos componentes financeiros externos à revisão
tarifária periódica, tais como repasse da CVA, repasse do aumento na alíquota de PIS/COFINS não incorporado a tarifa e repasse dos
custos relativos a campanhas de medidas e reavaliação de ativos realizados no âmbito do processo de Revisão Tarifária.
(3) O Reajuste anual em 2004 de 19,73%, reflete o IRT – Índice de reajuste Tarifário contratual de 16,47%, o percentual de 0,068%
referente aos custos de implantação do PERCEE e o complemento de 3,184% referentes aos valores de CVA de anos anteriores.

Em 28 de agosto de 2006, a Emissora teve suas tarifas reajustadas em 14,58%. Nessa ocasião, a Emissora recebeu a
primeira parcela da RTD no valor de R$ 42,5 milhões. Além disso, a Emissora foi a primeira concessionária de
distribuição de energia elétrica a obter, em caráter provisório, a compensação do impacto causado pela
implementação do Programa Luz para Todos, cujo montante foi de R$ 34 milhões.
Compra de Energia
A Emissora adquire a maior parte de sua energia através da elaboração de contratos de longo prazo com quantidades
e preços pré-estabelecidos. No ano de 2006, a energia comprada pela Emissora correspondeu a um volume total de
4.279 GWh. Dentro deste volume, o montante de 96,2% foi contratado no Leilão de Energia de Empreendimentos
Existentes (Mega Leilão), por meio dos Contratos de Compra de Energia no Ambiente Regulado (CCEARs), 3,48%,
foi contratado da CHESF por intermédio dos leilões de compra e venda de energia realizados pelo extinto MAE e o
restante 0,29% de por meio do PROINFA.. A Emissora tem a opção de descontratar anualmente até 4% do volume
contratado através do Mega-Leilão, a seu exclusivo critério.
A Emissora vinculou parte de seus recebíveis em garantia do pagamento dos geradores, com quem foram firmados
os CCEARs. Os termos da CCEARs são regulados pela ANEEL e ajustados anualmente com base no IPCA, em
oposição à nossa Parcela B que é ajustada com base no IGP-M. Esses dois indexadores podem apresentar diferentes
variações.
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Conforme regulamentado no Artigo 29 do Decreto 5.163, de 30 de julho de 2004, durante o ano de 2006, foram
realizadas a redução e a compensação dos montantes dos CCEARs, através da aplicação do Mecanismo de
Compensação de Sobras e Déficit – MCSD, por meio do qual as distribuidoras com sobras contratuais de energia
repassaram para as distribuidoras com déficit de energia suas respectivas sobras.
Em junho e outubro de 2006 a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE realizou leilões de venda de
energia de Novos Empreendimentos A-3 e A-5, com contratos de suprimento para os anos de 2009 e 2011
respectivamente. Em dezembro de 2006 foi realizado o 5º Leilão de “Energia Velha A-1” para suprimento em 2007.
A Emissora participou de ambos os leilões.
Ambiente Econômico Brasileiro
O consumo de energia elétrica está altamente correlacionado com o crescimento do PIB. Nesse contexto, o fator mais
relevante para a Emissora é o consumo de energia elétrica do Estado do Maranhão e da Região Nordeste do Brasil.
Em 2006, o crescimento do consumo de energia apresentado pela região Nordeste foi de 59.053 GWh, representando
um crescimento de 3,8% em relação ao ano de 2005, que foi de 56.891 GWh. No caso da região Norte, o
crescimento foi de 4,9%, ou seja, o consumo passou de 20.564 GWh em 2005 para 21.571 GWh em 2006, e para a
região Centro-Oeste, o crescimento foi de 1,0%. O crescimento do consumo de energia nestas regiões foi superior à
média nacional que alcançou 3,8%, e cresceu de 334.654 GWh em 2005 para 347.371 GWh em 2006. Segundo
dados do Ministério de Minas e Energia – MME, entre 1997 e 2006, o consumo residencial de energia cresceu em
média, por ano, 3,3%, 3,5% e 2,1%, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, respectivamente, comparado com o
crescimento médio anual nacional de apenas 1,9%.
O crescimento médio do PIB brasileiro entre os anos de 2001 a 2006 não foi expressivo, sendo de apenas 2,3% ao
ano. Nesse período, além de baixas taxas de crescimento, também se observou uma grande volatilidade nas
principais variáveis macroeconômicas, tais como câmbio, juros e inflação. Abaixo listamos as principais variáveis
que descrevem o comportamento da economia no ano de 2006:
•

2,9% de crescimento real do PIB (valor estimado em 2006 pelo BACEN);

•

4,8% do PIB de superávit primário do setor público (período acumulado últimos 12 meses em janeiro de
2006);

•

Saldo da balança comercial em US$ 47,552 bilhões; e

•

3,1% de inflação medida pelo IPCA.

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 Selecionados
2006
2,9%
3,1 %
3,9%
7,9%
15,0%
2,18
-8,7%

PIB (%)1
Inflação (IPCA) 2
Inflação (IGP-M) 3
Taxa TJLP 4
Taxa CDI 5
Taxa Média de Câmbio (R$/US$)
Variação Cambial (R$/US$)

2005
2,3%
5,7%
1,2%
9,8%
19,1%
2,44
-16,7%

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

Fonte: Banco Central do Brasil
(1)
Fonte IBGE.
(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).
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Crescimento na Demanda de Energia e o Crescimento da Economia Regional
A performance da economia brasileira afeta particularmente a demanda por energia elétrica. Consequentemente, o
crescimento econômico nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste pode ser o principal fator que afeta a demanda
por nossa energia e nossos resultados operacionais.
A distribuição de energia em nossa área de concessão também apresenta uma correlação com o crescimento
econômico do Estado do Maranhão, por nossa base de clientes ser constituída principalmente de consumidores
residenciais e pelo setor da administração pública. O Estado do Maranhão tem uma das maiores porcentagens de
população rural dentre os Estados brasileiros e apresenta uma das taxas mais baixas de desenvolvimento humano no
país. Desta forma, acreditamos que o Estado do Maranhão tem um potencial significativo de desenvolvimento
econômico, o qual acreditamos que se transformará em um potencial aumento na demanda de energia elétrica. Em
2006 o consumo de energia elétrica aumentou 4,5%, passando dos 2.792,8 GWh em 2005 para 2.917,4 GWh.
Estrutura de Custos Operacionais
A estrutura de custos operacionais das companhias de energia elétrica é composta pelos custos não gerenciáveis,
denominado “Parcela A”, e pelos custos gerenciáveis, que fazem parte da “Parcela B” da tarifa.
O grupo dos custos não gerenciáveis é representado pela: (i) compra de energia; (ii) encargos de uso da rede e
conexão e (iii) encargos setoriais compostos por: (a) Conta de Consumo Combustível – CCC, (b) Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE, (c) Reserva Global de Reversão – RGR, (d) Taxa de Fiscalização da ANEEL,
(e) Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDTC, (f) Pesquisa e Desenvolvimento P&D, entre outros.
Já os custos gerenciáveis são compostos pelos gastos com pessoal, material, serviços de terceiros e outros.
Discussão sobre as Práticas Contábeis Relevantes
Políticas contábeis relevantes são aquelas importantes tanto para a representação da situação financeira quanto para
os resultados das operações e, que exigem da administração, os julgamentos mais difíceis, subjetivos ou complexos,
freqüentemente em virtude da necessidade de elaborar estimativas sobre o efeito de questões inerentemente incertas.
Conforme aumenta o número de variáveis e suposições que afetam a possível resolução futura das incertezas, esses
julgamentos tornam-se ainda mais subjetivos e complexos. De forma a fornecer um entendimento sobre como a
administração formula seus julgamentos sobre eventos futuros, incluindo as variáveis e suposições que sustentam as
estimativas, e a susceptibilidade desses julgamentos a diferentes circunstâncias, identificamos as seguintes políticas
contábeis relevantes:
Perdas por queda no valor de recuperação, depreciação e amortização do ativo imobilizado
A Emissora avalia periodicamente a necessidade de realizar testes de recuperabilidade de bens duráveis (ou grupos
de bens) com base em diversos indicadores, tais como o nível de lucratividade dos seus negócios e avanços
tecnológicos. Quando preciso, na ocorrência de qualquer evento desencadeador negativo, como uma perda
significativa de valor de mercado do ativo imobilizado composto por: bens imóveis, instalações e equipamentos
(“Ativo Imobilizado”), ou uma relevante mudança adversa no seu volume ou na maneira em que um bem durável
vem sendo utilizado, são elaborados estudos de fluxo de caixa para determinar se o valor contábil do Ativo
Imobilizado é passível de recuperação através da lucratividade resultante dos seus negócios. Para estimar fluxos de
caixa futuros, a Companhia realiza várias suposições e estimativas. Essas suposições e estimativas podem sofrer a
influência de fatores externos e internos distintos, tais como tendências econômicas e setoriais, taxas de juros, taxas
de câmbio, mudanças nas estratégias de negócios e no tipo de produtos oferecidos ao mercado.
A Emissora reconhece as despesas relacionadas à depreciação e amortização de seu Ativo Imobilizado com base no
método linear. A vida útil dos bens é analisada periodicamente com base em fatos e circunstâncias existentes. Dada a
natureza do Ativo Imobilizado da Companhia, a determinação das vidas úteis demanda um julgamento considerável
e é inerentemente incerta, devido a mudanças na tecnologia e à competição no setor, que podem provocar a
obsolescência antecipada do Ativo Imobilizado. Se a Emissora vir-se obrigada a modificar significativamente as
suposições utilizadas, a despesa com depreciação, a baixa contábil por obsolescência e o valor contábil líquido do
ativo imobilizado poderia sofrer variação significante.
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Investimentos, ágio na aquisição de bens, bens intangíveis e amortização
O ágio ou o deságio registrado na aquisição de participação patrimonial em uma sociedade é calculado como a
diferença entre o preço de compra e o valor contábil subjacente (geralmente baseado pelo critério fiscal) do
investimento adquirido. Ágio é contabilizado entre o registro do aumento de valor dos bens tangíveis baseado no
valor de mercado e pela rentabilidade futura estimada; ele é amortizado pelo período da rentabilidade futura
projetada. O deságio só é amortizado quando da realização do respectivo ativo por meio de venda ou alienação. De
modo geral, o ágio não é tributável até que os bens sejam vendidos ou que medidas sejam tomadas para a sua
reestruturação. A baixa do valor líquido do ágio é realizada se e quando necessário.
Impostos diferidos
O reconhecimento de ativos e passivos fiscais diferidos toma por base as diferenças temporárias entre os valores
líquidos apresentado na demonstração financeira e a respectiva base fiscal do ativo e do passivo. A parcela de
prejuízos fiscais passíveis de compensação com lucros de exercícios futuros são reconhecidas na medida em que se
considere provável a realização de futuros resultados tributáveis. Para as companhias abertas, os resultados
tributáveis futuros são descontados pelo valor presente das perdas fiscais que se esperam compensar com a referida
receita ao longo de um período máximo de dez anos, sendo registradas como um ativo. A Emissora utiliza
geralmente um período de projeção máximo de cinco anos. Caso uma sociedade opere com prejuízo ou se veja
impossibilitada de gerar receita tributável futura suficiente, ou se houver mudança significativa nas alíquotas de
impostos vigentes ou nos períodos em que as diferenças temporárias subjacentes se tornem tributáveis ou dedutíveis,
ela deverá avaliar a necessidade de estabelecer uma análise para provisionamento da totalidade ou parte significativa
do ativo fiscal diferido.
Provisões para contingências
Atualmente estamos envolvidos em ações judiciais. Fizemos uma provisão dos prováveis custos para solução dessas
demandas. Para desenvolver essa estimativa, consultamos advogados externos e internos que nos representam em
tais questões, sendo que tal estimativa baseia-se em uma análise dos possíveis resultados, considerando-se as
estratégias de litígio e conciliação aplicáveis. Anualmente, solicitamos um inventário dos processos sob o cuidado de
nossos advogados externos, identificando os casos em que temos potenciais perdas do montante envolvido. A
administração prepara uma análise das perdas prováveis, baseada nestas respostas e seu conhecimento dos processos,
que serve como base para a constituição de provisão de contingências.
Instrumentos financeiros
Registramos a despesa com provisão para devedores duvidosos de acordo com os critérios definidos na Instrução
Geral 6.32 do manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica em um montante que consideramos
suficiente para fazer face às eventuais perdas na realização dos créditos. Para monitorar a adequação da provisão
para devedores duvidosos avaliamos constantemente o valor e as características de nossos créditos.
Caso o valor de nossa provisão para devedores duvidosos seja diferente dos valores efetivamente recebidos, um
aumento da provisão poderá ser necessário.
Reclassificações referentes às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2004
Conforme indicado em nossas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2005, a
forma de apresentação de determinados itens referentes a 31 de dezembro de 2004 foi alterada, de modo a melhorar a
divulgação de informações aos leitores de nossas demonstrações financeiras, cumprir com as normas e regras da
ANEEL que determinaram certas classificações em 2005 e tornar os valores comparativos com a apresentação de
2005.
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As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2005 apresentam informações
comparativas reclassificadas de 2004. Incluímos também no presente prospecto as demonstrações financeiras
originalmente apresentadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2004 e 2003, as quais não refletem tais
reclassificações. Estas, reclassificações não alteram o resultado do exercício ou o patrimônio líquido para 2004,
e encontram-se resumidas abaixo:
Pagamentos antecipados, depósitos judiciais e outros créditos a receber
Em 31 de dezembro de 2004, apresentamos um saldo de “pagamentos antecipados e outros créditos a receber”,
de R$ 27.911. Em 31 de dezembro de 2005, este saldo foi apresentado separadamente como “pagamentos
antecipados”, “depósitos judiciais” e “outros créditos a receber” de R$ 14.618, R$ 10.963 e R$ 2.330,
respectivamente.
Custo de energia elétrica
Em 31 de dezembro de 2004, apresentamos um valor de R$ 1.992 relativo à energia elétrica de curto prazo no subitem “encargos por uso dos sistemas de transmissão e distribuição”. Em 31 de dezembro de 2005, apresentamos esse
valor no sub-item “energia elétrica comprada para revenda”.
Custo de serviços prestados a terceiros
Em 31 de dezembro de 2004, apresentamos os referidos valores como “custos operacionais”. Em 31 de dezembro de
2005, com base em uma mudança na regra por parte da ANEEL, apresentamos as referidas despesas em um grupo
separado e, para fins de comparação, efetuamos a reclassificação na coluna 2004. Esta exigência não se aplicava
para o exercício de 2004 em comparação com o de 2003.
Despesa com devedores duvidosos
Em 31 de dezembro de 2004, apresentamos essa despesa como “reversão de (provisão para) devedores duvidosos e
contingências” (juntamente com despesas para contingências). Em 31 de dezembro de 2005, apresentamos a referida
despesa como “despesas com devedores duvidosos” (juntamente com as perdas por créditos não cobráveis).
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006 em comparação ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2005
Receita Operacional
A receita operacional bruta da Emissora em 2006 foi de R$1.116,5 milhões, representando um aumento de 26,3%
quando comparado com a receita operacional bruta verificada em 2005, que foi de R$884,2 milhões. Do aumento de
R$232,4 milhões na receita operacional bruta, R$228,9 milhões corresponderam ao fornecimento de energia elétrica
adicional, R$4,1 milhões corresponderam ao aumento no suprimento de energia elétrica, mais que compensando uma
queda de R$1,4 milhão na receita de Encargos de Capacidade Emergencial,e R$0,7 milhão pode ser atribuído ao
aumento em outras receitas.
Fornecimento de Energia Elétrica: Nossas receitas do fornecimento de energia elétrica em 2006, foram de
R$1.099,7 milhões, representando um aumento de 26,3% quando comparado com a receita de fornecimento bruta
verificada em 2005, que foi de R$870,8 milhões. Este aumento reflete o reajuste tarifário de ocorrido em 28 de
agosto de 2006 de 14,58% e o aumento de 4,5% da quantidade de energia fornecida aos nossos clientes. Nossas
receitas decorrentes dos clientes residenciais subiram 21,5% em 2006, atingindo R$416,2 milhões comparado com
R$342,4 milhões em 2005. As receitas decorrentes dos clientes comerciais subiram 21,7% em 2006, atingindo
R$233,8 milhões comparado com R$192,1 milhões em 2005. Nossas receitas decorrentes dos clientes industriais
subiram 6,4% em 2006, atingindo R$116,2 milhões comparado com R$109,2 milhões em 2004. Este crescimento

66

relacionado aos clientes industriais ficou abaixo da variação percentual observada pela Companhia principalmente
pela paralisação das operações de uma planta industrial de processamento de celulose, a Itapajé Celulose, em
dezembro de 2005. Nossas receitas decorrentes dos demais clientes subiram 22,6% em 2006, atingindo R$204,3
milhões, comparado com R$166,6 milhões em 2005. As nossas receitas referentes à subvenção da classe residencial
baixa renda subiram 27,7% em 2006, atingindo R$59,1 milhões comparado com R$46,2 milhões em 2005. Após a
homologação da nossa revisão tarifária ocorrida no final de agosto de 2005, começamos a registrar a Receita
Tarifária Diferida – RTD que alcançou o montante de R$21,5 milhões em 2005. No ano de 2006, a receita registrada
de RTD atingiu R$45,6 milhões, um crescimento de 112,3%.
A CEMAR foi a primeira distribuidora a obter da ANEEL autorização para reconhecer na base tarifária os impactos
que o programa de universalização do acesso à energia elétrica vem exercendo na sua estrutura de custos e
investimentos. Foi reconhecido um valor de R$ 34,0 milhões como componente financeiro, o que contribuiu para um
acréscimo de 4,25% na tarifa média de energia elétrica. Esse valor foi amortizado em R$9,8 milhões desde seu
reconhecimento até 31 de dezembro de 2006, devendo ser completamente amortizado até 28 de agosto de 2007. Ao
final de 2006, a contribuição líquida deste efeito sobre a receita bruta de fornecimento foi de R$24,2 milhões.
Suprimento de Energia Elétrica: Nossas receitas de suprimento de energia elétrica atingiram R$5,1 milhões em
2006, apresentando um aumento de 400,8%, comparado com R$1,0 milhão em 2005.
Encargo de Capacidade Emergencial: Devido ao encerramento deste tipo de cobrança em 22 de dezembro de 2005,
conforme determinação da ANEEL, o montante de R$1,4 milhão observado em 2005 não obteve contrapartida em
2006. A dedução de R$72,0 mil originou-se em um repasse a maior para os geradores, cujo estorno pode ser
observado nas deduções da receita operacional, em que consta um crédito de R$97,0 mil.
Outras Receitas Operacionais: As outras receitas operacionais atingiram o montante de R$11,7 milhões em 2006,
apresentando um crescimento de 6,9%, comparado com R$11,0 milhões em 2005. Esse crescimento justifica-se
principalmente pelo recadastramento da base de postes que são utilizados por outras empresas, tais como as de
telefonia e TV à cabo, um dos benefícios do novo sistema técnico – denominado GEOREDES.
Deduções da Receita Operacional
Em 2006, as deduções da receita operacional bruta cresceram 19,3%, de R$218,7 milhões em 2005 para R$260,9
milhões. No entanto, como percentual da receita operacional bruta, nossas deduções diminuíram de 24,7% em 2005
para 23,4% em 2006. Entre os fatores que influenciaram esta performance, destacamos: i) a reversão de R$12,0
milhões na provisão para pagamento de ICMS sobre as receitas de renda não faturada e RTD, em dezembro de 2005,
e; ii) o encerramento da receita de encargo de capacidade emergencial, que causou o término do repasse da Emissora
de parte desta cobrança aos geradores – em 2005 este valor foi de R$10,4 milhões e em 2006, houve um crédito de
R$97 mil a título de devolução por repasse a maior.
Receita Operacional Líquida
Como resultado da evolução da receita operacional e de suas deduções, em 2006 a receita operacional líquida da
Emissora cresceu 28,6%, de R$665,4 milhões em 2005, para R$855,6 milhões.
Custo do Serviço de Energia Elétrica
Em 2006, nossos custos do serviço de energia elétrica aumentaram 7,3%, passando de R$413,0 milhões, em 2005,
para R$443,4 milhões, diante de um aumento do custo de energia elétrica comprada para revenda de 10,2%. No
entanto, como percentual da receita líquida, nossos custos do serviço de energia elétrica diminuíram de 62,1% em
2005 para 51,8% em 2006.
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Custo da Energia Elétrica
O custo da energia elétrica em 2006 foi de R$289,3 milhões, contra R$262,6 milhões em 2005, representando uma
elevação de 10,2%, na comparação entre os períodos. O custo de energia elétrica comprada para revenda representou
83,7% do custo de energia elétrica da CEMAR (em 2005 representou 81,9%). Essa variação ocorreu em razão da
elevação do custo da energia e do crescimento do volume de energia comprada pela concessionária em 6,5% para
atender ao aumento da demanda em sua área de concessão.
Os custos decorrentes dos encargos de uso do sistema de transmissão e distribuição mantiveram-se relativamente
estáveis, com uma variação negativa de 0,8% em 2006 para R$47,2 milhões, ante R$47,6 milhões em 2005.
Custo da Operação
Em 2006, o custo da operação e dos serviços prestados da Companhia aumentou em 2,4%, de R$150,4 milhões em
2005 para R$154,0 milhões. No entanto, como percentual da receita líquida, o custo da operação diminuiu de 22,6%
em 2005 para 18,0% em 2006, com a seguinte composição:
• custos com pessoal, 8,5% do total, uma queda de 9,7 pontos percentuais (18,2% em 2005);
• custos de materiais e serviços de terceiros, 16,2% do total, uma queda de 7,6 pontos percentuais (23,8% em
2005);
• depreciações e amortizações, 34,7% do total, um aumento de 2,8 pontos percentuais (31,9% em 2005);
• custos com subvenções referentes a CCC e a CDE , 24,8% do total, 6,7 pontos percentuais de crescimento
(18,0% em 2005); e
• outros custos da operação, 15,4% do total, crescimento de 7,8 pontos percentuais (7,6% em 2005).
Os custos com pessoal foram reduzidos em 52,2%, de R$27,4 milhões em 2005 para R$13,1 milhões em 2006. Esta
redução é explicada por três fatores: i) a transferência de despesas relacionadas a investimentos em estruturas
elétricas para o ativo imobilizado em serviço da Emissora, de acordo com as orientações do manual de contabilidade
do setor elétrico (ativação de despesas), ii) reestruturação do quadro de colaboradores e iii) terceirização de serviços
de operação e manutenção da rede de distribuição. assim como os gastos com materiais, que foram reduzidos em
18,7% no mesmo período, de R$4,5 milhões para R$3,7 milhões. Estas economias adicionais no ano de 2006 foram
fruto da continuidade do processo de reestruturação da Emissora em 2006 e de uma ampla renegociação de contratos
com os principais fornecedores de materiais. No ano de 2006, além do incremento na quantidade de serviços
prestados por empresas terceirizadas, uma renegociação de contratos com os principais empreiteiros levaram os
custos com serviços de terceiros diminuírem 32,1% em 2006, caindo de R$31,3 milhões em 2005 para R$21,2
milhões em 2006.
A elevação de 11,5% nos gastos com depreciação e amortização, de R$47,9 milhões em 2005 para R$53,4 milhões
em 2006 é explicada pelo aumento dos investimentos a partir de 2005 e em 2006, como descreveremos adiante,
assim como pela reclassificação de estruturas elétricas como componentes da rede básica regulamentada pela
ANEEL, cujas taxas de depreciação são mais elevadas.
A conta com a subvenção de CCC e CDE, que inclui também o lançamento das variações da CVA, subiu 40,7%, de
R$27,1 milhões em 2005 para R$38,2 milhões em 2006. Essa variação deveu-se ao aumento determinado pelo órgão
regulador.
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O montante registrado como “Outros” em 2006 foi de R$23,7 milhões, R$12,2 milhões acima do valor observado em
2005, de R$11,5 milhões. Esta diferença absoluta deve-se a dois fatores não recorrentes, que conjugados atingem o
montante de R$ 13,3 milhões. O primeiro fator consiste no pagamento de multa de R$5,7 milhões pelo
descumprimento parcial do Termo de Ajuste de Conduta no. 1/2004, assinado pela ANEEL e pela Emissora em
Março de 2004. Este termo, negociado e assinado durante o período de intervenção da ANEEL na Emissora,
estabeleceu, dentre outros itens, as metas de DEC e FEC por município para os anos de 2004 e 2005. Algumas das
metas estabelecidas neste termo não eram razoáveis e não foram cumpridas pela CEMAR, o que ocasionou a referida
multa. O termo de ajuste de conduta foi encerrado em 31 de Dezembro de 2005, não cabendo nenhuma penalidade
adicional à CEMAR. O segundo fator foi o reconhecimento de uma dívida com o INSS, incluída no PAES/REFIS,
no valor de R$7,6 milhões.
Despesas Operacionais
Em 2006, as despesas operacionais da Companhia cresceram 10,1%, de R$113,7 milhões em 2005 para R$125,1
milhões. Contudo, como percentual da receita líquida, tais despesas diminuíram de 17,1% em 2005 para 14,6% em
2005.
A evolução das Despesas Operacionais foi decorrente do aumento de 30,8% nas despesas com vendas, que foram de
R$48,9 milhões em 2005 para R$64,0 milhões em 2006, diante do crescimento nos desembolsos com serviços de
terceiros. Outro fator que influenciou esta performance foi a reestruturação da FASCEMAR e do plano de
previdência complementar dos colaboradores da CEMAR, que registrou um superávit de R$20,9 milhões em 2006,
possibilitando, de acordo com os pareceres atuariais e com o estabelecido na Instrução CVM 371 de 2002, a reversão
da provisão de déficit atuarial, que foi de R$11,0 milhões em 30 de setembro de 2006.
A PDD e as perdas atingiram em 2006 R$17,4 milhões, ou 2,0% da receita líquida.
As Despesas Administrativas foram de R$40,2 milhões em 2006, 5,6% acima do valor registrado no ano anterior, de
R$38,1 milhões.
EBITDA
O EBITDA de 2006 foi de R$344,0 milhões representando um crescimento de 82,4% comparado ao ano de 2005,
cujo valor atingiu R$188,6 milhões. A margem EBITDA (% da Receita Líquida) foi de 40,2% em 2006, o que
significou uma elevação de 11,9 p.p. em relação a 2005.
Receitas e Despesas Financeiras
Em 2006, o resultado financeiro da Emissora foi negativo em R$40,9 milhões (constituído por receitas financeiras de
R$53,1 milhões e despesas financeiras de R$94,0 milhões), contra um resultado financeiro negativo de R$21,6
milhões em 2005 (constituído por receitas financeiras de R$60,5 milhões e despesas financeiras de R$82,1 milhões),
representando um crescimento de 88,9% no comparativo entre os períodos. Em termos absolutos, o aumento de
R$19,3 milhões podem ser atribuídos a dois fatores: (i) os custos de contratação da linha de financiamento junto ao
Banco do Nordeste em março de 2006, cujo montante foi de R$6,1 milhões e; (ii) o reconhecimento de uma dívida
com o INSS, incluída no PAES/REFIS, que acarretou em variações monetárias e financeiras no total de R$6,8
milhões.
Resultado Não Operacional
O resultado não operacional da Emissora em 2006 ficou negativo em R$4,3 milhões, contra um resultado não
operacional positivo de R$0,7 milhão em 2005, representando um decréscimo de R$5,1 milhões no comparativo
entre os períodos. Tal resultado foi devido a evolução do ativo imobilizado, com desativações maiores do que as
alienações de ativos
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Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Em 2006, as despesas da Emissora com imposto de renda e contribuição social foram de R$35,1 milhões.
Em 2005, as despesas da Emissora com imposto de renda e contribuição social correntes foram de R$17,4 milhões.
Em 2005, a Emissora registrou o ativo fiscal diferido de R$259,3 milhões referente a prejuízos fiscais e à base
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de exercícios anteriores. Tal procedimento é previsto
pela Instrução CVM nº 371/02, que determina que a contabilização dos créditos fiscais com base no histórico de
rentabilidade e na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, fundamentada em estudo técnico de
viabilidade, que comprove a realização do ativo fiscal diferido num prazo máximo de dez anos. A Instrução CVM nº
371/02 também prevê que o critério de histórico de rentabilidade não se aplica para as companhias recémconstituídas ou em processo de reestruturação operacional e de reorganização societária, cujo histórico de prejuízos
seja decorrente de sua fase anterior, como é o caso da Emissora. O registro deste ativo reconhece o crédito fiscal
detido pela Emissora que pode ser utilizado para reduzir o montante de Imposto de Renda e Contribuição Social a
pagar nos próximos anos. Esta dedução está limitada a 30% do lucro tributável do exercício. Em 2006, esse ativo
fiscal foi amortizado em um montante de R$29,3 milhões.
Lucro do Exercício
Em 2006, o lucro do exercício da Emissora foi de R$177,4 milhões, uma redução de 50,7% em relação à 2005, que
observou um lucro não recorrente de R$359,7 milhões devido à contabilização do ativo fiscal diferido mencionado
na seção anterior. A margem líquida alcançou 20,7%, enquanto que em 2005 a margem líquida foi de 54,0%. No
entanto, desconsiderando o efeito não recorrente da constituição do ativo fiscal diferido em 2005, teríamos um lucro
ajustado em 2005 de R$100,4 milhões e portanto, um crescimento anual em 2006 de 76,9%.
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005 em comparação ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2004
Receita Operacional
A receita operacional bruta da Emissora em 2005 foi de R$884,2 milhões, representando um aumento de 25,2%
quando comparado com a receita operacional bruta verificada em 2004, que foi de R$706,2 milhões. Do aumento de
R$178,0 milhões na receita operacional bruta, R$200,0 milhões corresponderam ao fornecimento de energia elétrica
adicional, o que mais que compensou as reduções de R$0,6 milhão em suprimento de energia elétrica, R$19,3
milhões nos encargos da capacidade emergencial e R$2,0 milhões em outras receitas.
Fornecimento de Energia Elétrica: Nossas receitas do fornecimento de energia elétrica em 2005, foram de R$870,8
milhões, representando um aumento de 29,8% quando comparado com a receita operacional bruta verificada em
2004, que foi de R$670,8 milhões. Este aumento reflete os reajustes tarifários ocorridos no período, que elevaram o
preço médio de energia distribuída em 17,1%, além do aumento de 7,7% da quantidade de energia fornecida aos
nossos clientes. Nossas receitas decorrentes dos clientes residenciais subiram 24,6% em 2005, atingindo R$342,4
milhões comparado com R$274,7 milhões em 2004, refletindo o aumento médio de 17,3% nas tarifas e o
crescimento ocorrido no volume de energia vendida 7,8%. Nossas receitas decorrentes dos clientes comerciais
subiram 24,4% em 2005, atingindo R$192,1 milhões comparado com R$154,4 milhões em 2004, refletindo o
aumento médio de 15,2% nas tarifas e o crescimento ocorrido no volume de energia vendida de 9,2%.
Nossas receitas decorrentes dos clientes industriais subiram 24,5% em 2005, atingindo R$109,2 milhões comparado
com R$87,7 milhões em 2004, refletindo o aumento médio de 20,2% nas tarifas e o crescimento ocorrido no volume
de energia vendida 4,1%. Nossas receitas decorrentes dos clientes rurais subiram 31,1% em 2005, atingindo R$21,9
milhões comparado com R$16,7milhões em 2004, refletindo o aumento médio de 12,7% nas tarifas e o crescimento
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ocorrido no volume de energia vendida 16,3%. Nossas receitas decorrentes dos demais clientes subiram 24,8%
em 2005, atingindo R$144,7 milhões comparado com R$115,9 milhões em 2004, refletindo o aumento médio de
16,7% nas tarifas e o crescimento ocorrido no volume de energia vendida 7,5%. As nossas receitas referentes à
subvenção da classe residencial baixa renda subiram 4,4% em 2005, atingindo R$46,2 milhões comparado com
R$44,3 milhões em 2004. Este crescimento foi impactado negativamente pela mudança da metodologia de cálculo da
subvenção ocorrida no final do ano de 2004. Após a homologação da nossa revisão tarifária ocorrida no final de
agosto de 2005, começamos a registrar a Receita Tarifária Diferida – RTD que alcançou o montante de R$21,5
milhões em 2005.
Suprimento de Energia Elétrica: Nossas receitas de suprimento de energia elétrica atingiram R$1,0 milhão em 2005,
apresentando uma redução de 36,9%, comparado com R$1,6 milhão em 2004, devido à redução do volume de
energia vendida pela Emissora no CCEE.
Encargo de Capacidade Emergencial: O Encargo de Capacidade Emergencial faturado em 2005 foi de R$1,4
milhão, comparado com R$20,7 milhões em 2004. Esta receita foi reduzida em 93,2% em 2005, devido à redução de
sua tarifa em 18 de julho e ao seu encerramento em 22 de dezembro de 2005, conforme determinação da ANEEL.
Outras Receitas Operacionais: As outras receitas operacionais atingiram o montante de R$11,0 milhões em 2005,
apresentando uma redução de 16,0%, comparado com R$13,0 milhões em 2004. Tal queda foi devida basicamente à
redução nas receitas de prestação de serviços aos consumidores da Emissora, como por exemplo, instalações de
transformadores de propriedade dos clientes e o deslocamento de postes para viabilizar obras dos consumidores,
dentre outros, e nas receitas provenientes do uso do setor de distribuição e da taxa de administração da Contribuição
da Iluminação Pública - CIP.
Deduções da Receita Operacional
Em 2005, as deduções da receita operacional bruta cresceram 21,5%, de R$180,1 milhões em 2004 para R$218,7
milhões. Entre os fatores que influenciaram este aumento tivemos: (i) o aumento dos valores pagos de impostos
(ICMS, PIS e COFINS) devido à elevação da receita bruta mencionada no tópico anterior; e (ii) o impacto inicial da
cobrança do ICMS sobre a parcela da subvenção da classe de Baixa Renda (alíquota de 12%) cuja cobrança iniciouse a partir de novembro de 2004. Tal impacto foi parcialmente compensado pela redução de 35% do repasse do ECE,
resultando numa atenuação do aumento na conta de deduções sobre a receita operacional da Emissora. No entanto,
como percentual da receita operacional bruta, nossas deduções diminuíram de 25,5% em 2004 para 24,7% em 2005.
Receita Operacional Líquida
Em 2005, a receita operacional líquida da Emissora cresceu 26,5%, de R$526,1 milhões, em 2004, para R$665,4
milhões. Os principais fatores que influenciaram este aumento foram o aumento da receita bruta em 25,2% e a
redução do ECE, já mencionados nos itens anteriores.
Custo do Serviço de Energia Elétrica
Em 2005, nossos custos do serviço de energia elétrica aumentaram 14,4%, passando de R$361,0 milhões, em 2004,
para R$413,0 milhões. Tal variação foi causada principalmente devido ao aumento do custo de energia elétrica
comprada para revenda, que foi parcialmente mitigado por uma redução nos custos decorrentes dos encargos de uso
do sistema de transmissão e distribuição. No entanto, como percentual da receita líquida, nossos custos do serviço de
energia elétrica diminuíram de 68,6% em 2004 para 62,1% em 2005.
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Custo da Energia Elétrica
O custo da energia elétrica em 2005 foi de R$262,6 milhões, contra R$227,5 milhões em 2004, representando uma
elevação de 15,4% na comparação entre os períodos, onde o custo de energia elétrica comprada para revenda
representou 81,9% do custo de energia elétrica da CEMAR (em 2004 representou 76%). Essa variação ocorreu em
razão da elevação do custo da energia e do crescimento do volume de energia comprada pela concessionária para
atender ao aumento da demanda em sua área de concessão.
Em 2005 os custos decorrentes dos encargos de uso do sistema de transmissão e distribuição diminuíram 13,0%, de
R$54,7 milhões em 2004 para R$47,6 milhões. Esta redução deveu-se à expiração do prazo dos contratos iniciais de
compra de energia, acarretando a migração dos valores da tarifa selo (mais cara) para a tarifa nodal (mais barata).
Custo da Operação
Em 2005, o custo da operação e dos serviços prestados a terceiros da Companhia aumentou em 12,7%, de R$133,5
milhões em 2004 para R$150,4 milhões. No entanto, como percentual da receita líquida, o custo da operação
diminuiu de 25,4% em 2004 para 22,6% em 2005.
Em 2005, a composição do custo da operação foi a seguinte:
•

custos com pessoal, que foram de 18,2% (30,4% em 2004);

•

custos de materiais e serviços de terceiros, que foram de 23,8% (28,2% em 2004);

•

depreciações e amortizações, que foram de 31,9% (29,2% em 2004);

•

custos com subvenções referentes a CCC e a CDE , que foram de 18,0% (8,4% em 2004); e

•

outros custos da operação, que foram de 7,6% (2,9% em 2004).

Os custos com pessoal foram reduzidos em 32,4%, de R$40,6 milhões em 2004 para R$27,4 milhões em 2005, assim
como os gastos com materiais, que foram reduzidos em 34,4% no mesmo período, de R$6,9 milhões para R$4,6
milhões. Estas reduções foram conseqüência da implementação do redesenho de processos de nossas operações e das
renegociações de contratos com os principais fornecedores de materiais. Apesar da renegociação dos contratos de
prestação de serviços, o incremento na quantidade de serviço prestado levaram os custos com serviços de terceiros
aumentarem 2,0% em 2005, subindo de R$30,7 milhões em 2004 para R$31,3 milhões em 2005.
A elevação de 23,0% nos gastos com depreciação e amortização, de R$39,0 milhões em 2004 para R$48,0 milhões
em 2005 é explicada pela reclassificação de estruturas elétricas como componentes da rede básica, cujas taxas de
depreciação são mais elevadas, de acordo com a regulamentação da ANEEL, assim como pelos investimentos
realizados em 2005.
A conta com a subvenção de CCC e CDE, que inclui também o lançamento das variações da CVA, subiu 142,2%, de
R$11,2 milhões em 2004 para R$27,1 milhões em 2005. Essa variação deveu-se ao aumento determinado pelo órgão
regulador.
Despesas Operacionais
Em 2005, as despesas operacionais da Companhia diminuíram 5,5%, de R$120,3 milhões em 2004 para R$113,7
milhões. Adicionalmente, como percentual da receita líquida, tais despesas diminuíram de 22,9% em 2004 para
17,1% em 2005.
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A redução das Despesas Operacionais foi principalmente devida à diminuição de 38,1% nas despesas com Provisão
para Devedores Duvidosos/ Perdas com Créditos Incobráveis, que foram de R$27,4 milhões em 2004 para R$17,0
milhões em 2005, devido a implementação de uma política conservadora de provisionamento após a entrada do novo
acionista controlador no segundo trimestre de 2004, acarretando no aumento das provisões que não tiveram a mesma
contrapartida no exercício fiscal subseqüente.
As Provisões com Contingências apresentaram uma redução de 84,1%, de R$19,7 milhões em 2004 para R$3,1
milhões em 2005. Esta variação também foi resultante da política conservadora implementada pela nova
administração e que não teve contrapartida no exercício fiscal subseqüente. As Despesas com Vendas foram de
R$48,9 milhões em 2005, 51,1% superiores às de 2004. Este aumento de R$16,5 milhões foi um resultado do
incremento de R$16,5 milhões da amortização da CVA, que passou de R$7,2 milhões em 2004 para R$23,7 milhões
em 2005.
As Despesas Administrativas foram de R$38,1 milhões em 2005, 5,3% superiores às de 2004, de R$36,2 milhões.
EBITDA
O EBITDA de 2005 foi de R$188,6 milhões representando um crescimento de 121,2% comparado ao ano de 2004,
cujo valor atingiu R$85,2 milhões. A margem EBITDA (% da Receita Líquida) foi de 28,3% em 2005, o que
significou uma elevação de 12,1 p.p. em relação a 2004.
Receitas e Despesas Financeiras
Em 2005, o resultado financeiro da Emissora foi negativo em R$21,7 milhões (constituído por receitas financeiras de
R$60,5 milhões e despesas financeiras de R$82,1 milhões), contra um resultado financeiro negativo de R$74,2
milhões em 2004 (constituído por receitas financeiras de R$55,6 milhões e despesas financeiras de R$129,9
milhões), representando uma melhora de 70,8% no comparativo entre os períodos. Esta melhora deveu-se
essencialmente a:
•

efeito positivo do processo de reestruturação financeira, que foi finalizado em setembro de 2004, e resultou
numa redução do endividamento total da Emissora de 27,3% entre 31 de dezembro de 2005 e 31 de
dezembro de 2003; e

•

redução significativa do IGP-M em 2005 (1,21%), que é o indexador de 76,3% do total da dívida.

Resultado Não Operacional
O resultado não operacional da Emissora em 2005 ficou positivo em R$0,7 milhão, contra um resultado não
operacional negativo de R$1,7 milhão em 2004, representando uma melhora de R$2,4 milhões no comparativo entre
os períodos. Tal resultado foi devido ao impacto negativo ocorrido no ano de 2004, com o provisionamento das
perdas com obras paralisadas e estoques sem movimentação a mais de 180 dias, cuja contrapartida não ocorreu no
ano de 2005.
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Em 2005, as despesas da Emissora com imposto de renda e contribuição social correntes foram de R$17,4 milhões.
Em 2004, a Emissora não teve despesas com impostos devido ao prejuízo apresentado no período.
Em 2005, a Emissora registrou o ativo fiscal diferido de R$259,3 milhões referente a prejuízos fiscais e à base
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de exercícios anteriores. Tal procedimento é previsto
pela Instrução CVM nº 371/02, que determina que a contabilização dos créditos fiscais com base no histórico de
rentabilidade e na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, fundamentada em estudo técnico de
viabilidade, que comprove a realização do ativo fiscal diferido num prazo máximo de dez anos. A Instrução CVM nº
371/02 também prevê que o critério de histórico de rentabilidade não se aplica para as companhias recémconstituídas ou em processo de reestruturação operacional e de reorganização societária, cujo histórico de prejuízos
seja decorrente de sua fase anterior, como é o caso da Emissora. O registro deste ativo reconhece o crédito fiscal
detido pela Emissora que pode ser utilizado para reduzir o montante de Imposto de Renda e Contribuição Social a
pagar nos próximos anos. Esta dedução está limitada a 30% do lucro tributável do exercício.
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Lucro do Exercício
Em 2005, o lucro do exercício da Emissora foi de R$359,6 milhões, um aumento absoluto de R$390,7 milhões em
relação à 2004, que observou um prejuízo de R$31,1 milhões. A margem líquida alcançou 54,0%, enquanto que em
2004 a margem líquida foi de negativa em 5,9%.
Investimentos
Em 2006, o investimento em ativos permanentes da Emissora, incluindo o Programa Luz para Todos, cujo objetivo é
universalizar o atendimento dos consumidores da zona rural até 2008, foi de R$306,0 milhões. Desses investimentos,
R$169,1 milhões correspondem aos investimentos diretos realizados no âmbito do Programa Luz para Todos. O
saldo remanescente foi investido da seguinte maneira: R$69,2 milhões na manutenção da rede e substituição de
sistemas de distribuição em fim de vida útil, R$42,6 milhões na expansão, R$22,0 milhões na modernização de
equipamentos e sistemas, e R$3,1 milhões em outras áreas.
Em 2005, o investimento em ativos permanentes da Emissora foi de R$231,4 milhões, contra um investimento de
R$49,0 milhões em 2004, representando um crescimento de 372,4%. Do total de recursos investidos em 2005, (i)
R$128,7 milhões correspondem aos investimentos diretos realizados no âmbito do Programa Luz para Todos, (ii)
R$35,8 milhões na manutenção da rede e substituição de sistemas de distribuição em fim de vida útil, (iii) R$56,6
milhões na expansão, (iv) R$8,3 milhões na modernização de equipamentos e sistemas, e (v) R$2,0 milhões em
outras áreas.
A capacidade de investimentos da Emissora em 2004 foi limitada, em função da troca do seu controle acionário ter
ocorrido em maio daquele ano. Portanto, os investimentos ocorreram somente no segundo semestre daquele ano. Em
2004, foram investidos R$27,4 milhões na manutenção da rede e substituição de sistemas de distribuição em fim de
vida útil, R$17,2 milhões na expansão, R$3,3 milhões na modernização de equipamentos e sistemas e R$1,1 milhão
em outras áreas.
Em 2004, a Emissora aderiu ao Programa Luz para Todos.Em 2004, 2005 e 2006, como agente executor, a Emissora
recebeu R$315,2 milhões de recursos federais, sendo R$273,1 milhões de repasses da CDE, na modalidade de
subvenção econômica e R$42,1 milhões de repasses da RGR, na modalidade de financiamento. Com esses recursos a
Emissora ligou, ao final de 2006, 103.067 consumidores (o que representa em 2006 7,6% da base de clientes). Até o
ano de 2008, o programa tem como meta ligar os 250.000 consumidores rurais sem acesso à energia elétrica (adição
de 18,5% na base de clientes). A continuidade da execução do PLPT no Maranhão depende da assinatura de novos
contratos para o repasse de recursos pela Eletrobrás, que ainda estão em negociação.
Para 2007, esperamos investir aproximadamente R$363,6 milhões alocados da seguinte maneira: R$47,3 milhões na
manutenção da rede e substituição de sistemas de distribuição em fim de vida útil, R$112,7 milhões na expansão,
R$8,8 milhões na modernização de equipamentos e sistemas e R$11,3 milhões em outras áreas. Adicionalmente,
pretendemos destinar em 2007, condicionado à assinatura dos respectivos contratos e ao repasse dos respectivos
recursos pela Eletrobrás e/ou Governo do Estado do Maranhão, R$183,6 milhões aos investimentos diretos no PLPT.
A tabela abaixo demonstra os investimentos da Emissora nos períodos indicados:
R$ milhões
2004
2005
Manutenção da Rede e Substituição de Sistemas
27,4
35,8
(1)
Expansão
17,2
56,6
Equipamentos e Sistemas
3,3
8,3
PLPT(2)
128,7
Outros
1,1
2,0
TOTAL
49,0
231,5
E – Esperado
(1) Também considera os custos indiretos com o Programa Luz para Todos (PLPT)
(2) Considera apenas os custos diretos do Programa Luz para Todos (PLPT)
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2006
69,2
42,6
22,0
169,1
3,1
306,0

2007E
47,3
112,7
8,8
183,6
11,3
363,6

O Programa Luz para Todos da Emissora é financiado por recursos do Governo Federal administrados pela
Eletrobrás, representados pelos fundos setoriais CDE e RGR, que financiam 85,0% do total dos investimentos do
programa, sendo divididos em subvenção econômica (73,7%) e financiamento a custos subsidiados (11,3%),
respectivamente. O restante (15,0%) fica ao encargo da Emissora. O montante total dos investimentos relacionados
ao Programa Luz para Todos deverá ficar situado entre R$1,0 bilhão e R$1,2 bilhão para o período entre os anos de
2004 e 2008. Deste montante, até 31 de dezembro de 2006, já foram realizados R$347,9 milhões. Mantendo-se no
ano de 2008 o nível de investimentos da Emissora esperado para o ano de 2007, teríamos um montante total de
recursos aplicados entre os anos de 2004 a 2008 entre R$1,6 bilhão e R$1,8 bilhão, sendo o Programa Luz para
Todos correspondente a uma parcela de aproximadamente 60% deste total, a Emissora ficaria responsável por um
montante de cerca de R$150,0 milhões para financiamento dos custos relativos a este programa.
A informação constante da tabela acima para o ano de 2007 reflete nossa atual expectativa. No entanto não estamos
obrigados a investir os valores descritos acima. Os custos reais dos investimentos poderão variar significativamente
baseados na evolução do mercado, da inflação, da oferta e de outros fatores.
Liquidez e Recursos de Capital
Necessidade de Recursos e Compromissos Contratuais
Para garantirmos a contínua prestação de nossos serviços e gerarmos recursos para o cumprimento de nossas
obrigações financeiras, necessitamos:
•

financiar nossos investimentos, mais especificamente em expansão e melhoramentos da rede de distribuição, em
redução de perdas comercias de energia elétrica e nos programas de modernização e universalização;

•

realizar outros investimentos e capital de giro;

•

amortizar nosso endividamento já contratado; e

•

pagar dividendos.

Fontes de Recursos
As principais fontes de geração de caixa da Emissora são:
•

atividades operacionais; e

•

captação de recursos.

A Emissora busca financiamento para seus programas de investimento junto a instituições de fomento como
BNDES, BNB, FINEP e Banco da Amazônia S.A. - BASA, e, no que diz respeito especificamente aos projetos de
transmissão e sub-transmissão de energia para sua rede de distribuição, a Emissora prioriza as linhas de
financiamento da Reserva Global de Reversão – RGR, cujos recursos são administrados pela Eletrobrás.
Entre os anos de 2003 e 2006, a Emissora vem apresentando uma reversão significativa na sua capacidade de geração
de caixa operacional. Podemos observar que em 2006 ocorreu um aumento no EBITDA, atingindo o montante de
R$344,0, contra R$188,6 milhões em 2005, representando um aumento de 82,4%. Este incremento ocorreu
principalmente em razão do crescimento de mercado, do aumento tarifário, o reconhecimento dos custos do PLPT na
tarifa de energia elétrica e da redução das despesas gerenciáveis durante o período.
Condições do Endividamento
Em 2006, a parcela do endividamento de curto prazo da Emissora correspondia a 7,6% do endividamento total,
enquanto que em 2005, este endividamento representava 6,3% do total da dívida naquele ano. Em 2006, os
compromissos em moeda estrangeira representaram 2,4%, e no ano anterior, sob o mesmo parâmetro, o índice da
Emissora era de 3,4%.
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Endividamento Líquido
Em 2006, o endividamento líquido da Emissora foi de R$291,4 milhões, enquanto que em 2005 era de R$305,0
milhões, representando uma redução de 4,5%. Já comparativamente a 2004, a redução em 2006 foi de 28,7%, o que
reflete integralmente os benefícios da reestruturação do endividamento da Emissora.
PASSIVO
Dívida de Curto Prazo
Encargos da Dívida
Empréstimos e Financiamentos
Debêntures
Empréstimos de Controladores e Coligadas
Dívida de Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos
Debêntures
DÍVIDA TOTAL
ATIVO
Disponibilidades e Aplicações Financeiras
Ativos Regulatórios Líquidos
DÍVIDA LÍQUIDA

2004

Part.%

2005

Part.%

2006

Part.%

38.672
567
31.320
6.785
543.206
520.041
23.165
581.878

6,60%
0,10%
5,40%
1,20%
0,00%
93,40%
89,40%
4,00%

31.783
199
25.321
6.263
472.558
455.100
17.458
504.341

6,30%
0,00%
5,00%
1,20%
0,00%
93,70%
90,20%
3,50%

45.241
1.244
37.580
6.417
549.245
538.147
11.098
594.486

7,60%
0,20%
6,30%
1,10%
0,00%
92,40%
90,50%
1,90%

143.723
29.603
408.552

Financiamentos Relevantes
A seguir, relacionamos os contratos de financiamento da Emissora:
(Valores em R$ mil)
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154.297
45.056
304.988

199.443
103.663
291.380

a.

Contratos celebrados com a Eletrobrás

Os contratos com a Eletrobrás referem-se basicamente aos recursos para construção de linhas de transmissão e de
subestações, para o Programa de Supervisão, Automação e Controle – SAC e ao Programa de Conservação de
Energia. Os financiamentos estão garantidos por vinculação das receitas da Emissora e, em alguns casos, por notas
promissórias. Esses contratos não contam com garantia de fiança da Equatorial. Não existe cláusula prevendo a
liquidação antecipada das parcelas de amortização a vencer.
Os financiamentos com a Eletrobrás, no montante de R$256,0 milhões, foram renegociados em 2004 nas seguintes bases:
•

capitalização de R$55,0 milhões, convertidos em aproximadamente 34% do capital social da Emissora,
representado por 34% das ações ordinárias e 34% das ações preferenciais, ao preço de R$0,01 por lote de
mil ações da Emissora; e

•

repactuação do saldo remanescente, no montante de R$201,0 milhões (em valores de 31 de dezembro de
2003), para pagamento em um prazo de até 20 anos, mantidas predominantemente a remuneração e as
garantias asseguradas nos instrumentos contratuais vigentes naquela data.

A Emissora também firmou com a Eletrobrás contratos de financiamento e concessão de subvenção visando a
cobertura dos custos com o “Programa Luz para Todos”, conforme descrito na Seção “Atividades da Emissora –
Programa Luz para Todos”.
b.

Contratos celebrados com a Eletronorte

Fornecimento de energia: Durante o 2º trimestre de 2004, as diferenças acumuladas relativas às faturas de junho a
dezembro de 2001, relacionadas aos ajustes com o racionamento de energia adquirida para o período de janeiro a
março de 2002 e as diferenças das faturas de abril a julho de 2002, acrescidas dos respectivos encargos, com saldo
atualizado até 14 de abril de 2004, no montante de R$120,3 milhões, foram objeto de renegociação, através do
“Termo de Ajuste e Obrigações que entre si fazem a Companhia Energética do Maranhão – CEMAR e a Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte”, celebrado em 27 de abril de 2004, que estabeleceu: (i) o pagamento
em 7 de maio de 2004, do montante de R$21,2 milhões, corrigido monetariamente pelo IGP-M e acrescido dos juros
nominais de 12% a.a. pró-rata dia; e (ii) o saldo remanescente, de R$99,0 milhões, está sendo corrigido
monetariamente pelo IGP-M, acrescido dos juros nominais de 12% a.a., e está sendo pago em 60 parcelas mensais e
sucessivas, calculadas pelo Sistema Francês de Amortização, com vencimento no dia 27 de cada mês, a partir de 27
de maio de 2004.
Transferência de ativos: O saldo devedor existente com a Eletronorte foi parcialmente quitado com a transferência
dos ativos correspondentes às instalações integrantes de seu sistema de 230 KV, conforme Termo Definitivo de
Transferência de Bens, Direitos e Instalações por Dação em Pagamento Parcial e Repactuação da Forma de Quitação
de Débito Remanescente “Protocolo” celebrado em 31 de março de 2000, e aditado em 31 de janeiro de 2002. A
diferença remanescente resultou numa obrigação na qual a Emissora ofereceu como garantia a vinculação de até 25%
de suas receitas líquidas. Em 27 de abril de 2004, foi repactuada a dívida, conforme descrito a seguir: (i) saldo
devedor de R$61,4 milhões, atualizados até 31 de dezembro de 2003 pela variação do IGP-M; (ii) prazo de
vencimento de 12 anos; (iii) carência de 03 (três) anos de amortização do principal; e (iv) juros nominais de 12% a.a.
mais a correção monetária pelo IGP-M.
Esses contratos não contam com garantia de fiança da Equatorial. De acordo com a cláusula 6ª de ambos os
contratos, a Emissora conta com a possibilidade, a qualquer tempo, de liquidação antecipada, parcial ou total, das
parcelas de amortização a vencer.
c.

Contratos celebrados com a Secretaria do Tesouro Nacional

O saldo da dívida com o Tesouro Nacional refere-se aos financiamentos dos contratos de médio e longo prazo e aos
juros devidos aos bancos comerciais e outros credores estrangeiros, não depositados no Banco Central do Brasil, nos
termos das Resoluções CMN nº 1.541/88 e nº 1.564/89, que foram objeto de permuta por bônus emitido pela União.
Essas dívidas estão garantidas por receitas de fornecimento de energia da Emissora. Esse contrato não conta com
garantia de fiança da Equatorial. Não existe cláusula prevendo a liquidação antecipada das parcelas de amortização a
vencer.
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d.
FASCEMAR

Contratos celebrados com a Fundação de Assistência e Seguridade dos Servidores da CEMAR –

A FASCEMAR é uma entidade fechada de previdência privada, na qual participam a maioria dos colaboradores da
Emissora que aderiram ao plano de benefícios. Tais benefícios são custeados por contribuições dos seus participantes
e da Emissora, na qualidade de patrocinadora.
Em 20 de março de 2001, foi repactuado o contrato de confissão de dívida entre a Emissora e FASCEMAR, cujo fato
gerador foi a dívida que a Emissora detinha junto à Fundação, proveniente das retenções e dos atrasos nos repasses
de suas contribuições como patrocinadora. Esse débito, consolidado em 31 de dezembro de 2006, correspondia ao
montante de R$28,5 milhões (31/12/2005 – R$27,4 milhões), sendo R$3,6 milhões correspondentes à parcela de
curto prazo (R$3,0 milhões em 31/12/2005), e está garantido por receitas de fornecimento de energia da Emissora.
Esses contratos não contam com garantia de fiança da Equatorial. Não existe cláusula prevendo a liquidação
antecipada das parcelas de amortização a vencer.
A dívida resultante deste contrato tem seu pagamento mediante a antecipação de R$1,0 milhão em 4 parcelas e mais
168 prestações mensais e consecutivas, desde abril de 2001, com incidência de juros correspondentes a 102% do CDI.
Além da dívida mencionada acima, a Emissora mantinha até novembro de 2006 um saldo para fazer face às
obrigações com a patrocinada, em seu exigível de longo prazo, no montante de R$11,0 milhões (R$11,7 milhões em
31/12/2005), de acordo com a Deliberação CVM nº 371/00. Essa provisão foi revertida em dezembro de 2006, diante
do parecer atuarial que constatou um superávit atuarial significativo nos Planos da FASCEMAR. Estes resultados
foram calculados de acordo com as premissas atuariais estabelecidas por especialistas contratados pela Emissora e
levam em conta o valor presente das obrigações da Emissora, o valor justo dos ativos do plano de benefícios, das
contribuições dos empregados e dos custos relacionados. A FASCEMAR realizou em Maio de 2006 uma migração
de 80,5% de seus contribuintes ativos antes da migração, de um plano de benefício definido para um novo Plano
Misto, com regime de contribuição definida. Hoje, todos os funcionários contribuem para o plano misto de
benefícios da FASCEMAR, totalizando 1.160 contribuintes ativos.
e.

Contrato celebrado com o Banco do Nordeste do Brasil - BNB

Em 23 de novembro de 2005, a Emissora contratou um financiamento de R$136,1 milhões junto ao BNB, lastreado
por recursos do fundo FNE-PROINFA. Até 31/12/2006, aconteceram liberações no montante de R$65,1 milhões. O
saldo remanescente será liberado de acordo com o avanço das obras, que estão previstas para serem encerradas ao
final de 2007. O custo deste financiamento é de 11,5% ao ano, com bônus de adimplemento de 15% aplicável se os
pagamentos de juros e amortizações forem efetuados dentro das datas contratadas, resultando num custo efetivo de
9,78% nominal ao ano (sem incidência de correção monetária). O prazo total deste financiamento é de 11 anos, com
carência de 3 anos e amortização de 8 anos. Estes recursos são garantidos atualmente por cartas de fiança bancária,
intervenientes fiadores, recebíveis e investimentos subordinados. A partir de abril de 2007 as garantias serão
constituídas apenas por cartas de fiança bancária e aval da Equatorial. Tais recursos se destinam a financiar
principalmente os investimentos da Emissora em expansão do sistema de sub-transmissão e distribuição, redução de
perdas comerciais, modernização tecnológica e outros programas. De acordo com os termos desse contrato, a
Emissora conta com a possibilidade, a qualquer tempo, de liquidação antecipada, parcial ou total, das parcelas de
amortização a vencer.
f.

Segunda Emissão de Debêntures

Características da Emissão. A Emissora emitiu, conforme a “Escritura da Segunda Emissão Pública de Debêntures,
Conversíveis em Ações e com Garantia Flutuante da Companhia Energética do Maranhão – CEMAR”, datada de 02
de setembro de 2004 e aditada em 10 de novembro de 2004, mediante a nomeação e constituição de Pavarini
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. como Agente Fiduciário (“Escritura da Segunda Emissão”)
73.642 debêntures, na forma escritural, da espécie com garantia flutuante (limitada, conforme orientação da ANEEL
ao produto de eventual indenização dos bens reversíveis na hipótese de extinção da Concessão detida pela Emissora,
até o valor dos débitos não liquidados com os detentores das debêntures) e em série única, com valor nominal total
de R$73,6 milhões, e prêmio de emissão total de R$163,7 milhões, perfazendo o valor de emissão total de R$237, 4
milhões. O saldo remanescente das debêntures em 31 de dezembro de 2006 era de R$17,5 milhões.
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De acordo com os termos da Escritura da Segunda Emissão, o valor nominal unitário das debêntures está sujeito à
amortização programada prevista em 61 parcelas mensais e consecutivas a contar de 16 de setembro de 2004, a data
de emissão das debêntures, sendo a última devida em 16 de setembro de 2009, a data de vencimento das debêntures.
Sobre o Valor Nominal Unitário incidem, a partir de 16 de setembro de 2004, juros remuneratórios de 12% (doze por
cento) ao ano, pagos mensalmente quando do pagamento das parcelas relativas à amortização programada das
debêntures. Adicionalmente as debêntures fazem jus a um bônus de continuidade (em contrapartida aos créditos
cedidos à Emissora mediante a subscrição e a integralização das debêntures, a que os debenturistas fazem jus a cada
12 meses a contar da data de emissão das debêntures), apurado conforme a seguinte fórmula:
Bônusm =

m

⎡

∑ ⎢⎢( Amort

n = m −11

⎣

n

⎞⎤
⎛ NIIGPMn
+ Jurosn ) × ⎜⎜
− 1⎟⎟⎥
⎠⎥⎦
⎝ NIIGPM0

Onde:

Bônusm = Valor em reais a ser pago no m-ésimo mês contado da Data de Emissão, inclusive, sendo m igual a 12, 24,
36, 48 ou 60, conforme o mês da data de pagamento do Bônus;
Amort n = Valor em reais da n-ésima parcela de amortização (conforme mencionado no item “Amortização
Programada” acima);
Juros n = Valor em reais da n-ésima parcela de juros;
NIIGPMn = Valor do número índice do IGP-M do mês anterior ao mês de pagamento de Amortização;
NIIGPM0 = Valor do número índice do IGP-M do mês anterior ao mês da emissão.
Resgate Antecipado Facultativo
A Emissora pode resgatar antecipadamente as debêntures, a qualquer tempo, no todo ou em parte, por seu valor
nominal unitário atualizado e ainda não amortizado, acrescido dos juros remuneratórios e do bônus de continuidade.
Condições de Conversibilidade.
As Debêntures somente poderão ser convertidas após 40 (quarenta) meses contados de sua data de emissão (“Data de
Início da Conversão”) e dentro de um período único de 30 (trinta) dias contados a partir da Data de Início da
Conversão. A conversão somente poderá ser exercida se a Emissora atingir, de forma cumulativa, as seguintes metas
de performance: (i) O EBITDA Anual da Emissora no momento do exercício do direito de conversão (calculado com
base nos balancetes dos últimos quatro trimestres aprovados pela Emissora e revisados pelos seus auditores) for
superior a 3 vezes o EBITDA da Emissora do ano de 2004, corrigido a partir de 01 de janeiro de 2005 de acordo com
a variação acumulada do IGP-M até a data do último balancete utilizado na apuração do EBITDA Anual da Emissora
acima referido, ou, na extinção ou invalidação deste, por qualquer outro índice que venha a substituí-lo, de modo
mais similar ao IGP-M; (ii) a razão entre o Passivo Oneroso Líquido da Emissora dividido pelo EBITDA Anual da
Emissora no momento do exercício do direito de conversão (calculado com base nas últimas informações financeiras
trimestrais aprovadas pela Emissora e revisadas pelos seus auditores independentes, disponibilizadas no site
www.cvm.gov.br) for menor ou igual a 4,5 (quatro e meio); e (iii) a razão entre o EBITDA Anual da Emissora no
momento do exercício do direito de conversão (calculado com base nos balancetes dos últimos quatro trimestres
aprovados pela Emissora e revisados pelos seus auditores) e as despesas financeiras líquidas da Emissora (calculadas
com base nos balancetes dos últimos quatro trimestres aprovados pela Emissora e revisados pelos seus auditores) for
maior ou igual a 1,5 (um e meio);1. Observado o disposto acima, cada debênture da segunda emissão poderá ser
1

Conforme definido na Escritura da 2ª Emissão:

Passivo Oneroso da CEMAR - significa os empréstimos e financiamentos da Emissora, excluída (i) a dívida contraída perante o BNDES por conta
da celebração do Acordo Geral do Setor Elétrico, e (ii) a dívida no montante de R$93.511.548,72 (noventa e três milhões, quinhentos e onze mil,
quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos) contraída perante a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás nos termos do
Contrato ECF-1960/99, acrescida de todos e quaisquer encargos, juros e multas aplicáveis;
Passivo Oneroso Líquido da CEMAR – significa o Passivo Oneroso da Emissora deduzindo-se (i) as disponibilidades da Emissora (inclusive
caixa e aplicações financeiras), e (ii) os recebíveis decorrentes de subvenção a consumidores de energia elétrica da Subclasse Residencial Baixa
Renda (conforme definido na legislação vigente);
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convertida em um lote composto de 50% de ações preferenciais classe A e de 50% de ações preferenciais classe B,
sem valor nominal, de emissão da Emissora, com as vantagens previstas em seu Estatuto Social, e farão jus a
dividendos integrais deliberados após sua respectiva data de conversão, sendo a quantidade total de ações do referido
lote definida de acordo com a fórmula abaixo:
NA =

ND × NM × 6,5334 + BC
× 1000
0,0187142

onde:

NA – número de ações a serem recebidas na conversão;
ND – número de Debêntures a serem convertidas em ações;
NM – número de meses entre o mês da data de conversão das Debêntures e o sexagésimo mês após a primeira
amortização das Debêntures; e
BC – bônus de continuidade a partir do trigésimo-sétimo mês após a primeira amortização das Debêntures,
calculado pro rata temporis, multiplicado pelo percentual de debêntures a serem convertidas em ações.
Estimamos que o saldo devedor no 40º mês será de aproximadamente R$9,6 milhões e que este montante
representará menos de 2,5% do capital total da Emissora.
Vencimento Antecipado
Na ocorrência dos eventos abaixo elencados, o agente fiduciário deverá declarar o vencimento antecipado das debêntures e
exigir o imediato pagamento do valor nominal das debêntures em circulação, acrescido da remuneração e bônus de
continuidade devidos à época, ambos calculados pro rata temporis, assim como dos encargos moratórios aplicáveis:
(i) exceto se aprovado por debenturistas representando 75% das debêntures em circulação (a) a partir do ano de 2005, a
apresentação, pela Emissora, de quociente resultante da divisão do Passivo Oneroso Líquido da Emissora pelo EBITDA Anual da
Emissora superior a 4,5; e (b), apresentação, pela Emissora, a partir do ano de 2005, de quociente resultante da divisão do
EBITDA Anual da Emissora pelas Despesas Financeiras Líquidas da Emissora inferior a 1,5, observando que os subitens acima
somente acarretarão o vencimento antecipado das debêntures caso qualquer desses eventos ocorra por mais de dois trimestres
consecutivos ou caso, após dois trimestres de ocorrência dos citados eventos, a Emissora incorra na hipótese prevista no subitem
(a) acima ao menos uma vez nos dois trimestres seguintes aos dois trimestres consecutivos de descumprimento;
(ii) transferência, direta ou indireta, do controle acionário da Emissora até que seja paga pela Emissora a primeira
parcela de amortização das debêntures;
(iii) não pagamento dos valores das amortizações e juros mensais em atraso após notificação do agente fiduciário,
que concederá 30 dias à Emissora para que a mesma efetue o pagamento dos valores em atraso. A notificação de
vencimento antecipado acima referida somente poderá ser realizada após o inadimplemento pela Emissora de, ao
menos, duas parcelas de amortização e juros mensais e a aprovação de 75% dos debenturistas em Assembléia Geral;
(iv) não pagamento do bônus de continuidade em atraso após notificação do agente fiduciário, que concederá 30 dias à
Emissora para que a mesma efetue o pagamento dos valores em atraso. A notificação de vencimento antecipado acima
referida somente poderá ser realizada após o inadimplemento pela Emissora por prazo superior a 60 dias, contados da
respectiva data de vencimento, e a aprovação de 75% dos debenturistas reunidos em Assembléia Geral; ou
(v) extinção ou término da Concessão, independentemente da razão de tal fato.
Despesas Financeiras Líquidas da CEMAR – significa as despesas financeiras líquidas da Emissora efetivamente desembolsadas no trimestre
somadas às despesas financeiras líquidas da Emissora efetivamente desembolsadas nos três trimestres anteriores. Para os fins aqui tratados a
Emissora fará com que sejam destacadas nas notas explicativas de suas demonstrações financeiras suas despesas financeiras líquidas da Emissora
efetivamente desembolsadas;
EBITDA Trimestral da CEMAR – significa o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização no trimestre, excluídas as despesas não
recorrentes. Para os fins aqui tratados a Emissora fará com que sejam destacadas nas notas explicativas de suas demonstrações financeiras as
despesas recorrentes acaso incorridas; e
EBITDA Anual da CEMAR – significa o EBITDA Trimestral da Emissora no trimestre somado ao EBITDA Trimestral da Emissora nos três
trimestres anteriores.
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O quadro abaixo demonstra a situação dos índices financeiros a que se refere o covenant (i) acima - para a
possibilidade de determinação de vencimento antecipado das debêntures da 2ª emissão da Emissora - durante os 4
trimestres de 2006:
Conciliação dos Covenants da 2a.
Emissão de Debêntures (Em R$ Mil)

1T2006
mar/06

2T2006
jun/06

Dívida Bruta

514.880

535.098

-

-

(-) Dívida com BNDES
(-) Dívida com Eletrobrás
= Passivo Oneroso
(-) Disponibilidades
(-) Baixa Renda a Receber
= Passivo Oneroso Líquido (A)

(115.605)

(117.325)

399.275

417.773

(121.068)
(8.869)
269.339

(99.532)
(9.572)
308.669

Resultado do Serviço

54.554

52.779

Depreciação

13.103

13.664

LAJIDA

67.657

66.443

Despesas Não Recorrentes
Contingências
Despesas com Reestruturação
Provisão para Devedores Duvidosos
Perdas com Créditos Incobráveis
LAJIDA Ajustado Trimestral
LAJIDA Ajustado Anual (B)
Desp. Fin. Líquida Trimestral
Desp. Fin. Líquida Anual (C)
1o. Covenant <= 4,5 (A/B)
2o. Covenant >= 1,5 (B/C)
g.

5.732
1.462
3.850
1.474
(1.054)
73.389
247.741
8.073
30.620
1,1
8,1

13.449
2.274
3.023
9.523
(1.371)
79.892
283.400
9.038
31.823
1,1
8,9

3T2006
set/06
565.815
(118.803)
447.012
(167.371)
(15.190)
264.451
95.463
14.708
110.171
10.803
1.766
1.845
7.192
0
120.974
349.903
9.386
33.810
0,8
10,3

4T2006
dez/06
594.486
(121.673)
472.813
(199.443)
(11.273)
262.097
80.906
15.426
96.332
(6.585)
(9.007)
810
1.612
89.747
364.002
10.295
36.792
0,7
9,9

Contrato celebrado com a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP

Em 13 de junho de 2006, a Emissora contratou um financiamento de R$2,6 milhões junto à FINEP. Até 31/12/2006,
aconteceram liberações no montante de R$1,0 milhão. O custo deste financiamento é de TJLP + 5,0% ao ano,
reduzido em 3,0% a.a., a título de equalização. O prazo total deste financiamento é de 7 anos, com carência de 2 anos
e amortização de 5 anos. Estes recursos são garantidos por vinculação de receita e garantia de fiança da Equatorial, e
se destinam a financiar principalmente os investimentos da Emissora na otimização do desempenho da rede de
distribuição e programas de eficiência energética. Não existe cláusula prevendo a liquidação antecipada das parcelas
de amortização a vencer.
h.

Contratos celebrados com o Banco do Brasil S.A.

Em 20 de abril de 2006, a Emissora contratou financiamentos de R$0,4 milhão junto ao Banco do Brasil, lastreado
por recursos originários de repasses da Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME ou do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. O custo deste financiamento é de TJLP + 9,5% ao ano.
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O prazo total deste financiamento é de 5 anos, com carência de 6 meses e amortização de 4,5 anos. Estes recursos
são garantidos por alienação fiduciária e garantia de fiança da Equatorial, e se destinam a financiar a renovação da
frota composta por dois caminhões com guindaste, uma carreta e uma empilhadeira. De acordo com os termos desse
contrato, a Emissora conta com a possibilidade de liquidação antecipada das parcelas de amortização a vencer.
i.

Contrato celebrado com a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS

Em 22 de Novembro de 2006, a Emissora contratou financiamento de R$58,0 milhões junto à ELETROBRÁS,
lastreado por recursos da Reserva Global de Reversão - RGR. Não houve liberação de recursos até 31/12/2006. O
custo deste financiamento é de 7% ao ano. O prazo total deste financiamento é de 7 anos, com carência de 2 anos e
amortização de 5 anos. Estes recursos são garantidos por vinculação de receita, e se destinam a financiar os custos
diretos de investimentos para a melhoria do suprimento de energia elétrica e expansão do sistema. Não existe
cláusula prevendo a liquidação antecipada das parcelas de amortização a vencer.
Perfil do Endividamento:
Em moeda estrangeira
Dólar norte-americano
Indexador

R$ mil

US$ mil

14.387

6.723

Em 31.12.2006

14.387

6.723

Em 31.12.2005

17.198

7.347

Libor Semestral

Variação
Trim.
-8,49%

Taxa de Juros
Taxa mínima: LIBOR as+ 0,81%
aa Taxa máxima: Pré-fixada em
8% aa

Em moeda nacional
Indexador

Variação
Trim.

R$ mil

19,08%

Taxa de Juros
Spread mínimo: 4,0% aa
Spread máximo:. 13,2%aa

IGP-M

382.695

FINEL

58.316

Spread mínimo: 9,4% Spread
máximo: 14,0%aa

Pré-fixado - RGR

44.018

RGR: 6,0% aa + Taxa de
Administração: 2% aa

CDI

28.468

102% do CDI

Pré-fixado: FNE

65.129

14% aa; (com Bônus de
Adimplemento de 15%, a taxa
efetiva é 11,9% aa)

TJLP

1.473

TJLP + 5%aa (com Fator Redutor
de 3%aa, o spread é 2% aa)

Em 31.12.2006

580.099

Em 31.12.2005

487.143

Os contratos acima relacionados não contém cláusulas restritivas à captação de recursos pela Emissora por meio de
emissão de debêntures.
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Obrigações Contratuais
A tabela abaixo apresenta o cronograma de pagamento para as nossas obrigações contratuais em 31 de dezembro de 2006:
Consolidado (R$ Milhões)
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Pagamentos devidos por Período
Inferior a
1 ano

Total

1a3
anos

3a5
anos

Superior a 5
anos

Obrigações de Dívida a Longo Prazo¹
Obrigações de Compra e Venda²
Fornecedores
Outros³

594,5
2.910.796,1
117,7
49.219,0

45,2
301,0
117,7
1.640,6

108,8
736,9
3.281,3

102,2
965,2
3.281,3

338,2
2.908.793,1
41.015,9

TOTAL

2.960.727,3

2.104,5

4.127,0

4.348,6

2.950.147,2

¹ Inclui os pagamentos de todo o endividamento da Emissora: Inferior a 1 ano - 2007; 1 a 3 anos - 2008, 2009; 3 a 5 anos - 2010 e 2011;
Superior a 5 anos - Acima de 2011
² CEMAR: Considera as obrigações de compra e venda de energia elétrica. Não inclui os acordos de conexão, transmissão e transporte, os
quais somavam, aproximadamente, R$5,6 milhões, em 31 de dezembro de 2006
³ Outros: Inclui obrigações referentes aos benefícios pós-emprego excedentes aos ativos dos respectivos aos ativos dos respectivos planos por
30 anos.

Transações Não Contabilizadas
Atualmente, não possuímos quaisquer operações não registradas em nossas demonstrações financeiras para
financiamento de nossas operações. Não possuímos quaisquer controladas que não estejam incluídas em nossas
demonstrações financeiras, nem possuímos quaisquer participações em quaisquer sociedades de propósito específico
- SPEs, que não estejam refletidas em nossas demonstrações financeiras. Desde 31 de dezembro de 2006,
não ocorreram eventos subseqüentes relevantes que não estejam descritos em nossas demonstrações financeiras.
Informações Quantitativas e Qualitativas sobre os Riscos de Mercado
Estamos expostos a diversos riscos de mercado, dentre os quais riscos de oscilação de taxas de juros e riscos
cambiais. Não celebramos contratos de hedge devido nossa baixa exposição em moeda estrangeira. Não celebramos
quaisquer contratos de derivativos para fins especulativos ou visando obter ganho financeiro.
Riscos de oscilação de taxas de juros
A Emissora tem baixa exposição à variação da taxa de juros, dado que em 31 de dezembro de 2006 registramos R$28,5
milhões, o que representava 4,8% do endividamento total, em obrigações sobre as quais incidiam juros à taxa CDI.
Riscos relacionados à inflação
Em 31 de dezembro de 2006, R$441,7 milhões de nosso endividamento de curto e longo prazos, ou 74,2% de nosso
endividamento total, eram atrelados à variação do IGP-M, em comparação a R$440,7 milhões de nosso
endividamento de curto e longo prazo, ou 87,4% de nosso endividamento total em 31 de dezembro de 2005.
O impacto de uma eventual elevação do IGP-M sobre o nosso endividamento tende a ser mitigado pelo fato de a
Parcela B da nossa tarifa (parte da tarifa que cobre os custos gerenciáveis) ser também atrelada ao IGP-M.
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REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA
Histórico
A Emissora foi constituída em 1958 com o objetivo de distribuir energia elétrica em todo o Estado do Maranhão.
Em decorrência da inclusão da Emissora no Programa Nacional de Desestatização do Governo Brasileiro (“PND”), o
Governo do Estado do Maranhão constituiu a Maranhão Investimentos S.A. (“MISA”), tendo como acionistas
fundadores e subscritores do capital o Estado do Maranhão e a Usina Siderúrgica do Maranhão S.A. – USIMAR, que
adquiriu o controle da Emissora. Em 02 de abril de 1998, como parte do processo de privatização da Emissora, o
BNDESPAR adquiriu da MISA 33,2% do capital votante da Emissora.
A Emissora foi privatizada em 15 de junho de 2000, tendo sido adquirida pela PPL Global LLC, por meio de sua
controlada indireta Equatorial, anteriormente denominada Brisk Participações S.A.
Aquisição por Fundos Administrados pela GP Investimentos
A partir de 2001, a Emissora passou a apresentar problemas econômico-financeiros, colocando em risco a adequada
prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica no Estado do Maranhão. Em 21 de agosto de 2002, a
ANEEL determinou a intervenção administrativa na Emissora por 180 dias, prorrogada até 3 de maio de 2004. A
ANEEL coordenou o processo de alienação do controle acionário da Emissora como parte do processo de
reestruturação da mesma.
Entre outubro de 2002 e abril de 2004, a GP Investimentos negociou com os principais credores da Emissora,
incluindo Eletrobrás e Eletronorte, o plano de reestruturação da Emissora, que incluía a capitalização e a
renegociação de suas dívidas. Esse plano de reestruturação foi aprovado pela ANEEL em 2 de fevereiro de 2004 e
foi implementado em 30 de abril de 2004, quando a GP Investimentos adquiriu o controle da Equatorial, e,
conseqüentemente, o controle indireto da Emissora.
Como parte do processo de reestruturação financeira foi realizado um aumento do capital social da Emissora em
aproximadamente R$155,0 milhões, sendo R$55,0 milhões realizado pela Eletrobrás, o que lhe garantiu 34,4% do
capital total da Emissora, e R$100,0 milhões pela GP Investimentos, por meio da Equatorial, o que lhe conferiu
65,0% do capital total da Emissora. Com a capitalização, a Eletrobrás assinou em 30 de abril de 2004 um acordo de
acionistas com a Equatorial que foi rescindido em 7 de março de 2006. (veja Seção “Reestruturação Societária –
Entrada de Fundo Administrado pelo UBS Pactual”).
Entrada de Fundo Administrado pelo UBS Pactual
No segundo trimestre de 2005 começaram os entendimentos entre GP Investimentos e o Fundo UBS Pactual, tendo
sido o acordo de entendimento assinado em 5 de dezembro de 2005. Em 6 de dezembro de 2005, foi proposto para a
ANEEL o plano de reestruturação societária envolvendo a Equatorial e a Emissora e em 06 de março de 2006, a
ANEEL aprovou a implementação do referido plano de reestruturação que contemplava a alienação indireta das
ações representativas de 46,25% do capital total da Equatorial, incluindo 50% do poder de voto nas deliberações da
companhia, para o Fundo UBS Pactual, transação essa que foi efetivada em 07 de março de 2006.
A alienação da participação acionária indireta da Equatorial para o Fundo UBS Pactual nos termos do Acordo de
Acionistas da Emissora conferiu à Eletrobrás o direito de alienar à Equatorial a totalidade das ações de emissão da
Emissora de que era titular por R$100,1 milhões. A Eletrobrás manifestou, em 06 de janeiro de 2006, não ter
interesse em exercer este direito. Portanto, o Acordo de Acionistas da Emissora, por força de regra nele próprio
expressa, deixou de vigorar em 7 de março de 2006, após a alienação indireta 46,25% do capital total da Brasil
Energia I, incluindo 50% do poder de voto nas deliberações da Equatorial, para o Fundo UBS Pactual, pelo valor em
dólares equivalente a R$87,5 milhões, como descrito acima.
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Atual Participação da Equatorial
Em 07 de março de 2006 foi aprovada a cisão parcial da SVM Participações e Empreendimentos Ltda. (“SVM”),
sendo que a parcela cindida, constituída pela sua participação na Equatorial, foi vertida, através de incorporação,
para a própria Equatorial, passando, a Brazil Development Equity Investiment, LLC (“BDEI”) a ser titular das ações
de emissão da Equatorial que até então pertenciam à SVM.
Posteriormente, a BDEI, já detentora de 100% das ações da Brasil Energia I, aumentou o capital social da Brasil
Energia I, conferindo-lhe a totalidade das ações de emissão da Equatorial, por ela recebida em função da cisão
parcial da SVM. Dessa forma, a Brasil Energia I passou a deter 100% do capital social da Equatorial.
No dia 08 de março de 2006, foi aprovado o aumento no capital social da Equatorial, com a emissão de 4.985.674
ações ordinárias e 3.610.314 ações preferenciais, mediante a capitalização de créditos no valor de R$30 milhões,
detidos pela Tordezilhas S.A., subsidiária integral da Brasil Energia I. Nessa mesma data foi aprovada, ainda, a
conversão, em ações ordinárias, de 11.337.233 ações preferenciais de propriedade da Brasil Energia I, na proporção
de 1 ação ordinária para 1 ação preferencial.
Posteriormente, o capital social da Equatorial sofreu novos aumentos em função do exercício das opções de compra
objeto do Plano de Opção de Compra de Ações da Equatorial e da capitalização de reservas de lucro, conforme
Demonstrações Financeiras da Equatorial referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2005.
Na data deste prospecto, o capital social da Equatorial é de R$713.217.088,75 (setecentos e treze milhões, duzentos e
dezessete mil, oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), dividido em 102.635.220 ações ordinárias e 94.039.957
ações preferenciais.
Na data deste prospecto, a Equatorial detém 10.439.604.130.009 ações ordinárias, 76.869.849.628 ações
preferenciais Classe A e 100.844.380.192 ações preferenciais Classe B de emissão da Emissora, representativas de
65,35% do seu capital social.
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ATIVIDADES DA EMISSORA
Visão Geral
A Emissora atua no mercado de distribuição de energia elétrica no Estado do Maranhão, com uma área de
abrangência de 333.366 km2, correspondendo a 3,91% do território nacional, e com uma população estimada em 6,2
milhões de habitantes, equivalente a 3,3% da população brasileira. Segundo a ABRADEE, a Emissora é a segunda
maior distribuidora de energia elétrica do Nordeste em extensão de área de concessão, com 21,4% do total da
extensão do Nordeste, a quarta em termos de número de consumidores, com aproximadamente 9,0% do total da base
de consumidores do Nordeste, e a quinta em termos de consumo de energia, com aproximadamente 7,0% do total do
Nordeste.
Em 2006, a Emissora distribuiu 2.917.424 MWh, representando um crescimento de 4,5% em relação a 2005. Durante
o ano de 2006, foram acrescentadas 93.797 novas unidades consumidoras à base total de clientes da Emissora,
elevando a quantidade absoluta de nossos consumidores de 1.254.399 no final de 2005 para 1.348.877 no exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2006 - já considerados os desligamentos dos consumidores existentes - o que
representou um aumento líquido de 7,5%.
Em 2006, a composição da receita de fornecimento da Emissora por classes de consumo foi a seguinte: 42,9%
provenientes de consumidores residenciais, 24,1% provenientes de consumidores comerciais, 12,0% provenientes de
consumidores industriais, 2,8% provenientes de consumidores rurais e 18,3% provenientes de outros consumidores.
Pontos Fortes
Acreditamos que o nosso desenvolvimento e perspectiva futura refletem os seguintes pontos fortes:
Potencial de Crescimento Significativo.
A distribuição de energia em nossa área de concessão também apresenta uma correlação com o crescimento
econômico do Estado do Maranhão, por nossa base de clientes ser constituída principalmente de consumidores
residenciais e pelo setor da administração pública. O Estado do Maranhão tem uma das maiores porcentagens de
população rural dentre os Estados brasileiros e apresenta uma das taxas mais baixas de desenvolvimento humano no
país. Desta forma, acreditamos que o Estado do Maranhão tem um potencial significativo de desenvolvimento
econômico, o qual acreditamos que se transformará em um potencial aumento na demanda de energia elétrica. Em
2005 o consumo de energia elétrica aumentou de 2.593 GWh em 2004 para 2.739 GWh em 2005 ou 7,7%.
Segundo dados do Ministério de Minas e Energia – MME, entre 1994 e 2005, o consumo residencial de energia
cresceu em média, por ano, 4,8% no Maranhão comparado com o crescimento médio anual nacional de 3,5%.
Em 2006, devido ao crescimento econômico na região, aos resultados obtidos a partir de nossa reestruturação e ao
incremento dos investimentos em nossas operações, nosso crescimento de energia vendida aos clientes cativos foi de
4,5% em relação a 2005, frente a um crescimento de 7,7% de 2005 em relação a 2004.
Capacidade Financeira
Em 31 de dezembro de 2006, nossa dívida líquida total era de R$291,4 milhões, com um prazo médio de 9,5 anos. O
serviço da dívida possui cronograma diferenciado, segundo o qual parte dos juros anuais é paga e parte é capitalizada
ao principal até 2009. Uma parcela significativa desta dívida, aproximadamente 20,5%, no montante de R$121,7
milhões, tem prazo médio de amortização de 12 anos e prazo máximo de amortização de 18 anos e custo financeiro
equivalente a IGP-M mais 4% ao ano. Os contratos de renegociação de dívida celebrados com a ELETROBRÁS e
ELETRONORTE, que representam 77,7% de nosso endividamento, são corrigidos pelo IGP-M, mesmo índice que
atualmente corrige a parcela gerenciável de nossas tarifas. Caso haja uma alteração do índice de correção das tarifas,
está previsto nestes contratos que o indexador do endividamento será alterado da mesma forma.
Nosso EBITDA alcançou R$344,0 milhões em 2006, com um crescimento de 82,4% em relação a 2005. O nosso
índice de alavancagem, medido pela relação entre nossa dívida líquida e EBITDA era de 0,8 vezes em 31 de
dezembro de 2006, sendo mais um indicativo da capacidade financeira da Emissora, fator diferencial para a
continuidade do processo de investimento e crescimento futuro.
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Cultura e Modelo de Gestão Voltados para Resultados
A Emissora possui uma cultura corporativa voltada para resultados, com uma clara visão, sólidos valores e metas
objetivas. Nosso modelo de gestão tem como objetivo proporcionar eficiência operacional e rentabilidade. Este
modelo é baseado em um forte controle orçamentário, na disciplina financeira, na atração e retenção de profissionais
qualificados, no estabelecimento de metas individuais, na atualização tecnológica e na remuneração variável para
alinhamento de interesses entre os acionistas e os administradores e empregados.
Em 2006, o resultado da adoção deste modelo pela Emissora pôde ser observado pelo ganho de produtividade
medido pela redução das despesas gerenciáveis por consumidor médio de 21,9% em relação a 2004 (de R$117,4 para
R$91,9), das despesas gerenciáveis por MWh faturado de 20,7% em relação a 2004 (de R$51,8 para R$41,1) e do
ganho de eficiência demonstrado pelo número de consumidores por empregado que cresceu 35,3% em relação a
2004 (de 812,5 para 1099,6).
Curva de Aprendizado nas Negociações Regulatórias
Das 64 empresas concessionárias de distribuição de energia elétrica, a CEMAR é a 51ª a passar pelo processo de
revisão tarifária periódica. Isso permite que a Emissora possa ter ganhos ao incorporar no seu processo de
negociação com a autoridade reguladora os acertos e evite os erros cometidos por concessionárias predecessoras.
Pouca Exposição aos Consumidores Livres
Nossa área de concessão apresenta baixa exposição a consumidores livres. Estes potenciais Consumidores Livres
representam um percentual pequeno da base total de nossos clientes, totalizando apenas 76 clientes, que em 2006
consumiram 388.733 MWh de energia.
Estratégia
Nossa estratégia orienta-se pelos seguintes princípios:
Aumento de Eficiência Operacional
Nos últimos dois anos, obtivemos ganhos de produtividade expressivos. Nossas despesas gerenciáveis por
consumidor foram reduzidas em 21,9% e nossas despesas gerenciáveis por MWh vendido em 20,7% entre 2004 e
2006. Aumentamos o grau de eficiência medido pelo número de consumidores por empregado de 813 em 2004 para
1100 em 2006. Esses resultados foram obtidos concomitantemente a uma sensível melhora de nossos serviços com a
redução de 37,4% e 33,0% na freqüência anual média de interrupções por consumidor (FEC) e na duração anual
média em horas de interrupções por consumidor (DEC) entre 2004 e 2006, respectivamente, que contou ainda com a
implementação de call center disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para todos os nossos consumidores,
entre outras melhorias. Estes ganhos de produtividade foram obtidos através de ampla reestruturação operacional
implementada a partir de maio de 2004, a qual permanece em andamento, e acreditamos que ganhos adicionais de
eficiência serão obtidos com a implementação completa da referida reestruturação.
Aumento de Eficiência Operacional
Nos últimos dois anos, obtivemos ganhos de produtividade expressivos. Nossas despesas gerenciáveis por
consumidor foram reduzidas em 21,9% e nossas despesas gerenciáveis por MWh vendido em 20,7% entre 2004 e
2006. Aumentamos o grau de eficiência medido pelo número de consumidores por empregado de 813 em 2004 para
1100 em 2006. Esses resultados foram obtidos concomitantemente a uma sensível melhora de nossos serviços com a
redução de 37,4% e 33,0% na freqüência anual média de interrupções por consumidor (FEC) e na duração anual
média em horas de interrupções por consumidor (DEC) entre 2004 e 2006, respectivamente, que contou ainda com a
implementação de call center disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para todos os nossos consumidores,
entre outras melhorias. Estes ganhos de produtividade foram obtidos através de ampla reestruturação operacional
implementada a partir de maio de 2004, a qual permanece em andamento, e acreditamos que ganhos adicionais de
eficiência serão obtidos com a implementação completa da referida reestruturação. O combate às perdas comerciais
de energia também pode trazer impactos positivos no resultado da Emissora. Em 2006, as perdas de energia totais
foram de 29,8%, contra 29,5% em 2005. Este resultado correspondeu a uma manutenção do nível de perdas de
energia em um ambiente que interrompeu a tendência de crescimento da Emissora verificada nos anos anteriores ao
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início de sua reestruturação operacional. Entre 2001 e 2004, as perdas da Emissora cresceram de 23,7% para 29,9%
devido à falta de investimentos e da implementação de ações coordenadas para combatê-las. Segundo dados da
ABRADEE, as distribuidoras de energia presentes nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentaram perdas
médias de energia de 15,8%, 18,7% e 17,2% em 2004, respectivamente. Ao longo dos próximos anos pretendemos
dedicar esforços gerenciais e investimentos no combate às perdas na nossa área de concessão.
Maximização de Resultados através da Regulação
Nossa equipe possui grande entendimento dos principais variáveis regulatórias que geram valor para o acionista e
uma habilidade diferenciada para integrar ações regulatórias que geram valor aos processos da Companhia. Um
exemplo disso é que a Emissora foi a primeira distribuidora a obter da ANEEL autorização para reconhecer na base
tarifária os impactos que o programa de universalização do acesso à energia elétrica vem exercendo na sua estrutura
de custos e investimentos. Foi reconhecido um valor de R$ 34,0 milhões como componente financeiro, o que
contribuiu para um acréscimo de 4,25% na tarifa média de energia elétrica. Esse valor foi amortizado em R$12,4
milhões desde seu reconhecimento até 31 de dezembro de 2006, devendo ser completamente amortizado até 28 de
agosto de 2007.
Rígida Disciplina Financeira com Contenção de Custos e Despesas
A Emissora incorporou dentre seus sistemas de gestão as seguintes ferramentas que possibilitaram significativas
economias nos gastos operacionais e de capital: a) gestão matricial de despesas – permite um controle cruzado dos
gastos dos gestores da Emissora, tanto pelo centro de custo como pela natureza do gasto, permitindo a captura de
todos os ganhos na reestruturação de processos operacionais e administrativos, b) orçamento base zero –
metodologia de orçamento desenvolvida e aplicada nas mais eficientes empresas americanas e com diversos
exemplos de sucesso no Brasil, prevê os gastos a partir dos processos básicos de uma operação, evitando a sobreestruturação de equipes e c) metodologia de torre para orçamento de investimentos, que ordena os projetos a partir de
seu retorno e pay-back esperado, do mais rentável para o menos rentável. Essas ferramentas possibilitaram ganhos
expressivos para a Emissora desde maio de 2004, como pode ser verificado nas despesas gerenciáveis como
percentual da receita líquida, que em 2003 foi de 26,9% e em 2006 foi de 14,0, uma queda de 12,9 pontos
percentuais.
Mercado de Atuação
A Emissora detém a concessão para distribuição de energia elétrica no Estado do Maranhão (destacado no mapa
abaixo), até o ano de 2030, podendo ser renovada por mais 30 anos, numa área de 333.366 km2, atendendo 217
municípios, correspondendo a 100% do território do Estado.
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Potencial de Atuação
Segundo o Governo do Estado, em 2004, o Estado do Maranhão apresentou um PIB de R$16,5 bilhões. Neste ano, o
PIB do Estado representou 0,94% do PIB nacional, sendo que mais de 50% de sua atividade econômica foi
concentrada no setor de serviços.
No setor industrial, a economia do Estado se destaca pela presença de dois grandes grupos: Vale do Rio Doce, que
possui investimentos no Estado através da Pelotizadora Norte, Ferrovia Carajás, Terminal Marítimo de Ponta da
Madeira e da Usina Hidrelétrica de Estreito e a ALUMAR, um dos maiores complexos de produção de alumínio e
alumina do mundo. Essas empresas têm sua demanda de energia elétrica atendidas diretamente pela Eletronorte, mas
têm um impacto relevante nos demais segmentos da economia do Estado que são atendidos pela Emissora. O setor
agrícola tem sido o grande propulsor do crescimento da região sul do Estado, onde o cultivo de importantes
commodities, como soja, algodão e cana-de-açúcar, estão sendo exploradas por grandes grupos do agribusiness como
Cargill e Bunge.
Rede de Distribuição
As linhas da Emissora distribuem energia elétrica, em níveis variados de tensão, a partir do ponto de conexão com a
rede básica para as subestações de energia. Eventuais consumidores livres serão conectados às linhas de distribuição
e estarão obrigados a pagar a TUSD.
Em 31 de dezembro de 2006, as linhas de média e baixa tensão tinham uma extensão de 57.083 km, com uma
potência instalada de 1.194 MVA, distribuídas em 82 subestações. Nesta mesma data, a rede de distribuição da
Emissora incluía 645.854 postes de rede elétrica, que sustentavam 25.228 transformadores de distribuição. Ao final
de 2006, as linhas de alta tensão da Emissora tinham uma extensão de 5.231 km.
A distribuição para os consumidores é feita de acordo com uma classificação por nível de tensão, com base na
energia elétrica consumida. Grandes consumidores industriais e comerciais recebem energia elétrica em níveis de
tensão elevados (até 69 kV), enquanto consumidores industriais, comerciais menores e consumidores residenciais
recebem energia elétrica em níveis de tensão mais baixos (15 kV e abaixo).
Compra de Energia
Adquirimos toda a energia que vendemos por meio de contratos com Geradores. A tabela a seguir resume a
quantidade total de energia elétrica que tínhamos contratada nos períodos indicados.

GWh
Energia
Contratada

3.551

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2005
2004
Custo Médio (R$/MWh)
GWh
Custo Médio (R$/MWh)
48,67

4.018

53,51

GWh

2006
Custo Médio (R$/MWh)

4.279

57,94

No ano de 2006, a energia comprada pela Emissora correspondeu a um volume total de 4.279 GWh. Dentro deste
volume, o montante de 96,2% foi contratado no Leilão de Energia de Empreendimentos Existentes (Mega Leilão),
por meio dos Contratos de Compra de Energia no Ambiente Regulado (CCEARs), 3,48%, foi contratado da CHESF
por intermédio dos leilões de compra e venda de energia realizados pelo extinto MAE e o restante 0,29% de por meio
do PROINFA.
Com as regras do Novo Modelo do Setor Elétrico, a Emissora adquiriu energia para o ano de 2006, por meio dos
CCEARs de 11 geradoras do país por meio do Leilão de Energia de Empreendimentos Existentes (Mega Leilão),
realizado em 07 de dezembro de 2004.
Conforme regulamentado no Artigo 29 do Decreto 5.163, de 30 de julho de 2004, durante o ano de 2006, foram
realizadas a redução e a compensação dos montantes dos CCEARs, através da aplicação do Mecanismo de
Compensação de Sobras e Déficit – MCSD, por meio do qual as distribuidoras com sobras contratuais de energia
repassaram para as distribuidoras com déficit de energia suas respectivas sobras.
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A Emissora fechou em 2006, por meio dos leilões realizados na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica –
CCEE, contratos de compra de energia com início em 2009 e 2011 abrangendo períodos de 15 a 30 anos.
Os termos dos CCEARs são regulados pela ANEEL, cujos reajustes anuais são baseados na variação do IPC-A.
Indicadores de Qualidade
O nível de qualidade e eficiência do nosso sistema de distribuição é demonstrado pelos índices de DEC (Duração
Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, que mede a duração média das interrupções, em horas por
consumidor por ano) e FEC (Freqüência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora, que mede a
freqüência das interrupções, em número de interrupções por consumidor por ano). As metas de DEC e FEC a serem
observadas pelas concessionárias são definidas pela ANEEL e publicadas na conta de cada consumidor.
Em 18 de fevereiro de 2004, firmamos com a ANEEL um Termo de Ajustamento de Conduta, em virtude de
descumprimento das metas anuais de DEC e FEC estabelecidas pela ANEEL durante os anos de 2002 e de 2003. De
acordo com o disposto no Termo de Ajustamento de Conduta, comprometemo-nos a observar as novas metas estabelecidas
pela ANEEL e investir o montante correspondente à multa de R$4,7 milhões que seria aplicada na melhoria dos referidos
indicadores. Em 2005, os dois indicadores apresentaram melhora em comparação ao ano de 2004, demonstrando a queda
do número de interrupções no fornecimento, tanto em termos de duração quanto freqüência.
Em 2005, o DEC registrado pela Emissora foi de 54,6 horas, apresentando uma diminuição de 13,9% em relação ao
ano de 2004, que foi de 63,4 horas. Da mesma forma, o FEC também apresentou uma melhora, evoluindo de 39,3
interrupções em 2004 para 32,9 em 2005, uma diminuição de 16,3%. Já em 2006, o DEC foi de 42,6 horas,
apresentando uma diminuição de 22,0% em relação a 2005, enquanto que o FEC foi de 24,6, representando uma
redução de 25,3% com relação ao índice de 2005. Ambos indicadores estão melhores que os limites médios
estabelecidos pela ANEEL.
Acreditamos que essa evolução dos índices de qualidade verificada ao longo dos anos de 2005 e 2006 pode ser
atribuída ao aumento no processo de automação de nossas operações, além de outras medidas de gestão, tais como
investimentos no sistema de transmissão e distribuição (construção e automação de novas linhas e subestações),
implantação de novos sistemas de gerenciamento informatizados e investimentos na manutenção preventiva do
sistema. O quadro abaixo mostra a evolução da aferição desse índice desde 2004:
DEC (horas/ano)
Realizado
Limite ANEEL
FEC (vezes/ano)
Realizado
Limite ANEEL

2004
63,38
103,6
2004
39,28
52,6

2005
54,6
79,17
2005
32,9
47,4

2006
42,6
80,58
2006
24,58
48,53

Fonte: CEMAR e ANEEL

Perdas
Há dois tipos de perdas de energia elétrica: perdas técnicas e perdas comerciais. As perdas técnicas são inerentes ao
fluxo de energia elétrica através do sistema de distribuição. As perdas comerciais são perdas que resultam de
consumo irregular de energia elétrica, através de conexões clandestinas, fraudes, ausência de medição adequada ou
erro de faturamento.
A Emissora encerrou o exercício de 2006, com perdas totais acumuladas de energia elétrica de 29,8%. O aumento
obtido com relação a 2005 foi de 0,3 pontos percentuais, representando uma relativa estabilização deste percentual
em relação aos anos anteriores.
PERDAS DE ENERGIA

2004

2005

2006

Últimos 12 Meses

29,9%

29,5%

29,8%
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As perdas de energia são inerentes à operação de qualquer sistema elétrico, e devem ser contidas em níveis
adequados, que resultem em um equilíbrio entre investimentos e custo anual das perdas.
Com base neste entendimento, no início de 2005 colocamos em prática um amplo plano de ação e reestruturou a sua
atividade de Recuperação de Energia. O resultado positivo alcançado em 2005 e 2006 é fruto da execução deste
plano de ação. Dentre as ações realizadas e/ou em curso, destacam-se:
•

redesenho do processo e centralização das atividades de combate às perdas;

•

treinamento constante das equipes de inspeção e fiscalização;

•

desenvolvimento de novos padrões de medição;

•

atualização da base de dados de clientes;

•

automação do sistema de leitura;

•

combate aos consumidores clandestinos; e

•

minimização dos consumidores faturados pelo mínimo.

Acreditamos que a contínua implementação dessas e outras ações permitirão uma redução gradual nas perdas totais
da Companhia.
Consumidores
A prestação do serviço de distribuição de energia elétrica compreende o atendimento de um mercado que se divide
em consumidores cativos, os quais adquirem a energia suprida pela distribuidora conjuntamente com o serviço de
uso da rede, e os consumidores de serviço de rede (consumidores livres), os quais adquirem exclusivamente o serviço
de uso da rede de distribuição e escolhem outro supridor de energia.
Em 31 de dezembro de 2006, tínhamos 1.348.877 consumidores cativos, em uma área que abrange cerca de 6,2
milhões de habitantes, de acordo com o IBGE. O volume de consumidores vem apresentando seguidos crescimentos
nos últimos exercícios, como demonstra o quadro a seguir:
NÚMERO DE CONSUMIDORES
Classe Residencial
Classe Comercial
Classe Industrial
Outras Classes
TOTAL

2004
1.005.470
87.451
8.866
59.496
1.161.283

2005
1.080.495
94.176
9.262
54.119
1.254.399

2006
1.150.936
99.249
9.566
89.126
1.348.877

Fonte: CEMAR

Os consumidores cativos da Emissora estão todos localizados na área de concessão e são classificados em quatro
categorias principais: industriais, residenciais, comerciais e outros (que incluem instituições governamentais,
públicas e clientes rurais). A receita por classe de consumidor é composta da seguinte forma: 42,9% provenientes de
consumidores residenciais, 24,1% provenientes de consumidores comerciais, 12,0% provenientes de consumidores
industriais, 2,8% provenientes de consumidores rurais e 18,3% provenientes de outros consumidores.
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A tabela a seguir apresenta informações sobre nossos consumidores, vendas de energia elétrica e receitas líquidas a
consumidores finais nos períodos indicados.
2004
1

MERCADO

Clientes

Total

1.161.009

Residencial

MWh

2005
2

1

MWh

2006
2

R$ mil

Clientes

2.587.998

649.398

1.254.121

2.788.117

MWh2

R$ mil

1.348.675

2.913.241

970.427

R$ mil

Clientes

810.383

1

1.005.470

1.045.760

274.696

1.080.495

1.127.170

342.445

1.150.936

1.202.396

416.194

Industrial

8.866

424.329

87.740

9.262

441.741

109.206

9.566

396.349

116.159

Comercial

87.451

505.753

154.376

94.176

552.358

192.125

99.249

590.312

233.822

Outros

59.222

612.156

132.585

70.188

666.849

166.608

88.924

724.185

204.252

1 - Não inclui unidades próprias
2 - Não inclui consume próprio

Mantemos contratos que seguem um modelo padrão, com clientes ligados em alta tensão, que em 31 de dezembro de
2006 eram aproximadamente 1.598 consumidores. Esses contratos, sujeitos às relações de consumo previstas na
Resolução nº 456 da ANEEL, estabelecem as principais relações entre as partes, destacando-se:
• prazo - os contratos variam de 1 a 5 anos, com prazo médio de 2 anos;
•

descrição da demanda de energia a ser contratada pelo cliente; e

•

opção tarifária a ser definida pelo cliente, dentre as 3 opções existentes, sendo elas: convencional,
horosazonal verde e horosazonal azul.

Nossos principais consumidores de alta tensão com os quais mantemos contratos são: Schincariol, Itapicuru
Agroindustrial, Itajubara e CAEMA.
Tarifas
As tarifas de energia elétrica aplicadas no faturamento dos consumidores finais são determinadas de acordo com o
Contrato de Concessão e regras estabelecidas pela ANEEL. O Contrato de Concessão e a regulamentação
estabelecem um preço máximo com reajustes anuais e revisões periódicas e/ou extraordinárias. Veja a Seção “Visão
Geral do Setor Elétrico Brasileiro” para maiores informações sobre o regime regulatório aplicável a nossas tarifas e
respectivos reajustes.
Com base no nível de tensão no qual a energia elétrica é fornecida, classificamos nossos consumidores em dois
grupos distintos: consumidores do Grupo A e consumidores do Grupo B. Cada consumidor enquadra-se em certo
nível tarifário definido pela regulamentação da ANEEL e com base em sua respectiva classificação.
Os consumidores do Grupo A pagam tarifas proporcionalmente menores, pois seu fornecimento é feito em tensões
mais elevadas, que demandam menor utilização do sistema de distribuição de energia elétrica. Os consumidores do
Grupo A são aqueles com maior probabilidade de se qualificar como consumidores livres nos termos da Lei do Novo
Modelo do Setor Elétrico. As tarifas dos consumidores do Grupo A têm por base o nível de tensão de fornecimento
da energia elétrica e a época do ano e horário do dia em que a energia elétrica é fornecida. As tarifas aplicáveis aos
consumidores do Grupo A contêm dois componentes: cobrança pela demanda de potência e cobrança pelo consumo de
energia. A cobrança pela demanda de potência, expressa em reais por kW, tem por base (1) a potência firme contratada
ou (2) a potência efetivamente utilizada, a que for mais alta. A cobrança pelo consumo de energia, expressa em reais por
MWh, tem por base o valor da energia elétrica efetivamente consumida.
Os consumidores do Grupo B pagam tarifas proporcionalmente maiores. As tarifas cobradas dos consumidores do
Grupo B são superiores porque estes consomem energia elétrica em níveis de tensão mais baixos, acarretando, assim, os
custos do rebaixamento da tensão elétrica necessário para consumo. As tarifas para os consumidores do Grupo B
consistem exclusivamente em uma cobrança pelo consumo de energia e tomam por base a classificação do consumidor:
residencial, comercial, industrial e outros.
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De acordo com as regras em vigor, consumidor residencial de baixa renda é qualquer consumidor monofásico que (1)
consome menos de 80 kWh por mês, (2) não teve consumo de energia elétrica superior a 120 kWh por mês por mais de
duas vezes em qualquer mês nos doze meses anteriores ou (3) consumiu entre 80 kWh e 220 kWh ao mês nos doze meses
anteriores e se qualificou para receber benefícios decorrentes de quaisquer dos programas sociais do governo federal. Os
consumidores residenciais de baixa renda são considerados um subgrupo dos consumidores residenciais e estão sujeitos a
tarifas reduzidas.
Em 2006, 67,7% de nossos consumidores residenciais foram classificados como consumidores residenciais baixa
renda. A diferença entre o valor efetivamente faturado pelas distribuidoras de energia com a aplicação da tarifa
especial aos clientes de baixa renda e o valor que teria sido faturado com a aplicação das tarifas normais é pago
diretamente às distribuidoras de energia elétrica, mensalmente, pela Eletrobrás com recursos oriundos da CDE. Veja
a Seção “Visão Geral do Setor Elétrico Brasileiro” para maiores informações sobre os consumidores residenciais
baixa renda.
Faturamento e Cobrança
Faturamento
O faturamento do consumo de energia elétrica da Emissora é realizado mensalmente. Os consumidores servidos em
alta e baixa tensão têm prazo de 5 dias úteis e os consumidores do setor público têm prazo de 10 dias, úteis, para
pagarem suas contas, a contar da data de apresentação da fatura.
Na hipótese de inadimplência, os consumidores estão sujeitos à multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês sobre o
valor da conta paga em atraso. Adicionalmente, uma notificação é encaminhada ao consumidor em atraso informando
a concessão de um prazo adicional de 15 dias a partir da entrega da notificação para que o saldo devedor seja quitado.
Caso o pagamento não seja efetuado, o fornecimento de energia elétrica do consumidor inadimplente estará sujeito à
suspensão a critério da Emissora.
A arrecadação das contas de energia elétrica dos consumidores é efetuada por agentes credenciados, tais como casas
lotéricas e outros estabelecimentos comerciais, e pela rede bancária. O nosso maior agente arrecadador é a Caixa
Econômica Federal, que responde por aproximadamente 50,0% das contas de energia elétrica arrecadadas. Em
termos financeiros, o responsável pelo maior volume financeiro é o Banco Bradesco, com 27,0% do total.
Cobrança
Nos últimos 2 anos implementamos políticas e ações destinadas a minimizar a inadimplência e melhorar os índices
de arrecadação. Dentre as práticas adotadas, destacam-se:
•

redesenho dos processos de faturamento, cobrança administrativa e cobrança judicial;

•

acompanhamento mais próximo da carteira de consumidores dos Poderes e Serviços Públicos;

•

regularização contratual dos consumidores do Poder Público Municipal, com destaque para as questões
relacionadas à Iluminação Pública;

•

intensificação da política seletiva de cortes, inclusive junto aos consumidores dos Poderes e Serviços Públicos;

•

revisão da política de parcelamentos;

•

atualização dos cadastros de iluminação pública nos principais municípios;

•

contratação de cobrança terceirizada para dívidas com prazo acima de 180 dias; e

•

celebração de convênios com entidades de crédito, como SPC e SERASA, a fim de permitir a inclusão de
consumidores inadimplentes em cadastros de devedores.

Os Poderes Públicos Municipais mereceram atenção especial para minimizarmos o nível da inadimplência. Nos
últimos 2 anos, regularizamos quase que integralmente a situação cadastral destes consumidores, incluindo os
contratos relacionados ao consumo próprio e à iluminação pública. O esforço na área de iluminação pública permitiu
que um maior número de prefeituras se tornassem superavitárias na arrecadação da Contribuição da Iluminação
Pública – CIP, o que reduziu a inadimplência neste segmento.
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Tipos de Acordos Implementados com os Poderes Públicos Municipais

1 - Acordo Operativo (1)
2 - Acordo de Fornecimento Regular de Energia
3 - Convênio para Arrecadação da CIP das Prefeituras

(2)

4 - Convênio Banco do Brasil - Pagamento Conta Energia via Débito automático

Nº de Prefeituras
ago/04

dez/05

dez/06

Taxa de
efetivação (3)

4

195

202

93,1%

143

212

214

98,6%

123

207

210

96,8%

4

180

193

88,9%

(1)

O Acordo Operativo tem o propósito de estabelecer regras e limites para o processo de intervenções na rede da Emissora pelo pessoal de
manutenção da IP - Iluminação Pública das prefeituras.

(2)
Convênio assinado entre as prefeituras e a Emissora para arrecadar a CIP por meio da cobrança nas faturas de energia elétrica. A Emissora é
remunerada por esse serviço.
(3)

Taxa de Efetivação - Percentual das prefeituras que adotaram algum tipo de acordo no Estado do Maranhão.

Gente
Descrição Geral
Em 31 de dezembro de 2006, tínhamos 1.160 empregados (excluindo a diretoria), 10,2% a menos do que em 31 de
dezembro de 2005. Desde a troca do controle acionário, em 30 de abril de 2004, houve uma grande renovação do quadro
de pessoal, com 1.025 desligamentos e 755 contratações, como parte de nosso processo de reestruturação. A tabela a seguir
apresenta o número de nossos empregados, bem como a classificação dos mesmos por categoria:
Em 31 de dezembro de
Diretor
Gerente
Nível Superior
Técnico
Administrativo
Total

2004
7
34
292
628
399
1.359

2005
6
20
322
581
369
1.298

2006
6
21
262
585
292
1.166

Plano de Opção de Compra de Ações
Alguns empregados da Emissora são beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações. Para maiores
informações sobre o Plano, veja a seção “Administração – Acordos ou Outras Obrigações Relevantes entre a
Companhia e seus Conselheiros e Diretores – Plano de Opção de Compra de Ações”.
Relacionamento da Emissora com os sindicatos de seus empregados
O relacionamento formal da Companhia com o sindicato dá-se com o STIU-MA - Sindicato dos Trabalhadores
Industriais e Urbanitários do Estado Maranhão (entidade que abrange todos os empregados, excetuando-se a
gerência). Mantemos contato freqüente e eficiente com o STIU-MA, para tratar principalmente dos seguintes
assuntos: (i) Dissídios coletivos (todo mês de novembro); (ii) Turnos e jornadas de trabalho; (iii) Segurança das
condições de trabalho; (iv) Compensação de horas no período chuvoso e (v) Participação nos Lucros e Resultados.
O trato entre a Companhia e o STIU-MA é marcado pela amistosidade, jamais tendo existido qualquer movimento
grevista ou foco de insatisfação relevante entre os trabalhadores.
Desenvolvimento
Com a finalidade de melhorar a nossa eficiência operacional, a nossa produtividade e a qualidade dos nossos
serviços, investimos no desenvolvimento profissional dos nossos empregados por meio de cursos técnicos,
seminários, workshops e treinamento especializado. Em 2006, proporcionamos mais de 120.000 horas de
treinamento, representando uma média de 98 horas de treinamento por empregado.
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Dentre os nossos principais programas de treinamento e desenvolvimento, ressaltamos os seguintes:
•

Programa Menor Aprendiz - além de cumprir com uma obrigação legal, a Emissora dá a oportunidade de
formação profissional aos jovens talentos selecionados em parceria com o SENAI - Serviço Nacional de
Aprendizagem para formar o banco de profissionais que suprirá demandas futuras de mão de obra. O
programa que tem a duração de 24 meses, tem formação teórica e prática com o acompanhamento do
SENAI e dos Gestores da Emissora;

•

Programa Trainee Técnico - visa recrutar e selecionar jovens talentos com formação em escolas técnicas
para atender as necessidades de formação de profissionais para suprir o quadro de colaboradores em
substituição aos técnicos que ocupam posições vitais para o negócio e os desligados por desempenho ou
aposentadoria na área operacional da Emissora. Este programa tem duração de 18 meses e é planejado de
acordo com a necessidade das áreas, com o programa de desenvolvimento e acompanhamento desenhado de
acordo com o perfil técnico especifico. Ao final do programa, e de acordo com seu desempenho, o Trainee
tem a oportunidade de ocupar um cargo técnico operacional;

•

Programa Trainee Universitário - visa recrutar e selecionar jovens talentos com formação em cursos e
universidades brasileiras com reconhecida qualidade em sua formação acadêmica e alinhados aos objetivos
estratégicos da Emissora, assim como a formação de futuros gestores com formação e perfil adequados à cultura
da Emissora. Este programa tem duração de 18 meses e é planejado de acordo com a necessidade das áreas, com
um programa de desenvolvimento e acompanhamento dos Trainees. Ao final do programa e de acordo com seu
desempenho o Trainee tem a oportunidade de ocupar cargos estratégicos e ou gerenciais na Emissora;

•

Programa Cultura CEMAR - tem como objetivo conhecer e identificar os elementos da Cultura
organizacional que precisam ser reforçados, introjetados e reproduzidos para consolidar as estratégias e as
políticas necessárias à consecução dos objetivos da organização. O programa se desenvolve através da
realização de seminários dos quais participam todos os colaboradores, onde são discutidos os valores, a
missão e a visão da Emissora; e

•

Programa de Qualificação Gerencial - programa de ações de treinamento e desenvolvimento traçadas a
partir das necessidades de aperfeiçoamento baseado nas competências (conhecimentos, habilidades e
atitudes) organizacionais que são exigidas pelo perfil dos gestores Emissora. Tal programa se baseia no
desenvolvimento dos seguintes módulos: Liderança, Gestão de Pessoas e Processos (entre outros focos e
objetivos estratégicos), Metas e Diretrizes, Gestão de Custos e Orçamento e Aspectos Regulatórios.

Remuneração
A Emissora conta com um sistema de distribuição de bônus gerencial, que garante aos funcionários elegíveis o
recebimento de remuneração variável atrelada a metas individuais, buscando reconhecer e recompensar a
produtividade individual e motivar a busca por padrões de excelência no desempenho de suas funções. O programa
de remuneração variável vem gradualmente sendo estendido aos colaboradores da Emissora. Inicialmente, em 2004,
apenas 2,4% do corpo funcional era elegível, crescendo para 5,2% em 2005, e, em 2006 foram elegíveis ao
recebimento do bônus 15,1% dos funcionários entre gerentes, coordenadores e analistas. Para 2007, todos os nossos
colaboradores estarão elegíveis à remuneração variável.
Para alinhar os interesses dos administradores com os dos acionistas da Emissora, foi elaborado o Plano de Opção de
Compra de Ações para os principais executivos da Emissora. Para maiores informações, veja a Seção
“Administração – Acordos ou Outras Obrigações Relevantes entre a Companhia e seus Conselheiros e Diretores”.
Segurança no Trabalho
Nossos índices de acidentes do trabalho estão entre os menores do setor no Brasil. Em 2006, ocorreram 4 acidentes
com afastamento de trabalho, 2 a menos em relação a 2005. A taxa de acidentalidade (quociente do produto entre o
numeral 100 e o número de acidentes e o número de empregados) da Emissora em 2006 foi de 0,326, representando
uma redução de 61,6% em comparação ao ano de 2005. Diante dos resultados apresentados em 2005, recebemos
uma tradicional medalha do setor de distribuição de energia elétrica, a Medalha Eloy Chaves, em reconhecimento
pela terceira posição em nível nacional no ranking de prevenção de acidentes entre as distribuidoras com mais de
500 colaboradores.
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Terceirização
Em 31 de dezembro de 2006, possuíamos aproximadamente 3.379 trabalhadores terceirizados (sendo
aproximadamente 2.000 do Programa Luz para Todos), os quais atuavam em atividades tais como segurança,
limpeza, vigilância, serviços de manutenção de redes energizadas, inventário, leitura e entrega de contas,
recebimento e cobrança de contas, dentre outras.
Tecnologia
Acreditamos que a atualização tecnológica seja fator crítico de sucesso de nossa estratégia de busca permanente de
ganhos de eficiência e rentabilidade. A infra-estrutura essencial consiste em três sistemas principais: comercial,
técnico e corporativo.
A partir do segundo semestre de 2004, iniciamos um processo de atualização tecnológica que é composto por 3 projetos:
•

Projeto SOMAR, referente à implantação de um novo sistema comercial, em ambiente web que possui controle
detalhado do processo comercial, permitindo agilidade, consistência e confiabilidade nas atividades de
faturamento, arrecadação, cobrança e atendimento aos clientes. A implantação do novo sistema foi concluída em
setembro de 2005;

•

Projeto GEOREDE, referente à implantação de um novo sistema técnico e o geo-referenciamento da nossa rede
de distribuição. A conclusão deste projeto possibilitará melhor gestão da rede, melhor operação do sistema
elétrico e maior eficácia no atendimento aos nossos clientes com um menor custo de operação. Em 2005, foi
implantada a maioria dos módulos do sistema e foram cadastrados mais de 149,2 mil postes e 65.496 mil
transformadores, enquanto que em 2006 cerca de 401 mil postes, ou 64,7%, já estavam georeferenciados.
Esperamos concluir este projeto no segundo semestre de 2007; e

•

Projeto ILUMINAR, referente à implantação do sistema de gestão corporativa My SAP R/3 que permite melhor
gestão dos processos organizacionais,. A implantação do sistema foi realizada em tempo recorde no Brasil,
apenas 6 meses, trazendo grandes benefícios tais como agilidade na tomada de decisões de negócio, maior
confiabilidade nos dados contábeis e gerenciais e integração dos principais processos de apoio da Emissora:

•

Finanças e Contabilidade: Módulos de Contabilidade Geral, Contas a Pagar, Contas a Receber, Ativo Fixo,
Tesouraria e Despesas de Viagens

•

Controladoria: Módulos de Custos, Orçamento e Investimentos

•

Suprimentos e Estoques: Módulo de Materiais

•

Gestão da Manutenção: Módulos de Gestão e Controle de Ordens de Manutenção Preventiva e Corretiva

Programa Luz para Todos
Em 2004, aderimos ao Programa Luz para Todos (PLPT), cujo objetivo é universalizar o atendimento dos
consumidores da zona rural até 2008. Ainda em 2004, firmamos um contrato de financiamento de concessão e
subvenção, com a Eletrobrás, no valor de R$231,6 milhões, para cobertura financeira dos custos diretos da primeira
fase das obras do PLPT, contemplando a ligação de mais de 47 mil novos consumidores na sua área de concessão em
2004 e 2005. Em 2006, firmamos um segundo contrato de financiamento de concessão e subvenção, com a
Eletrobrás, no valor de R$275,4 milhões, para cobertura financeira dos custos diretos da segunda fase das obras do
PLPT, contemplando a ligação de mais de 58 mil novos consumidores na sua área de concessão em 2006 e 2007.
Os recursos disponibilizados pela Eletrobrás são utilizados para o financiamento dos custos diretos do PLPT,
inclusive custos com transporte, materiais e construção. Os custos indiretos, incluindo administração, projeto e
licenças ambientais, são custeados pela Emissora.
Em 2004 e 2005, como agente executor, recebemos R$122,3 milhões de recursos federais dos R$231,6 milhões
previstos, sendo R$106,0 milhões de repasses da CDE, na modalidade de subvenção econômica (recursos não
reembolsáveis) e R$16,3 milhões de repasses da RGR, na modalidade de financiamento.
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Em 2006, recebemos R$192,8 milhões de recursos federais dos R$275,4 milhões previstos, sendo R$167,1 milhões
de repasses da CDE, na modalidade de subvenção econômica (recursos não reembolsáveis) e R$25,7 milhões de
repasses da RGR, na modalidade de financiamento.
O montante total dos investimentos relacionados ao Programa Luz para Todos deverá ficar situado entre R$1,0
bilhão e R$1,2 bilhão para o período entre os anos de 2004 e 2008. Deste montante, até 31 de dezembro de 2006, já
foram realizados R$339,1 milhões. Mantendo-se no ano de 2008 o nível de investimentos da emissora do ano 2007,
teríamos um montante total de recursos aplicados entre os anos de 2004 a 2008 entre R$1,6 bilhão e R$1,8 bilhão,
sendo o Programa Luz para Todos correspondente a uma parcela situada entre 60,7% e 64,9% deste total
Vale destacar que o RGR é um financiamento de 12 anos com 4 anos de carência e custo nominal de 6% ao ano.
Com esses recursos ligamos 103.067 consumidores a nossa base de clientes entre os anos de 2004 e 2006.
O convênio assinado entre a Emissora, o MME, a ANEEL e o Governo do Estado do Maranhão para a
implementação do PLPT contempla a continuidade do programa até 2008, com 60.000 ligações em 2007 e 78.000
ligações em 2008. A execução destas ligações depende, entretanto, de assinatura de contratos específicos regulando a
disponibilização dos recursos para o financiamento do PLPT com a Eletrobrás e o Governo do Estado do Maranhão,
contratos estes ainda não assinados.
Pesquisa & Desenvolvimento e Eficientização Energética
Segundo a regulamentação do setor, até 31 de dezembro de 2005 as distribuidoras deviam aplicar anualmente 1% de
sua Receita Operacional Líquida (“ROL”), divididos em partes iguais de 0,5% para eficiência energética e 0,5% para
pesquisa e desenvolvimento.
A partir de 31 de dezembro de 2005, as distribuidoras devem aplicar anualmente em pesquisa e desenvolvimento do
setor elétrico o montante mínimo de 0,75% da sua ROL, e, no mínimo, 0,25% em programas de eficiência
energética, voltados para o uso final da energia elétrica.
Ativo Imobilizado
Nossos principais ativos imobilizados são os bens e instalações utilizados na prestação dos serviços públicos objeto
de nossa concessão. Os ativos imobilizados em curso são aqueles referentes a obras de expansão do sistema de
distribuição de energia elétrica. As obrigações vinculadas à concessão do serviço público de energia elétrica
representam os valores da União, dos Estados e dos Municípios e dos consumidores, bem como as doações não
condicionadas a qualquer retorno em favor do doador e as subvenções destinadas aos investimentos no serviço
público. Essas obrigações têm o prazo igual ao da concessão e não constituem um passivo exigível . Os imóveis e
instalações da Emissora utilizados para cumprir as obrigações do Contrato de Concessão não podem ser transferidos,
cedidos, onerados ou vendidos sem a prévia aprovação da ANEEL. Em 31 de dezembro de 2006, o saldo líquido dos
ativos imobilizados deduzidos das obrigações vinculadas à concessão totalizava R$725,0 milhões, tendo a seguinte
composição: 73,4% em rede de distribuição de baixa tensão; 22,4% em distribuição de média e alta tensão; 0,7% em
comercialização; 0,1% em geração; e 3,4% da área administrativa. A maior parte dos ativos classifica-se como ativos
de distribuição, que inclui transformadores, linhas de distribuição e postes. Para maiores informações veja a Seção
“Visão Geral do Setor Elétrico Brasileiro - Concessões - término por decurso do prazo”.
Concessão
Em 28 de agosto de 2000, firmamos contrato de concessão de distribuição de energia elétrica no Estado do Maranhão
com a ANEEL. O prazo da concessão é de 30 anos, com termo de vigência até 10 de agosto de 2030, podendo ser
prorrogado por mais um período de 30 anos.
A Emissora é obrigada a atender a todos os consumidores localizados na área de concessão, apesar do Contrato de
Concessão não conferir à Emissora direito de exclusividade relativamente aos consumidores de energia elétrica. Para
maiores informações veja a Seção “Visão Geral do Setor Elétrico Brasileiro – Concessões”.
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Sazonalidade
O mercado de energia elétrica no estado do Maranhão apresenta leve sazonalidade com aproximadamente 45% do
consumo concentrado no primeiro semestre e 55% no segundo semestre. Essa sazonalidade é conseqüência de: (i)
aumento no consumo dos consumidores industriais e comerciais no terceiro trimestre devido ao aumento da atividade
industrial e comercial na época de festas de fim de ano; e (ii) aumento geral de consumo em todas as categorias de
clientes durante o período seco, que no estado do Maranhão, estende-se de junho a dezembro.
Concorrência
Segundo a regulamentação do setor, há possibilidade de que outros distribuidores ou comercializadores ofereçam
eletricidade a alguns dos consumidores atuais da Emissora que eventualmente possam se tornar consumidores livres.
As companhias de distribuição são obrigadas a permitir o uso das suas linhas e instalações auxiliares para a
distribuição e transmissão de energia elétrica por terceiros mediante o recebimento de tarifa regulada pela ANEEL
(TUSD).
Em nossa área de concessão existe apenas um consumidor livre, mas dois importantes consumidores instalados no
Maranhão, a ALUMAR e a Pelotizadora Norte da Vale do Rio Doce, são clientes cativos da Eletronorte. Atualmente,
possuímos contratos de fornecimento de energia elétrica com 76 consumidores potencialmente livres. Não
acreditamos, dado as características de nossa concessão, que os consumidores potencialmente livres existentes sejam
um risco para nossos negócios. Vide “Discussão e Análise da Administração sobre as Demonstrações Financeiras e
os Resultados Operacionais”.
Seguros
Mantemos seguro contra prejuízos decorrentes de incêndios, raios, explosões, curtos-circuitos e interrupções de
energia elétrica em nossas diversas subestações, edificações e instalações, bem como contra perdas materiais sofridas
em decorrência de acidentes de trânsito. Não possuímos cobertura de seguro contra risco de interrupção das
operações comerciais, pois acreditamos que o risco de interrupção de grandes proporções não justifica os prêmios.
Acreditamos que mantemos seguros de acordo com a prática brasileira para o ramo de negócio em que operamos.
Em 2006, pagamos aproximadamente de R$0,3 milhão em prêmios de seguro.
Aspectos Ambientais
Tratamos com a devida relevância e responsabilidade a questão do respeito ao meio ambiente, incluindo os impactos
ambientais resultantes de nossa atividade. Todos os projetos de expansão do sistema elétrico são executados com a
observância da legislação ambiental vigente. não aderimos a qualquer padrão relativo a proteção ambiental. As
licenças e os estudos de impactos ambientais foram regularmente requeridos e executados quando exigidos por lei.
Não utilizamos mais óleo ascarel como meio isolante, tendo, em 2001, destinado para incineração o último lote desta
substância.
Propriedade Intelectual
Nossas atividades não dependem de patentes. A única marca que temos registrada é “CEMAR”. Além da referida marca,
somos titulares do nome de domínio www.cemar-ma.com.br.
Processos Judiciais e Administrativos
Atualmente, somos parte em várias ações judiciais, principalmente cíveis e trabalhistas. Abaixo descrevemos os
valores das causas em 2004, 2005 e 2006.
NATUREZA DA AÇÃO

2004

Em R$ Milhões
2005

Cíveis e tributárias
Trabalhistas
TOTAL

61,7
3,9
65,6

47,9
6
53,9
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2006
42,9
9,7
52,6

Consideramos que a provisão para contingências, inclusive os juros devidos, é suficiente para cobrir perdas
prováveis no curso das ações em andamento.
Além das perdas provisionadas acima, existem outras contingências que são monitoradas, com base na avaliação do
nosso departamento jurídico, cuja possibilidade de perda é avaliada como possível ou remota e desta forma não são
provisionadas.
Apresentamos, a seguir, uma breve descrição dos mais relevantes processos em que figuramos como parte:
Processos Tributários
A Emissora possui diversos débitos de imposto sobre serviços (ISS) lançados pelo Município de São Luís, no
Maranhão. Referidas autuações decorrem da falta de retenção do imposto pela Emissora quando da contratação, no
território do Município de São Luís, da prestação de alguns serviços terceirizados, sujeitos à incidência do ISS. A
Emissora alega em suas defesa a inconstitucionalidade do Decreto Municipal que instituiu a cobrança do ISS do
tomador do serviço, em decorrência de responsabilidade tributária em substituição ao prestador dos serviços
(contribuinte do imposto) quando esse não está localizado no município. Alega também que a referida cobrança não
tem base na legislação complementar. O valor total dessas autuações é de aproximadamente R$3,9 milhões,
conforme extrato de débitos fornecido pela Secretaria de Fazenda de São Luís, datado de 31.08.2005. Em 29 de
dezembro de 2005, parte dessas autuações foram convertidas em execução fiscal, no valor de R$ 3,1 milhões, tendo a
Emissora apresentado exceção de pré-executividade com pedido de suspensão da execução no devido prazo legal.
Embora a exceção oposta tenha sido indeferida, a Emissora interpôs recurso de Agravo de Instrumento ao Tribunal
de Justiça do Estado, que deferiu liminar suspendendo a execução. Ainda não houve o julgamento deste recurso.
Nada obstante, não se vislumbra êxito na demanda, motivo pelo qual a demanda foi classificada como provável,
promovendo-se o respectivo provisionamento do valor da execução.
Além destes, existem alguns outros débitos tributários que estão sendo discutidos nas esferas administrativa e
judicial que, quer individualmente quer considerados em conjunto, não apresentam relevância.
Processos Cíveis
A Emissora é ré em uma ação indenizatória e outra de prestação de contas movidas pelo Município de São Luís. Na
primeira pede-se indenização por perdas e danos, decorrentes de inadimplemento contratual da Emissora quanto a
suas obrigações de arrecadar receita suficiente para cobrir os custos mensais de IP no Município. Há sentença
condenatória ilíquida, mantida em 2º grau, estando a ação pendente de julgamento de Recurso Especial. Na segunda
ação pede-se a devolução de valores referentes à Taxa de Iluminação Pública, que supostamente não teriam sido
empregados na expansão do sistema de iluminação pública. Emissora e Município prestaram contas, que não foram
aceitas, tendo sido determinada a realização de perícia contábil, já concluída. As chances de perda são consideradas
prováveis e há provisionamento de R$19,5 milhões. Entretanto, há possibilidade de reversão em função de
ajuizamento de Ação Rescisória contra a decisão proferida nos autos da ação de prestação de contas.
A Emissora é ré também numa ação indenizatória movida por Remoel Engenharia Terraplanagem Comércio e
Indústria Ltda., que pleiteia indenização por lucros cessantes e danos decorrentes do descumprimento de diversos
contratos por parte da Emissora, no valor de R$82,6 milhões. A Emissora apresentou sua defesa alegando a novação
e compensação de dívidas. A perícia judicial concluiu que houve pagamentos em atraso e sem atualização de
encargos por parte da Emissora, gerando um valor devido de R$115,5 milhões. A Emissora, por meio de seu
assistente técnico, Ernst & Young, impugnou o laudo, uma vez que este se baseia em documentos produzidos
unilateralmente pela parte autora e aplica índices de correção monetária não previstos contratualmente, dentre outros
argumentos. Importante ressaltar que o passivo cobrado pela Remoel se refere ao período anterior à privatização da
Emissora, ocorrida em 2000 e que, através da Lei Estadual nº 7.514/2000, o Estado do Maranhão assumiu, sob certas
condições, esse passivo específico, razão pela qual os custos decorrentes de uma eventual condenação, em última
análise, seriam suportados pelo Estado do Maranhão, que integra o processo na condição de assistente litisconsorcial
da Emissora. Não existe provisão.
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Há diversas ações civis públicas movidas pelo Ministério Público Estadual e Federal em que se objetiva a
regularização do fornecimento de energia elétrica em diversos municípios do Estado do Maranhão. Em várias delas
foi proferida sentença contrária à Emissora, com aplicação de multa em caso de descumprimento da obrigação de
prestar adequadamente o serviço. No entanto, como se referem basicamente à obrigação de fazer, consistente na
regularização de fornecimento de energia elétrica, deverão ser cumpridas pela Emissora ou resolvidas através de
acordo com o Ministério Público, sendo remoto o risco de perda.
Existem ainda ações promovidas pelo Ministério Público Estadual, nas quais os autores se insurgem contra o
fechamento de postos de atendimento. Na maioria dessas ações foi concedida liminar determinando a reabertura dos
postos, sendo que todas as decisões encontram-se suspensas por determinação judicial, obtidas em sede de recurso.
Nesse caso também, como eventuais condenações se refeririam basicamente a obrigações de fazer, consistentes na
reabertura dos postos, razão pela qual não há valores provisionados.
Há também ação movida pelo Ministério Público Federal, pleiteando a anulação do Termo de Ajustamento de
Conduta firmado entre Emissora e a ANEEL, que impõe à Emissora a obrigação de pagar multa por descumprimento
de metas de qualidade. O risco de perda é possível, mas não há estimativa de valor. Não existe provisão.
Por fim, há ação relevante foi movida pelo PROCON, no intuito de anular o reajuste tarifário, autorizado pela
Resolução Homologatória nº 196/2005 da ANEEL. A tutela antecipada pretendida foi negada e a probabilidade de
perda é remota, não havendo valores provisionados.
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VISÃO GERAL DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO
Geral
O Ministério de Minas e Energia aprovou o Plano Decenal de Energia Elétrica - PDEE através Portaria n.º 121 de 31
de Maio de 2006. Este plano faz um diagnóstico e define critérios para a expansão do sistema elétrico brasileiro,
entre os anos de 2006 a 2015, para o aos mercados de distribuição, geração e transmissão de energia elétrica.
Considerando o parque gerador nacional existente, as interligações internacionais já em operação e também a parcela
de Itaipu importada do Paraguai, o diagnóstico contido no PDEE, a capacidade instalada brasileira era de 102,9 GW
em dezembro de 2005, divididos da seguinte forma: 70,23% correspondiam a geração hidrelétrica, 19,85% a geração
termelétrica (gás natural, petróleo, biomassa, e carvão mineral), 1,95% correspondiam a energia nuclear, 0,03%
correspondiam a energia eólica, e 7,94% à importação de energia elétrica pelo SIN.
De acordo com a ANEEL, existem hoje um total de 1.544 empreendimentos de geração em Operação no Brasil,
gerando 94.798.343 kW de potência. A adição de 26.924.185 kW na capacidade de geração do País é esperada para
os próximos anos, proveniente dos 70 empreendimentos atualmente em construção e mais 503 empreendimentos
com concessão e/ou autorização outorgada.
Aproximadamente 42% da capacidade instalada de geração de energia dentro do Brasil é atualmente de propriedade
da Eletrobrás, empresa controlada pelo Governo Federal. Por meio de suas subsidiárias, a Eletrobrás é responsável
também por 70% da capacidade instalada de transmissão acima de 230 kV. Além disso, alguns Estados brasileiros
controlam empresas envolvidas na geração, transmissão e distribuição de energia.
O consumo de energia no Brasil registrou em 2006 um total de 347.371 GWh, valor 3,8% superior ao de 2005, que
foi de 315.328 GWh. Para os próximos anos espera-se que o crescimento no consumo de energia permaneça
correlacionado com o desempenho econômico do país.
Em dezembro de 2005 as empresas privadas possuíam aproximadamente 25%, 72% e 11% do mercado de geração,
distribuição e transmissão (rede básica), respectivamente, em termos de capacidade total, de acordo com dados da
ANEEL.
Concessões
As empresas ou consórcios que desejam construir e/ou operar instalações para geração, transmissão ou distribuição
de energia no Brasil devem participar de processos licitatórios. Empresas ou consórcios que desejem atuar em
comercialização ou geração térmica devem solicitar permissão ou autorização ao MME ou à ANEEL, conforme o
caso. Concessões dão o direito de gerar, transmitir ou distribuir energia em determinada área de concessão por um
período determinado. Esse período é limitado a 35 anos para novas concessões de geração, e 30 anos para novas
concessões de transmissão ou distribuição. Concessões existentes poderão ser renovadas a critério do poder
concedente.
A Lei de Concessões estabelece, entre outras matérias, as condições que a concessionária deve cumprir ao fornecer
serviços de energia, os direitos dos consumidores, e as obrigações da concessionária e do poder concedente. Os
principais dispositivos da Lei de Concessões estão resumidos como segue:
•

serviço adequado. A concessionária deve prestar serviço adequado a fim de satisfazer parâmetros de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança e acesso ao serviço;

•

servidões. O poder concedente pode declarar os bens necessários à execução de serviço ou obra pública de
necessidade ou utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em benefício de uma
concessionária. Neste caso, a responsabilidade pelas indenizações cabíveis é da concessionária;

•

responsabilidade objetiva. A concessionária é objetivamente responsável pelos danos diretos e indiretos
resultantes da prestação inadequada dos serviços de distribuição de energia, tais como interrupções abruptas
no fornecimento e variações na voltagem;

•

alterações na participação controladora. O poder concedente deve aprovar qualquer alteração direta ou
indireta de participação controladora na concessionária;
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•

intervenção pelo poder concedente. O poder concedente poderá intervir na concessão, por meio de processo
administrativo, a fim de garantir o desempenho adequado dos serviços e o cumprimento integral das
disposições contratuais e regulatórias;

•

término antecipado da concessão. O término do contrato de concessão poderá ser antecipado por meio de
encampação ou caducidade. Encampação consiste no término prematuro de uma concessão por razões
relacionadas ao interesse público mediante lei autorizativa específica. A caducidade deve ser declarada pelo
poder concedente depois de a ANEEL ou o MME ter emitido um despacho administrativo final dizendo que
a concessionária, entre outras coisas, (1) deixou de prestar serviços adequados ou de cumprir a legislação ou
regulamentação aplicável, ou (2) não tem mais capacidade técnica financeira ou econômica para fornecer
serviços adequados. A concessionária tem direito à indenização por seus investimentos em ativos
reversíveis que não tenham sido integralmente amortizados ou depreciados, após dedução de quaisquer
multas e danos devidos pela concessionária;

•

término por decurso do prazo. Quando a concessão expira, todos os ativos relacionados à prestação dos
serviços de energia revertem à União. Depois do término, a concessionária tem direito de indenização por
seus investimentos em ativos revertidos que não tenham sido integralmente amortizados ou depreciados; e

•

penalidades. A regulamentação da ANEEL rege a imposição de sanções aos operadores do setor elétrico,
define as condutas que configuram violação da lei e classifica as pertinentes penalidades com base na
natureza e gravidade da violação (inclusive advertências, multas, suspensão temporária do direito de
participar de processos licitatórios para novas concessões, permissões ou autorizações e caducidade). Para
cada violação, as multas podem ser de até dois por cento da receita das concessionárias verificada no
período de 12 meses que anteceder qualquer auto de infração. Algumas infrações que podem resultar em
multas referem-se à omissão do operador em solicitar aprovação da ANEEL no caso de (1) celebração de
contratos com partes relacionadas nos casos previstos na regulamentação; (2) venda ou cessão dos bens
necessários à prestação do serviço público bem como imposição de quaisquer ônus sobre eles (inclusive
qualquer garantia real, fidejussória, penhor e hipoteca) ou sobre outros ativos relacionados à concessão ou à
receita dos serviços de energia elétrica; ou (3) alterações no controle do detentor da autorização ou
concessionário. No caso de contratos firmados entre partes relacionadas que estejam sujeitas à aprovação da
ANEEL, a ANEEL pode determinar restrições aos termos e condições destes contratos e, em casos
extremos, determinar a rescisão destes contratos.

Principais Autoridades
Ministério de Minas e Energia - MME
O MME é responsável pela formulação da política energética. Além disso, após a aprovação da Lei do Novo Modelo
do Setor Elétrico, o Governo Federal, atuando basicamente por meio do MME, assumiu certas obrigações que
estavam previamente sob a responsabilidade da ANEEL, destacando-se a outorga de concessões e a emissão de
instruções para os processos de licitação para concessões referentes aos serviços públicos.
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
O setor elétrico brasileiro é regulado pela ANEEL. Depois da promulgação da Lei do Novo Modelo do Setor
Elétrico, a principal responsabilidade da ANEEL passou a ser de regular e supervisionar o setor elétrico, em linha
com a política a ser adotada pelo MME.
Conselho Nacional de Política de Energia - CNPE
O CNPE é presidido pelo MME, e a maioria de seus membros é formada por ministros do Governo Federal. O CNPE
foi criado para otimizar o uso dos recursos de energia do Brasil e para garantir o fornecimento de energia no País.
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Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS
O ONS é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos constituída por geradores, transmissores, distribuidores
e consumidores livres. A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico concedeu ao Governo Federal poder para indicar
três diretores para a Diretoria Executiva do ONS. O papel básico do ONS é coordenar e controlar as operações de
geração e transmissão do Sistema Interligado, sujeito à regulamentação e supervisão da ANEEL.
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE
Em 12 de agosto de 2004, o Governo Federal editou um decreto estabelecendo a regulamentação aplicável à CCEE
que, em 10 de novembro de 2004, sucedeu o MAE, absorvendo todas as suas atividades e ativos.
Um dos principais papéis da CCEE é realizar leilões públicos no Ambiente de Contratação Regulada (“ACR”). Além
disso, a CCEE é responsável, inclusive, por (1) registrar todos os contratos de comercialização de energia no ACR,
os contratos resultantes de contratações de ajustes e os contratos celebrados no Ambiente de Contratação Livre
(“ACL”), e (2) contabilizar e liquidar as transações de curto prazo.
A CCEE é constituída por agentes de geração, distribuição, comercialização e consumidores livres. Seu Conselho de
Administração é formado por quatro membros nomeados por esses agentes e um pelo MME, que é o Presidente do
Conselho de Administração.
Empresa de Pesquisa Energética - EPE
Criada em agosto de 2004, a Empresa de Pesquisa Energética, ou EPE, é responsável por conduzir pesquisas
estratégicas no setor elétrico, inclusive com relação à energia elétrica, petróleo, gás, carvão e fontes energéticas
renováveis. As pesquisas realizadas pela EPE são usadas para subsidiar o MME.
Comitê de Monitoramento do Setor de Energia - CMSE
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico autorizou a criação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, ou
CMSE, que atua sob a direção do MME. O CMSE é responsável pelo monitoramento das condições de fornecimento
do sistema, propondo medidas preventivas para restaurar as condições adequadas de atendimento, incluindo ações no
lado da demanda, da contratação de uma reserva conjuntural do lado da oferta e outras.
O Novo Modelo para o Setor
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 elétrico a fim de fornecer incentivos aos agentes privados e públicos para construir e manter
a capacidade de geração e garantir o fornecimento de energia a tarifas moderadas por meio de processos
competitivos de leilões públicos de energia. Essa lei foi regulamentada por inúmeros decretos a partir de maio de
2004, e está sujeita à regulamentação posterior emitida pela ANEEL e pelo MME.
A constitucionalidade da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico está sendo contestada perante o Supremo Tribunal
Federal, e, embora os Ministros do Supremo Tribunal Federal já tenham negado, por maioria, pedido de medida
liminar que buscava suspender os efeitos da Medida Provisória que deu origem à Lei do Novo Modelo do Setor
Elétrico, não é possível prever a decisão.
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico introduziu alterações relevantes na regulamentação do Setor Elétrico
brasileiro visando (1) fornecer incentivos aos agentes privados e públicos para construir e manter capacidade de
geração e (2) garantir o fornecimento de energia no Brasil a tarifas módicas por meio de processos de leilões
públicos de energia elétrica. As principais características da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico incluem:
•

criação de dois ambientes distintos para comercialização de energia, com (1) um para contratação da energia
destinada às empresas de distribuição, chamado ACR, operado a partir de leilões de compra de energia; e
(2) um outro mercado com regras de comercialização mais flexíveis, para geradores, consumidores livres e
empresas de comercialização de energia, chamado ACL;

•

a obrigatoriedade, por parte das empresas de distribuição, de adquirir energia suficiente para satisfazer
100% da sua demanda;
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•

existência de lastro físico de geração para toda a energia comercializada em contratos;

•

restrições a certas atividades de distribuidoras, de forma a garantir que estejam voltadas apenas a seu
principal negócio, a fim de assegurar serviços mais eficientes e confiáveis a seus consumidores;

•

vedação à celebração de novos contratos de auto-suprimento (self-dealing), para fornecer um incentivo para
que distribuidoras contratem energia a preços mais competitivos, ao invés de comprar energia de partes
relacionadas;

•

cumprimento dos contratos assinados antes da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, a fim de proporcionar
estabilidade às transações realizadas antes de sua promulgação; e

•

proibição de as distribuidoras venderem eletricidade aos consumidores livres a preços não regulamentados e
de desenvolverem atividades de geração e de transmissão de energia elétrica.

Ademais, a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico excluiu a Eletrobrás e suas controladas Furnas, CHESF, Eletrosul,
Eletronorte e CGTEE do Plano Nacional de Desestatização, que é um programa criado pelo Governo Federal em
1990 visando promover o processo de privatização das empresas estatais.
Coexistência de Dois Ambientes de Contratação de Energia
De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, negócios de compra e venda de energia serão realizados em
dois mercados: (1) o ACR que inclui a contratação de energia elétrica pelas empresas de distribuição por meio de
leilões para o atendimento a todo o seu mercado e (2) ACL (“ACL”), que inclui a compra e venda de energia
livremente negociada por geradores, consumidores livres e comercializadores.
A energia gerada por (1) aproveitamentos caracterizados como geração distribuída, conectados diretamente no
sistema elétrico do comprador (normalmente, usinas de co-geração e pequenas centrais hidrelétricas), (2) usinas
qualificadas de acordo com o PROINFA, e (3) Itaipu, não estarão sujeitos a processo de leilão para fornecimento de
energia ao ACR. A energia gerada por Itaipu é comercializada pela Eletrobrás e os volumes que devem ser
comprados por cada concessionária de distribuição são estabelecidos por meio de quotas definidas pela ANEEL. A
tarifa pela qual a energia gerada por Itaipu é comercializada é denominada em dólar norte-americano e estabelecida
conforme tratado firmado entre Brasil e Paraguai. Como conseqüência, a tarifa de Itaipu aumenta ou diminui, em
conformidade com a variação da taxa de dólar norte-americano/real. Alterações no preço da energia gerada por Itaipu
estão, entretanto, sujeitas ao mecanismo de ressarcimento das variações dos custos da Parcela A discutido abaixo em
“Tarifas de Distribuição”.
Ambiente de Contratação Regulada - ACR
No ACR, empresas de distribuição compram energia para seus mercados de energia por meio de leilões públicos
regulados pela ANEEL, e operacionalizados pela CCEE. Compras de energia serão feitas por meio de dois tipos de
contratos: (1) Contratos de Quantidade de Energia, e (2) Contratos de Disponibilidade de Energia. Esses tipos de
contratos estarão formalizados por meio de um Contrato de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente
Regulado (“CCEAR”).
Nos termos do Contrato de Quantidade de Energia, a geradora compromete-se a fornecer determinado volume de
energia e assume o risco de que esse fornecimento de energia seja afetado por condições hidrológicas e níveis baixos
dos reservatórios, entre outras condições, que poderiam reduzir a energia produzida ou alocada, hipótese na qual a
geradora é obrigada a comprar energia de outra fonte a fim de cumprir seu compromisso de fornecimento. De acordo
com o Contrato de Disponibilidade de Energia, a geradora compromete-se a disponibilizar um volume específico de
capacidade ao ACR. Se o gerador tiver um contrato de disponibilidade de energia, não haverá liquidação de
diferenças para o gerador, pois o resultado líquido da contabilização das diferenças de todos os geradores contratados
nessa modalidade será alocado ao pool, para repasse aos consumidores regulados. Assim, a receita da geradora está
garantida e possíveis riscos hidrológicos são imputados às distribuidoras. Entretanto, eventuais custos adicionais
incorridos pelas distribuidoras são repassados aos consumidores. Juntos, esses contratos constituem os CCEAR.
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico estabelece que a previsão de mercado de cada distribuidora é o principal
fator na determinação do volume de energia a ser contratado pelo sistema. As distribuidoras são obrigadas a contratar
100% de suas necessidades projetadas de energia, e não mais os 95% estabelecidos pelo modelo anterior. O não
atendimento da contratação da totalidade dos seus mercados pode resultar em multas para as concessionárias de
distribuição.
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Ambiente de Contratação Livre – ACL
O ACL engloba as vendas de energia elétrica livremente negociadas entre concessionárias geradoras, PIE(s), autoprodutores, comercializadores de energia elétrica, importadores de energia elétrica e consumidores livres. O ACL
também inclui contratos bilaterais existentes entre geradoras e distribuidoras até a respectiva expiração. Quando de sua
expiração, tais contratos deverão ser celebrados nos termos das diretrizes da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico.
O consumidor que puder escolher seu fornecedor, cujo contrato com a distribuidora tenha prazo indeterminado,
somente poderá rescindir seu contrato com a distribuidora local por meio de notificação a tal distribuidora com
antecedência mínima de 15 dias da data limite para a declaração feita pela distribuidora ao MME de suas
necessidades de energia para o leilão de compra referente ao ano subseqüente. Caso o consumidor opte pelo ACL,
somente poderá voltar ao sistema regulado uma vez que tenha entregado à distribuidora de sua região aviso com 5
(cinco) anos de antecedência, ficando estipulado que a distribuidora poderá reduzir esse prazo a seu critério. O prazo
de aviso tem por finalidade assegurar que, se necessária, a construção de novas unidades geradoras possa ser
finalizada para suprir os consumidores livres que voltarem ao ACR.
As geradoras estatais podem vender energia elétrica aos consumidores livres, contudo estas unidades devem fazê-lo
por meio de processos públicos que garantam a transparência e igualdade de acesso aos interessados.
Atividades Restritas
Distribuidoras do Sistema Interligado não podem (1) desenvolver atividades relacionadas à geração e transmissão de
energia, (2) vender energia a consumidores que optaram por ser consumidores livres adquirindo energia no ACL, (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 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, a contar da data de sua entrada em vigor, o qual pode ser prorrogado uma única
vez pela ANEEL - por outros 18 meses - na hipótese de as empresas não serem capazes de cumprir as exigências
dentro do período prescrito.
Eliminação do auto-suprimento (self-dealing)
Uma vez que a compra de energia para consumidores cativos passou a ser realizada no ACR, a contratação entre
partes relacionadas (self-dealing), por meio da qual as distribuidoras podiam atender até 30% de suas necessidades
de energia por meio da energia adquirida de empresas afiliadas, não é mais permitida, exceto no contexto dos
contratos que foram devidamente aprovados pela ANEEL antes da promulgação da Lei do Novo Modelo do Setor
Elétrico ou em função de leilões de energia onde empresas afiliadas atuarem concomitantemente como vendedoras e
compradoras.
Contratos Assinados Antes da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico estabelece que contratos assinados por empresas de distribuição e
aprovados pela ANEEL antes da edição da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico não podem ser alterados em seus
prazos, preços ou volumes já contratados.
Compras de Energia de acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico
Em 30 de julho de 2004, o Governo Federal editou regulamentação relativa à compra e venda de energia no ACR e
no ACL, assim como a outorga de autorizações e concessões para projetos de geração de energia. Essa
regulamentação inclui regras referentes aos leilões, aos contratos de comercialização de energia e ao método de
repasse de custos aos consumidores finais.
A regulamentação determina que as distribuidoras de eletricidade devem contratar toda a demanda de energia
necessária para o atendimento de 100% de seus mercados ou cargas de acordo com as diretrizes do novo modelo e
podem repassar para suas tarifas cobradas dos consumidores o custo da compra de energia em quantidade
equivalente a até 103% da energia necessária para o atendimento de seus mercados. Os agentes vendedores de
energia devem fornecer suporte comprobatório (lastro) relacionado a 100% de seus contratos de venda às instalações
de geração de energia existentes ou planejadas. Os agentes que não cumprirem tais exigências estão sujeito a multas
impostas pela ANEEL.
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Desde janeiro de 2005, todas as empresas de distribuição são obrigadas a notificar ao MME, até 1º de agosto de cada
ano, a respeito de mercado estimado de energia para cada um dos cinco anos subseqüentes. Além disso, as empresas
de distribuição são obrigadas a especificar a parte do montante que pretendem contratar para atender seus
consumidores potencialmente livres.
O MME estabelece o montante total de energia a ser contratado no ACR e a lista das instalações de geração que têm
permissão para participar dos leilões a cada ano.
A nova regulamentação determina que as empresas de distribuição de energia cumpram suas obrigações de
contratação de energia basicamente por meio de leilões públicos. Além desses leilões e de contratos celebrados
anteriormente a vigência da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, a empresa de distribuição pode comprar energia
de geração distribuída (empresas de geração ligadas diretamente ao sistema da empresa de distribuição) e,
compulsoriamente, adquirir cotas de energia proveniente da fase inicial do PROINFA. As distribuidoras de energia
presentes nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são obrigadas compulsoriamente a adquirir também energia gerada
pela Usina de Itaipu.
Leilões– Energia Existente, Novos Projetos e Ajustes
Os leilões de energia para novos projetos de geração são 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”). São realizados 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 e com o montante contratado limitado até 1% da carga total contratada do agente de
distribuição (mencionados como “ajustes de mercado”). Os editais para os leilões são preparados pela ANEEL, em
conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo MME.
Cada empresa de geração vencedora nos leilões assina 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 são entre empresas vendedoras
específicas e empresas de distribuição. O CCEAR de ambos os leilões A-5 e A-3 pode ter duração entre 15 e 30
anos, e o CCEAR dos leilões A-1 pode ter duração entre 5 e 15 anos. Contratos resultantes dos leilões de ajuste do
mercado são limitados a uma duração de dois anos.
O Leilão de 2004 – Primeiro Leilão de Energia Existente
Em 7 de dezembro de 2004, a CCEE realizou o primeiro leilão de energia existente, conforme as condições
estabelecidas pela Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico (“Mega-Leilão”). Com base nas declarações de
necessidades de mercado das distribuidoras, o MME estabeleceu o montante total de energia a ser comercializado no
leilão de 2004. A energia ofertada para compra foi adquirida por meio de contratos que previam o fornecimento às
distribuidoras pelo período de 2005 a 2012 (por um preço médio de R$57,5 por MWh), de 2006 a 2013 (por um
preço médio de R$67,3/MWh), e de 2007 a 2014 (por um preço médio de R$75,5/MWh). O volume total negociado
no leilão foi de, aproximadamente, 1.192.737 GWh.
Depois da conclusão do leilão de 2004, as empresas de distribuição e as vendedoras celebraram os Contratos de
Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado (CCEARs), estabelecendo as condições, os preços e os
montantes de energia contratados. As distribuidoras também foram obrigadas a apresentar garantias financeiras,
podendo optar entre fiança bancária, vinculação de receita em um montante equivalente a 100% da média do valor
das últimas três faturas relativas ao CCEAR ou cessão de CDB – Certificado de Depósito Bancário.
Ainda objetivando concluir a fase de transição, em 2 de abril de 2005 ocorreu o segundo leilão de energia existente,
para entregas a partir do ano de 2008, com contratos de comercialização de energia elétrica com duração de 8 anos.
Nesse leilão, o volume financeiro negociado foi da ordem de R$7,7 bilhões. As geradoras venderam cerca de 93
milhões de MWh para as distribuidoras, a um preço médio R$83,1 o MWh, com suprimento entre 2008 e 2015.
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Redução do Nível de Energia Contratada
O Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, conforme alterado (“Decreto nº 5.163/04”), que regula a
comercialização de energia de acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, permite que empresas de
distribuição reduzam o montante de energia contratado através dos CCEARs, referentes à energia proveniente de
usinas de geração existentes – “energia velha” (1) para compensar o exercício da opção de compra de energia
proveniente de outro fornecedor, pelos consumidores potencialmente livres atendidos de forma regulada, conforme
declaração de necessidade de contratação encaminhada ao MME e (2) na hipótese de aumentos nos montantes de
energia adquirida nos termos dos contratos firmados antes de 17 de março de 2004. As distribuidoras de energia
podem ainda reduzir o montante de energia contratado através dos CCEARs referentes à aquisição de energia no
Mega-Leilão em 4% a cada ano durante os quatro primeiros anos de vigência destes contratos, independentemente do
prazo de vigência contratual, do início do suprimento e dos montantes efetivamente reduzidos nos anos anteriores.
As reduções dos CCEAR pelos distribuidores são precedidas da aplicação do Mecanismo de Compensação de Sobras e
Déficits (“MCSD”), regulamentado pela ANEEL, que permite a utilização das sobras de distribuidoras com energia
contratada em volumes superiores à demanda de seu mercado por distribuidoras com consumo de energia acima do previsto.
Limitação de Repasse
As regras estabelecem também limites para repasse dos custos com a compra de energia aos consumidores finais. O
Valor Anual de Referência (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. O VR será aplicado nos primeiros três anos dos contratos de
comercialização de energia dos novos projetos de geração de energia, firmados em A-5. 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 de sobrecontratação que ultrapassem 103% da carga anual de
fornecimento da distribuidora;

•

durante os três primeiros anos de entrega, repasse limitado dos custos para compras de energia feitas em um leilão
“A-3”, se o volume da energia adquirida exceder 2% 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 2005 a 2009, compras de energia das instalações existentes no leilão “A-1” estão limitadas a 1% da carga
das empresas de distribuição verificada no ano anterior ao da declaração de necessidade da distribuidora. Se
a energia adquirida no leilão “A-1” exceder o limite de 1%, o repasse de custos da parcela excedente aos
consumidores finais está limitado a 70% 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 contratarem integralmente suas demandas, o repasse dos
custos de energia adquirida no mercado de curto-prazo às tarifas dos consumidores será sempre equivalente
ao menor valor entre o Preço de Liquidação das Diferenças - PLD e o VR, representando um risco de preço
às distribuidoras.

Índice para Repasse de Energia Fornecida por Itaipu
A energia gerada por Itaipu é comercializada pela Eletrobrás e os volumes que devem ser comprados por cada
concessionária de distribuição que operam nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são estabelecidos por meio de
quotas definidas pela ANEEL, proporcionais ao mercado consumidor de cada distribuidora. As concessionárias de
distribuição de energia com concessões nas regiões Norte e Nordeste não são obrigadas a adquirir energia de Itaipu.
A tarifa pela qual a energia gerada por Itaipu é comercializada é denominada em dólar norte-americano e
estabelecida conforme tratado firmado entre Brasil e Paraguai. Como conseqüência, a tarifa de Itaipu aumenta ou
diminui, conforme a variação da taxa de dólar norte-americano/real. Não obstante, essas flutuações no custo da
energia comprada de Itaipu compõem a CVA, compensadas em reajustes tarifários futuros.
A ANEEL determina anualmente o Índice para Repasse de Energia Fornecida por Itaipu, em dólar norte-americano.
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Limitações à Concentração no Mercado de Energia Elétrica
Em 2000, a ANEEL estabeleceu limites à concentração de determinados serviços e atividades dentro do setor
elétrico. Dentro destes limites, com exceção de empresas que participem do Programa Nacional de Desestatização
(que precisarão somente atender tais limites quando sua reorganização societária for concluída), nenhuma empresa
de energia elétrica (inclusive suas controladoras e controladas) poderá (1) deter mais do que 20% da capacidade
instalada do Brasil, 25% da capacidade instalada da região Sul/Sudeste/Centro-Oeste ou 35% da capacidade instalada
da região Norte/Nordeste, salvo no caso de tal porcentagem corresponder à capacidade instalada de uma única usina
geradora, (2) deter mais do que 20% do mercado de distribuição brasileiro, 25% do mercado de distribuição do
Sul/Sudeste/Centro-Oeste ou 35% do mercado de distribuição do Norte/Nordeste, salvo no caso de aumento da
distribuição de energia elétrica que exceda as taxas de crescimento nacionais ou regionais ou (3) deter mais do que
20% do mercado de comercialização brasileiro para consumidores finais, 20% do mercado de comercialização
brasileiro para consumidores não finais ou 25% da soma dos percentuais anteriores.
Tarifas pelo Uso dos Sistemas de Distribuição e Transmissão
A ANEEL homologa tarifas pelo uso e acesso aos sistemas de distribuição e de transmissão. As tarifas são (i) uma
tarifa pelo transporte de energia no sistema da distribuidora (tarifas de uso do sistema de distribuição), ou TUSD, e
(ii) uma tarifa pelo uso do sistema de transmissão, compreendendo a Rede Básica e suas instalações auxiliares, ou
TUST. Além disso, as empresas de distribuição do sistema interligado Sul/Sudeste pagam taxas específicas pela
transmissão de eletricidade gerada em Itaipu. Nos últimos anos, o Governo Federal teve por meta a melhoria do
sistema de transmissão nacional e, como resultado, algumas empresas de transmissão se envolveram em programas
de expansão significativos, que foram custeados por aumentos nas tarifas de transmissão. O aumento nas tarifas de
transmissão e taxas pagas pelas Concessionárias de Distribuição são repassados aos seus respectivos clientes através
dos Reajustes de Tarifas Anuais. Abaixo é apresentado um resumo de cada tarifa ou taxa.
TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
A TUSD é paga por concessionárias e consumidores livres, pelo uso do sistema de distribuição de uma empresa de
distribuição à qual estão conectados, sendo revisada anualmente de acordo com a variação de seus componentes. A
TUSD compreende os custos de operação e manutenção da rede, encargos setoriais, remuneração dos investimentos
e suas depreciações. Atualmente a TUSD é composta por duas parcelas. Uma denominada “TUSD encargos”
cobrada com base no consumo de energia, e outra, a “TUSD fio” cobrada pela demanda contratada.
É importante notar que um consumidor que opte pelo mercado livre continuará pagando a TUSD ao distribuidor
local e deixará de pagar a tarifa de energia, a TE, tendo em vista a contratação do fornecimento de energia com outro
fornecedor.
A diminuição da receita decorrente da saída do consumidor livre não impõe necessariamente à distribuidora redução
nas suas margens de lucro, uma vez que a remuneração dos investimentos se dá por meio da TUSD, tarifa que
permanece sendo auferida pela distribuidora, mesmo quando o consumidor potencialmente livre opta por outro
fornecedor de energia.
O Decreto nº 5.597, de 26 de novembro de 2005, contudo, autorizou os consumidores livres a se conectarem à rede
básica por meio de rede própria. Como resultado, caso um consumidor livre se conecte diretamente à rede básica,
sem utilizar o sistema de distribuição da concessionária, o pagamento da TUSD não será mais devido. Dessa forma,
pode haver redução nas margens de lucro das distribuidoras de energia, decorrente do não pagamento de TUSD por
parte dos consumidores livres conectados diretamente à rede básica.
TUST - Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão
A TUST é paga por empresas de distribuição, geradoras e consumidores livres pelo uso da Rede Básica e é revisada
anualmente de acordo com (i) a inflação e (ii) a receita anual das empresas de transmissão (que incorpora custos de
expansão da própria rede). De acordo com critérios estabelecidos pela ANEEL, proprietários das diferentes partes da
rede de transmissão transferiram a coordenação de suas instalações para o ONS em contrapartida do recebimento de
pagamentos de usuários do sistema de transmissão. Usuários da rede, inclusive empresas de geração, empresas de
distribuição e consumidores livres, assinaram contratos com o ONS que lhes conferem o direito de usar a rede de
transmissão mediante o pagamento de tarifas. Outras partes da rede que são de propriedade de empresas de
transmissão, mas não consideradas como parte da rede de transmissão, são disponibilizadas diretamente aos usuários
interessados que pagam uma taxa específica para a empresa de transmissão.
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Tarifa de Transporte de Itaipu
A usina de Itaipu possui uma rede de transmissão exclusiva operada em corrente contínua e alternada, que não é
considerada como parte da Rede Básica ou do sistema de conexão intermediário. O uso deste sistema é remunerado
por uma tarifa específica chamada de tarifa de transporte de Itaipu, paga pelas empresas que compulsoriamente
compram energia de Itaipu, proporcionalmente às respectivas quotas.
Tarifas de Distribuição de Energia
Os valores das tarifas de distribuição são reajustados anualmente pela ANEEL, conforme fórmula paramétrica
prevista no contrato de concessão. Ao ajustar tarifas de distribuição, a ANEEL divide a receita das concessionárias
de distribuição em duas parcelas correspondentes aos seguintes custos: (1) custos exógenos aos 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;

•

preços de energia comprada em leilões públicos;

•

determinados encargos tarifários (taxas regulatórias); e

•

custos de conexão e transmissão.

Para contratos de compra de energia pelas distribuidoras, celebrados até 16 de março de 2004, ficaram mantidas as
normas para cálculo do repasse dos custos de aquisição da energia, com limites de repasse dos preços de compra às
tarifas dos consumidores da distribuidora, baseados em Valores Normativos, determinados pela ANEEL. Para
contratos de compra de energia celebrados após aquela data, os critérios de repasse foram alterados, conforme
explicado anteriormente no item “Limitação de Repasse”.
A Parcela B compreende itens de custo que estão sob o controle das concessionárias (principalmente custos
operacionais).
O contrato de concessão de cada empresa de distribuição estabelece um Reajuste Anual de Tarifa. Os custos da
Parcela A são geralmente totalmente repassados às tarifas. Os custos da Parcela B, por sua vez, são corrigidos de
acordo com o índice IGP-M, ajustado por um fator chamado de “Fator X” (componente que busca induzir as
distribuidoras na busca da eficiência operacional).
As empresas de distribuição de energia elétrica, conforme o contrato de concessão, também têm direito à revisão
periódica das tarifas com intervalos que geralmente variam entre três e cinco anos. Nessas 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 na satisfação 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 pelos custos totais
com pessoal da distribuidora (uma vez que usualmente 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 de acordo com a projeção dos
ganhos de produtividade que serão auferidos pela concessionária devido ao crescimento de mercado até a próxima
revisão tarifária.
O fator X é usado para ajustar a proporção da mudança no índice IGP-M que deve ser aplicada ao componente da
Parcela B nos reajustes anuais. Dessa forma, quando da conclusão de cada revisão periódica, a aplicação do fator X
(devido à aplicação do Xe) determina o compartilhamento dos ganhos de produtividade das empresas de distribuição
com os clientes finais.
Além disso, concessionárias de distribuição de energia têm direito à 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.
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Desde 2002, em conformidade com novos critérios de enquadramento estabelecidos em lei, um número adicional de
clientes de baixa renda têm-se beneficiado da tarifa especial estabelecida pelo Governo Federal através da ANEEL.
Durante o ano de 2002, o déficit gerado pela aplicação desta tarifa especial aos novos consumidores de baixa renda
após a edição da lei, foi financiado pela Eletrobrás com fundos da RGR. Em 2002, de acordo com o Decreto nº
4.336, de 15 de agosto de 2002, foi determinado que as empresas de distribuição seriam compensadas pela perda de
receitas resultante da Tarifa Especial pelo Governo Federal ao incremento com fundos derivados de dividendos
pagos pela Eletrobrás e outras empresas estatais federais e da CDE. Desde então, a diferença entre o valor
efetivamente faturado pelas distribuidoras de energia com a aplicação da tarifa especial aos clientes de baixa renda e
o valor que teria sido faturado com a aplicação das tarifas normais é pago diretamente às distribuidoras de energia
mensalmente pela Eletrobrás com recursos oriundos da CDE.
Comercialização de Energia
A comercialização de energia como atividade autônoma está prevista na Lei nº 9.648 de 27 de maio de 1998,
conforme alterada, e no Decreto nº 2.655 de 02 de julho de 1998, conforme alterado, estando sujeita a um regime
competitivo, do qual diversos agentes podem participar, entre os quais as geradoras, atuando no regime de serviço
público ou no de produção independente, os agentes comercializadores e/ou importadores de energia. Diferentemente
da prestação dos serviços de distribuição e transmissão, cujos preços são regulados, na comercialização de energia
elétrica os preços são fixados livremente, balizados pelas condições de mercado.
A Desverticalização no Âmbito do Novo Modelo
A desverticalização no setor de energia elétrica é um processo aplicável às empresas que atuam de forma
verticalmente integrada, tendo como objeto a segregação das atividades de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica e vem sendo implementada no Brasil desde 1995. Basicamente, o processo de desverticalização tem
como objetivos (i) preservar a identidade de cada concessão, evitando a contaminação na formação dos custos e da
base de remuneração da atividade de serviço público, permitindo a aferição do equilíbrio econômico-financeiro de
cada concessão, ensejando a transparência da gestão; e (ii) efetivar e estimular a competição no setor elétrico nos
segmentos nos quais a competição é possível (geração e comercialização), bem como aprimorar o sistema de
regulação dos segmentos nos quais há monopólio de rede (transmissão e distribuição).
A Lei do Novo Modelo de Setor Elétrico, que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, determina que as
concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica que atuem no
Sistema Interligado, não poderão desenvolver atividades: (i) de geração; (ii) de transmissão, (iii) de venda de energia
a consumidores livres; (iv) de participação em outras sociedades, direta ou indiretamente, ressalvado quando para
captação, aplicação e gerência de recursos financeiros necessários à prestação do serviço e quando disposto nos
contratos de concessão; ou (v) estranhas ao objeto social, exceto nos casos previstos em lei e nos respectivos
contratos de concessão. Tais restrições não se aplicam (i) ao fornecimento de energia a sistemas elétricos isolados;
(ii) ao atendimento de seu próprio mercado desde que inferior a 500 GWh/ano e (iii) na captação, aplicação ou
empréstimo destinados à própria distribuidora ou a sociedade do mesmo grupo econômico, mediante prévia anuência
da ANEEL.
As atividades estranhas aos serviços públicos de distribuição de energia elétrica desenvolvidas por concessionárias
de acordo com os respectivos contratos de concessão deverão ser incluídas como fontes alternativas de receita da
concessionária e os rendimentos advindos de tais atividades serão considerados para a determinação dos valores das
tarifas aplicáveis, com vistas à modicidade tarifária dos serviços de energia elétrica.
Da mesma forma, as concessionárias e as autorizadas de geração ou transmissão que atuem no Sistema Interligado
não poderão ser coligadas ou controladoras de sociedades que desenvolvam atividades de distribuição de energia
elétrica no Sistema Interligado.
As concessionárias, permissionárias e autorizadas de distribuição, transmissão e de geração de energia elétrica
deverão adaptar-se às regras de desverticalização referidas acima no prazo de até 18 meses a contar da publicação da
Lei do Novo Modelo de Setor Elétrico, isto é, setembro de 2005.
O prazo acima estabelecido poderá ser prorrogado pela ANEEL, uma única vez, por igual período, se efetivamente
comprovada a impossibilidade no cumprimento das disposições decorrentes de fatores alheios à vontade das
concessionárias, permissionárias e autorizadas.
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Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA)
Em 2002, o PROINFA foi estabelecido pelo Governo Federal para criar incentivos para o desenvolvimento de fontes
alternativas de energia, tais como projetos de energia eólica, pequenas usinas hidrelétricas e projetos de biomassa, no
sistema interligado. Nos termos do PROINFA, a Eletrobrás compra a energia gerada por estas fontes alternativas por
um período de 20 anos e a repassa para os consumidores livres e distribuidoras, as quais se incumbem de incluir os
custos do programa em suas tarifas para todos os consumidores finais da área de concessão, a exceção dos
consumidores de baixa renda. Em sua fase inicial, o PROINFA está limitado a uma capacidade contratada total de
3.300 MW (um terço para cada fonte). Projetos que buscam qualificar-se para os benefícios oferecidos pelo
PROINFA devem estar totalmente operacionais até 30 de dezembro de 2008.
Encargos Setoriais
Em determinadas circunstâncias, as empresas de energia são compensadas por ativos ainda não depreciados, usados
na concessão caso a mesma seja revogada ou não renovada ao final do contrato de concessão. A Reserva Global de
Reversão (RGR) foi criada pelo Decreto nº 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, conforme alterado, com o objetivo de
prover fundos para essa compensação. Em fevereiro de 1999, a ANEEL revisou a cobrança de uma taxa exigindo
que todas as distribuidoras e determinadas geradoras que operam sob regimes de serviço público fizessem
contribuições mensais ao Fundo RGR a uma taxa anual equivalente a 2,5% dos ativos fixos da empresa em serviço,
até um teto de 3% do total das receitas operacionais em cada ano. Nos últimos anos, o Fundo RGR tem sido usado,
principalmente, para financiar projetos de geração e distribuição. O Fundo RGR está programado para ser suspenso
até 2010, e a ANEEL está obrigada a revisar a tarifa de tal forma que o consumidor receba algum benefício pelo
término do Fundo RGR.
No modelo institucional anterior a 2004, o Governo Federal impunha uma taxa aos Produtores Independentes de
Energia baseada em recursos hídricos, exceto por pequenas usinas hidrelétricas, similar à taxa cobrada de empresas
do setor público em associação como Fundo RGR. Produtores Independentes de Energia eram obrigados a fazer
contribuições ao Fundo de Uso de Bem Público, ou Fundo UBP, de acordo com as regras do processo de licitação
pública correspondente para a outorga de concessões. Já no modelo regulatório atual, a licitação de novos
empreendimentos terá como critério vencedor o lance pela menor tarifa na venda de energia elétrica ao ACR.
Empresas de distribuição, e empresas de geração que vendem diretamente a clientes finais, são obrigadas a contribuir
para a Conta de Consumo de Combustível - CCC que foi criada pela Lei nº 7.990 de 28 de dezembro de 1989,
conforme alterada, com o objetivo de gerar reservas financeiras para cobertura de custos de combustíveis associados
ao aumento do uso de usinas de energia termelétrica. As contribuições anuais são calculadas com base em
estimativas do custo de combustível necessário para a geração de energia pelas usinas termelétrica no ano seguinte.
A CCC é administrada pela Eletrobrás.
Em fevereiro de 1998, o governo estabeleceu a extinção da CCC. Estes subsídios estão sendo gradualmente extintos,
desde 2003, durante um período de três anos para usinas de energia termelétrica construídas até fevereiro de 1998 e
atualmente pertencentes ao Sistema Elétrico Interligado Nacional. Usinas termelétricas construídas depois daquela
data não terão direito a subsídios da CCC. Em abril de 2002, o governo estabeleceu que os subsídios da CCC
continuariam a ser pagos às usinas termelétricas localizadas em sistemas isolados por um período de 20 anos com o
intuito de promover a geração de energia nestas regiões.
À exceção de algumas pequenas usinas de energia hidrelétricas, todas as instalações hidrelétricas no Brasil devem
pagar uma taxa a estados e municípios pelo uso de recursos hídricos, a Compensação Financeira pelo Uso de
Recursos Hídricos, ou CFURH, que foi introduzida em 1989. As taxas são determinadas com base no volume de
energia gerado por cada empresa e são pagas aos estados e municípios onde a usina ou o reservatório da usina está
localizado.
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A Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica (TFSEE) foi instituída pela Lei nº 9.427 de 26 de dezembro
de 1996, conforme alterada, e equivale a 0,5% do benefício econômico anual auferido pela concessionária. Trata-se
de parcela cujo valor anual é estabelecido pela ANEEL com a finalidade de constituir sua receita e destina-se à
cobertura do custeio de suas atividades. A TFSEE fixada anualmente é paga mensalmente em duodécimos pelas
concessionárias.
Em 2002, o Governo Federal instituiu a CDE, que é financiada por pagamentos anuais feitos por concessionárias
pelo uso de ativos públicos, penalidades e multas impostas pela ANEEL e, desde 2003, pelas taxas anuais pagas por
agentes que oferecem energia a usuários finais, por meio de um valor adicionado às tarifas pelo uso dos sistemas de
transmissão e distribuição. Estas taxas são reajustadas anualmente. A CDE foi criada para dar suporte (1) ao
desenvolvimento da produção de energia em todo o país, (2) à produção de energia por fontes alternativas, e (3) à
universalização de serviços de energia em todo o Brasil. A CDE permanecerá em vigor por 25 anos e é administrada
pela Eletrobrás.
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico estabelece que a falta de pagamento da contribuição ao RGR, PROINFA,
CDE, CCC, compensação financeira por utilização de recursos hídricos, ou de pagamentos devidos em virtude da
compra de energia e no ACR ou de Itaipu impedirá que a parte inadimplente receba reajuste de tarifa (exceto a
revisão extraordinária) ou receba recursos advindos do RGR, CDE ou CCC.
Mecanismo de Realocação de Energia
A proteção contra riscos hidrológicos para Usinas Hidrelétricas com despacho centralizado é proporcionada pelo
Mecanismo de Realocação de Energia (“MRE”), que procura mitigar os riscos inerentes à geração de energia
hidráulica determinando que geradoras hidrelétricas compartilhem os riscos hidrológicos do Sistema Interligado
Nacional. De acordo com as normas brasileiras, o principal propósito do MRE 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 gerada, desde que a geração efetiva da totalidade das usinas
pertencentes ao MRE seja igual ou superior à energia assegurada do conjunto de usinas. Em outras palavras, o MRE
realoca a energia, transferindo o excedente daqueles que geraram além de suas Energias Asseguradas, para aqueles
que geraram abaixo. 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 acima ou abaixo da Energia
Assegurada, é precificada 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.
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ADMINISTRAÇÃO
A Emissora é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada da Emissora, responsável pelo estabelecimento de
suas políticas gerais de negócio, incluindo a estratégia de longo prazo. É responsável também, dentre outras
atribuições, pela supervisão da gestão dos diretores da Emissora. As decisões do Conselho de Administração são
tomadas por maioria dos votos dos membros presentes à reunião. As reuniões do Conselho de Administração são
realizadas sempre que necessário, por convocação do presidente do Conselho de Administração, ou pela maioria de
seus membros, podendo a convocação ser dispensada se presente a totalidade dos Conselheiros.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração deve ter no mínimo 3 membros,
devendo cada um deles ser necessariamente acionista da companhia, muito embora não exista um limite de
participação acionária para tanto. Nosso Estatuto Social estabelece um número mínimo de 3 conselheiros e máximo
de 9 conselheiros. Os Conselheiros são eleitos em Assembléia Geral de acionistas por um prazo de 2 anos, permitida
a reeleição, podendo ser destituídos pelos acionistas reunidos em Assembléia Geral.
Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, o membro do Conselho de Administração está proibido de
votar em qualquer assembléia ou de atuar em qualquer operação ou negócios nos quais este tenha um conflito de
interesses com a companhia.
O quadro abaixo apresenta a composição do Conselho de Administração da Emissora na data deste Prospecto.

Conselheiros da Emissora
Nome
Octavio Côrtes Pereira Lopes
Gilberto Sayão da Silva
Carlos Augusto Leone Piani
Eduardo Alcalay
Firmino Ferreira Sampaio Neto
André Soares de Sá
Antonio Frederico Pereira da Silva
Fernando Antonio Magalhães de Sousa
José Carlos Muniz de Brito Filho
Eudo Monteiro Resplandes
Arlindo Soares Castanheira

Cargo
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro Suplente
Conselheiro Suplente

Data de Posse
21.03.2005
30.04.2004
22.03.2006
22.03.2006
10.03.2006
22.03.2006
30.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
30.04.2004

Idade
35 anos
36 anos
33 anos
38 anos
60 anos
29 anos
59 anos
51 anos
52 anos
61 anos
52 anos

Prazo do Mandato (1)
21.03.2008
31.08.2007
31.08.2007
31.08.2007
30.04.2007
31.08.2007
31.08.2007
30.04.2007
30.04.2007
31.08.2007
30.04.2007

João Vicente Amato Torres

Conselheiro Suplente

30.04.2004

43 anos

30.04.2007

Diretoria
Os diretores são os representantes legais da Emissora, responsáveis, principalmente, pela administração cotidiana da
Emissora e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administração.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da Diretoria deve ser residente no País, podendo ser
acionista ou não. Além disso, até, no máximo, um terço dos cargos do Conselho de Administração poderão ser
preenchidos por membros da Diretoria.
Nosso Estatuto Social estabelece que a Diretoria será composta de, no mínimo, 3 Diretores, sendo um DiretorPresidente e um Diretor Administrativo Financeiro, e os demais membros eleitos para compor a Diretoria não terão
designação específica, todos com mandato de 3 anos, permitida a reeleição.
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Atualmente, a Diretoria é composta por 7 Diretores. Os Diretores podem ser eleitos pelo Conselho de Administração
com mandato de 3 anos, permitida a reeleição, podendo, a qualquer tempo, ser por ele destituídos.
Diretores da Emissora
Nome
Carlos Augusto Leone Piani
Eduardo Francisco Lobo
Augusto Miranda Paz Jr.
Marcelino da Cunha Machado Neto
José Jorge Leite Soares
Leonardo Duarte Dias

Tinn Freire Amado

Cargo
Diretor-Presidente
Diretor de Gente
Diretor de Engenharia
Diretor Comercial
Diretor de Relações Institucionais
e Planejamento
Vice Presidente Administrativo e
Financeiro e de Relações com
Investidores
Diretor de Assuntos Regulatórios

Data de Posse
30/05/2006
21/03/2005
21/03/2005
21/03/2005
10/05/2005

Idade
33
49
48
45
56

Prazo do Mandato
21/03/2008
21/03/2008
21/03/2008
21/03/2008
21/03/2008

30/05/2006

35

21/03/2008

11/08/2006

30

21/03/2008

Conselho Fiscal
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal tem competência, dentre outros, para fiscalizar os
atos dos administradores e verificar o cumprimento de seus deveres legais e estatutários. De acordo com o Estatuto
Social da Emissora, o Conselho Fiscal é composto de 5 membros efetivos e 5 membros suplentes, os quais devem ser
residentes no Brasil. Os membros do Conselho Fiscal são eleitos pelos acionistas em Assembléia Geral, sendo
permitida a reeleição. O Conselho Fiscal da Emissora não é permanente e foi instalado para o presente exercício na
Assembléia Geral Ordinária realizada em 10 de março de 2006. O mandato dos atuais membros do Conselho Fiscal
encerrar-se-á na Assembléia Geral Ordinária de 2007, a ser realizada em 5 de Abril de 2007.
Os atuais membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Emissora, eleitos na Assembléia Geral Ordinária
supra-referida, encontram-se listados abaixo:
Conselheiros Fiscais da Emissora
Nome

Cargo

Data de Posse

Idade

Prazo do Mandato

Marcelo Meth

Conselheiro Fiscal

10.03.2006

49 anos

10.03.2007

João Marcello Dantas Leite

Conselheiro Fiscal

10.03.2006

36 anos

10.03.2007

Marcelo Sousa Monteiro

Conselheiro Fiscal

10.03.2006

43 anos

10.03.2007

Egídio Schoenberger

Conselheiro Fiscal

10.03.2006

52 anos

10.03.2007

Denise da Cunha D’Angelo Palacio

Conselheiro Fiscal

10.03.2006

47 anos

10.03.2007

Wancler Ferreira da Silva

Conselheiro Fiscal Suplente

10.03.2006

63 anos

10.03.2007

Luiz Otávio Bianchini Laidner

Conselheiro Fiscal Suplente

10.03.2006

37 anos

10.03.2007

Marcio Barbosa Lins

Conselheiro Fiscal Suplente

10.03.2006

32 anos

10.03.2007

Sidney do Lago Júnior

Conselheiro Fiscal Suplente

10.03.2006

53 anos

10.03.2007

Marcos André de Dios Romar

Conselheiro Fiscal Suplente

10.03.2006

35 anos

10.03.2007

Informação Biográfica
Apresentamos a seguir um resumo da experiência profissional e da formação dos membros do nosso Conselho de
Administração, Conselho Fiscal e da nossa Diretoria. O endereço comercial de cada conselheiro e diretor da
Emissora é: Av. Cel. Colares Moreira, 477, São Luís – Maranhão.
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Octavio Côrtes Pereira Lopes, 35, Conselheiro– O Sr. Pereira Lopes é Presidente do Conselho de Administração
da Emissora desde março de 2006, e é também conselheiro da Equatorial. O Sr. Pereira Lopes foi também Diretor
Presidente da Emissora entre maio de 2004 e março de 2006. De 1997 a 2004, trabalhou na GP Investimentos, de
onde é sócio desde 2000. Pela GP Investimentos, atuou como membro dos conselhos da Gafisa, Submarino, IBest,
International Health Holdings, Fratelli Vita, Shoptime, Webmotors, Mercado Eletrônico, Hopi Hari e Playcenter.
Antes de ingressar na GP Investimentos, Pereira Lopes trabalhou de 1996 a 1997 no ING Barings e de 1991 a 1994
na MCM Consultores Associados. O Sr. Pereira Lopes é graduado em Economia pela Universidade de São Paulo e
possui MBA da The Wharton School, University of Pennsylvania.
Gilberto Sayão da Silva, 36, Conselheiro - o Sr. Sayão é o membro do Conselho de Administração da Emissora
desde abril de 2004, ocupando também o cargo de conselheiro da Equatorial desde abril de 2004. Atualmente, o Sr.
Sayão é Managing Director do Banco UBS Pactual S.A., sendo responsável pela Gestão de Investimentos
Alternativos da instituição. Anteriormente o Sr. Sayão foi Diretor Executivo e Acionista Controlador do Banco
Pactual S.A., atual Banco UBS Pactual S.A. desde 1998. Iniciou a sua carreira no Banco Pactual S.A., atual Banco
UBS Pactual S.A., em 1993 na área de desenvolvimento de Sistemas Financeiros Computadorizados e em 1995
tornou-se sócio. Foi responsável pela gestão da PCP – Pactual Capital Partners Gestão de Recursos Ltda. e pelas
Áreas de Atividades de Câmbio, Investimento e Finanças Corporativas, além de participar de todas decisões
estratégicas e corporativas do Banco Pactual S.A., atual Banco UBS Pactual S.A., através do Comitê Interno de
Investimento. Atualmente, exerce também os cargos de membro do Conselho de Administração da Light S.A., e
MMX Mineração e Metálicos S.A. O Sr. Sayão cursou Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro, PUC-Rio.
Carlos Augusto Leone Piani, 33, Conselheiro e Diretor Presidente – O Sr. Piani é Conselheiro da Emissora desde
março de 2006, e Diretor Presidente desde março de 2006, ocupando também os cargos de Conselheiro e Diretor
Presidente da Equatorial Energia S.A.. Antes, trabalhou durante 6 anos no Banco Pactual S.A., atual Banco UBS
Pactual S.A.. Entre 2000 e 2004, coordenou a gestão de fundos de capital de risco administrados pela Área de
Investimentos do Banco. Neste período, atuou como membro do conselho de administração da Proteus Soluções em
Tecnologia da Informação S.A., Visionnaire S.A., Extracta Moléculas S.A., Padtec S.A., Pini S.A, Automatos
International Ltd. e SpringWireless Ltd. e como conselheiro fiscal suplente da Eletropaulo Metropolitana Energia
Elétrica de São Paulo S.A. Entre 1998 a 2000, trabalhou na área de Finanças Corporativas em operação voltadas para
os setores de infra-estrutura. Antes do Banco Pactual S.A., atual Banco UBS Pactual S.A., trabalhou em 1997 na
Ernst & Young como analista do Departamento de Business Valuation. O Sr. Piani é graduado em Informática pela
PUC-RJ e em Administração de Empresas pelo IBMEC. Além disto, obteve o título de CFA Charterholder pelo CFA
Institute em 2003.
Eduardo Alcalay, 38, Conselheiro – O Sr. Alcalay é conselheiro da Emissora desde março de 2007, sendo também
membro do conselho de administração da Equatorial. O Sr. Alcalay é sócio da GP Investimentos desde dezembro de
2005. O Sr. Alcalay foi, também, sócio co-fundador da Singular Partners, uma firma especializada em consultoria
financeira, envolvendo M&A e reestruturação financeira. De 2000 a 2003, o Sr. Alcalay trabalhou na UOL e Grupo
Folha, onde atuou como responsável em operações de financiamento e, em 2001, foi eleito Vice-Presidente do
Conselho de Administração da UOL. O Sr. Alcalay também foi diretor financeiro na área de M&A na Donaldson,
Lufkin & Jenrette de 1998 a 2000 e líder na área de M&A do Banco de Investimentos Garantia entre 1992 e 1998. O
Sr. Alcalay é graduado em direito pela Universidade de São Paulo e em administração de empresas pela Fundação
Getúlio Vargas.
Firmino Ferreira Sampaio Neto, 60, Conselheiro – O Sr. Sampaio é membro do Conselho de Administração da
Emissora desde abril de 2004, ocupando também a presidência do Conselho de Administração da Equatorial desde
março de 2006. Sr. Sampaio Neto foi presidente da Eletrobrás entre os anos de 1996 e 2001 e Presidente da
Eletrobrás Termonuclear entre os anos de 2000 e 2001. O Sr. Sampaio Neto foi Presidente e Diretor Financeiro da
COELBA por 14 anos. Membro do Conselho de Administração de Furnas, Itaipu Binacional, CHESF, Eletrosul,
Gerasul, CEMIG, ENERSUL, CEMAT e LIGHT. O Sr. Sampaio Neto é graduado em Economia pela UFBA e pósgraduado em Planejamento Industrial pela SUDENE/IPEA/FGV.
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André Soares de Sá, 29, Conselheiro – O Sr. Sá é conselheiro da Emissora desde março de 2006. O Sr. Sá
Ingressou no Banco Pactual S.A., atual Banco UBS Pactual S.A. em 2002, onde integra a equipe de gestão de fundos
de Private Equity. É membro do conselho de Administração da Ideiasnet, Officer Distribuidora, Padtec e Spring
Wireless e membro do Comitê de Investimento do Fundo Pactual Internet. Antes de ingressar no Banco Pactual S.A.,
atual Banco UBS Pactual S.A. foi auditor sênior da Arthur Andersen, tendo atuado como responsável pela área de
Financial Services e coordenado diversos processos de due diligence em operações de private equity. Fez parte do
conselho consultivo da Andima na elaboração da Instrução CVM Nº 391, e é professor do MBA do IBMEC Business
School. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Antônio Frederico Pereira da Silva, 59, Conselheiro – O Sr. Pereira da Silva é conselheiro da Emissora desde
abril de 2004. O Sr., Pereira da Silva foi membro do Conselho de Administração da Ligthpar – Light Participações
S.A. e da CEAM – Companhia Energética do Amazonas S.A. (de 2000 a 2004), e membro do Conselho Fiscal da
Manaus Energia S.A. (entre 200 e 2001), da EPTE – Empresa Paulista de Transmissão de Energia S.A., CEBPAR –
CEB Participações S.A. O Sr. Pereira da Silva foi, ainda, Secretário Executivo da Câmara Suíça de Comércio e
Indústria no Brasil, Assistente do Diretor Financeiro da Companhia Metropolitana de Aços, da JPF Consultores
Associados S.A., Chefe do Departamento Financeiro da PONTE S.A. – Corretora de Títulos e Valores Mobiliários,
Chefe da Divisão de Finanças e da Divisão de Títulos Mobiliários da TELEBRASÍLIA S.A., Chefe do Departamento
Jurídico da ELETRONORTE – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. e Chefe do Departamento Jurídico da
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS. Atualmente, é chefe de Gabinete da Presidência das Centrais
Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS.
José Carlos Muniz de Brito Filho, 52, Conselheiro – O Sr. Brito Filho é conselheiro da Emissora desde abril de
2004. O Sr. Brito Filho ingressou na Eletrobrás há mais de 30 anos, exercendo atualmente o cargo de Assistente da
Diretoria de Engenharia atuando no Programa Luz para Todos, na participação das empresas da Eletrobrás nos
leilões de linhas de transmissão, é atualmente também membro do Conselho de Administração da CELPA. Já
participou dos Conselhos de Administração da Boa Vista Energia – BOVESA e ELETRONET e também foi do
Conselho Fiscal do CEPEL e Conselheiro Fiscal Suplente de FURNAS. Na Eletrobrás já atuou como substituto do
Diretor Financeiro e responsável por investimentos da Eletrobrás nas suas empresas controladas e financiamentos
para investimentos na expansão do setor elétrico. Foi também responsável pelas parcerias da Eletrobrás com
investidores privados em investimentos em geração e transmissão de energia elétrica. Já atuou também como Diretor
da SUNAB e Assessor do Secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Muniz de Brito
Filho é graduado pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas e Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em
Finanças Corporativas pela Fundação Getúlio Vargas – RJ, e em Economia pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
Eudo Monteiro Resplandes, 61, Conselheiro Suplente – O Sr. Resplandes é conselheiro suplente da Emissora
desde abril de 2004. O Sr. Resplandes é funcionário da Emissora desde outubro de 1969. Atualmente exerce funções
administrativas.
João Vicente Amato Torres, 43, Conselheiro Suplente – O Sr. Amato Torres é conselheiro suplente da Emissora
desde abril de 2004. O Sr. Amato Torres ingressou nas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS em
1995, e é Chefe do Departamento de Contabilidade desde maio de 2004. O Sr. Amato Torres é membro do conselho
fiscal da Companhia Energética do Piauí – CEPISA e membro suplente dos conselhos fiscais de CGTEE e
ELETROACRE, tendo atuado também como membro do conselho fiscal da COELCE. O Sr. Amato Torres é
graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com Pós-Graduação em
Contabilidade pela Fundação Getúlio Vargas – RJ.
Arlindo Soares Castanheira, 52, Conselheiro Suplente. O Sr. Castanheira é membro suplente do conselho de
administração da Emissora desde abril de 2004. O Sr. Castanheira trabalha na Eletrobrás desde 1989, onde exerce a
função de Gerente de Relações com Investidores, sendo responsável, também, pela área de ações e ADR e pela área
de participações acionárias. Antes de trabalhar na Eletrobrás, o Sr. Castanheira trabalhou por 10 anos no Nucleos,
fundo de pensão da Nuclebrás, como Gerente de Planejamento e Investimentos. Antes disso trabalhou no mercado de
capitais.

116

Eduardo Francisco Lobo, 49, Diretor de Gente – O Sr. Lobo é Diretor de Gente da Emissora desde junho de 2004.
O Sr. Lobo possui mais de 20 anos experiência na área de recursos humanos, tendo trabalhado na Siderúrgica Gerdau
entre outubro de 1988 e maio de 2004, na Cimetal Floresta entre novembro de 1984 e outubro de 1987, e na
Companhia Agrícola de Minas Gerais – CAMIG entre os anos de 1974 e 1984. O Sr. Lobo é graduado em
Administração de Empresas pela Faculdade de Administração e Finanças de Norte de Minas/MG e possui pósgraduação em recursos humanos pele FGV e em gestão de negócio pela FDC.
Augusto Miranda Paz Júnior, 48, Diretor de Engenharia – O Sr. Miranda é Diretor de Engenharia da Emissora
desde julho de 2004. O Sr. Miranda é experiente executivo com mais de 20 anos no setor elétrico. Antes de ingressar
na Emissora, o Sr. Miranda exerceu diversos cargos nas áreas de gestão da manutenção do sistema elétrico na
COELBA, sendo também representante da COELBA junto ao CCON. O Sr. Miranda é engenheiro eletricista
formado pela Universidade Federal da Bahia, com especialização em Gestão de Manutenção promovida pela
Eletrobrás em convênio com a PUC/RJ e a Escola Federal de Engenharia de Itajubá/MG e MBA em gestão de
empresas de energia elétrica pela FGV/SP.
Marcelino da Cunha Machado Neto, 45, Diretor Comercial – O Sr. Machado é Diretor Comercial da Emissora
desde maio de 2004. O Sr. Machado ingressou na Emissora em 1983 no cargo de engenheiro eletricista. Exerceu
diversos cargos de gerência, sendo designado em setembro de 2002 para o cargo de Diretor Técnico, assumindo
posteriormente os cargos de Diretor de Distribuição e Diretor Comercial. O Sr. Machado é formado em Engenharia
Elétrica pela Universidade Gama Filho/RJ, com especialização em Proteção de Sistemas Elétricos, promovido pela
Eletrobrás em convênio com a UERJ e pós-graduação em Gestão Empresarial pela FGV/ISAN.
Leonardo Duarte Dias, 35, Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores - O Sr. Dias é
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Emissora e da Equatorial Energia S.A. desde maio de 2006.
Antes, atuou por nove anos na área financeira de companhias do setor de telecomunicações, tendo sido responsável
pela gestão das áreas de controladoria, planejamento financeiro e relações com investidores. O Sr. Dias trabalhou de
2000 a 2006 na Telemig Celular Participações S.A. e na Tele Norte Celular Participações S.A., onde exerceu o cargo
de Diretor de Controladoria e Relações com Investidores. Anteriormente, no período de 1997 a 2000, ocupou a
posição de Gerente de Orçamento e Planejamento Financeiro da Americel S.A. É graduado em Ciências Econômicas
pela Universidade de Brasília (UnB) e possui MBA da School of Business and Public Management (SBPM) da The
George Washington University (GWU).
José Jorge Leite Soares, 50, Diretor de Relações Institucionais e Planejamento – O Sr. Soares é diretor da
Emissora desde maio de 2005. Anteriormente, atuou como consultor, na área de conservação de energia, do Instituto
Brasileiro do Petróleo, do Conselho Nacional do Petróleo, do CEBRAE – Centro Brasileiro de Apoio a Pequena e
Media Empresa e do CEAG – Centro de Apoio Gerencial do Estado do Rio de Janeiro. Atuou em atividades
docentes nas Universidades Federais de Pernambuco e do Rio de Janeiro e na Universidade Estadual do Maranhão,
na PETROBRAS, IBP – Instituto Brasileiro do Petróleo e NTT/UFRJ Núcleo de Treinamento Tecnológico. Foi
Deputado Estadual e secretário de Estado do Maranhão. É graduado em engenharia Mecânica pela UnB –
Universidade de Brasília, com especialização em conservação de energia pelo Department of Energy, em Londres.
Tinn Freire Amado, 30, Diretor de Assuntos Regulatórios – O Sr. Amado é diretor da Emissora desde agosto de
2006. O Sr. Amado atuou como coordenador da equipe responsável pelo reajuste e revisão das tarifas de uso dos
sistemas de distribuição de energia elétrica da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição da
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Trabalhou também como especialista em regulação na CPFL
Energia.. É graduado em Engenharia Elétrica pela Escola Federal de Engenharia de Itajubá, com mestrado em
Economia da Regulação e Defesa da Concorrência pela UNB.
Marcelo Meth, 49, Conselheiro Fiscal – O Sr. Meth é Conselheiro Fiscal da Emissora desde março de 2006. É
responsável pela área fiscal da GP Investimentos. Atualmente é membro suplente do Conselho Fiscal do Hopi Hari
S.A. e das Lojas Americanas S/A. Anteriormente, Meth foi auditor da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Meth é
formado em Economia pela Universidade Cândido Mendes – RJ e em Ciências Contábeis pela Universidade Santa
Úrsula – RJ.
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Marcelo Sousa Monteiro, 43, Conselheiro Fiscal – O Sr. Monteiro é Conselheiro Fiscal da Emissora desde março
de 2006. Ingressou no Banco Pactual S.A., atual Banco UBS Pactual S.A. em 1995 como analista sênior dos setores
de energia elétrica e saneamento. Atualmente é gestor de renda variável. Foi eleito o melhor analista do Brasil em
1999, já tendo publicado mais de 250 relatórios sobre as empresas e regulamentação do setor, além de ter trabalhado
em análises especiais em projetos de geração de energia. Em 1990, trabalhou na Cia Paranaense de Energia COPEL, onde atuou na área financeira, como Gerente de Relações de Mercado, sendo um dos responsáveis pela
abertura de capital da empresa. Formado em Ciências Econômica pela Universidade Fluminense e possui Mestrado
em Economia Internacional pela PUC-RJ. Foi professor de Microeconomia em 1988/89 na PUC-RJ.
João Marcello Dantas Leite, 36, Conselheiro Fiscal – O Sr. Leite é Conselheiro Fiscal da Emissora desde março
de 2006. Ingressou no Banco Pactual S.A., atual Banco UBS Pactual S.A. em 1993, tendo atuado como responsável
pela área tributária do Banco, em 1997 assumiu a função de controller. Participou junto à área de Investimentos e
Corporate Finance da estruturação e implementação de alternativas de planejamento fiscal e societário em operações
de fusão, aquisição e reestruturação de empresas. Antes do Banco teve uma experiência de 4 anos como consultor
tributário na Arthur Andersen. Atualmente é Diretor da ANBID. Dantas Leite é graduado em economia.
Denise Palácio Requejo, 47,Conselheira Fiscal –.A Sra. Requejo é Conselheira Fiscal da Emissora desde março de
2006. Ingressou nas Centrais Elétricas Brasileiras S.A – ELETROBRÁS em 1979, onde atuou na área de
administração de contratos em moedas nacional e estrangeira, para em seguida ocupar o cargo de gerente da divisão
de administração de tesouraria do departamento financeiro e atualmente é Chefe do Departamento de Administração
de Capital de Giro. Formada em Economia pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro,
com pós-graduações em Finanças Corporativas na Fundação Getúlio Vargas, Engenharia Econômica na
Universidade Estácio de Sá e MBA Executivo na COPPEAD
Egidio Schoenberger, 52, Conselheiro Fiscal – O Sr. Schoenberger é Conselheiro Fiscal da Emissora desde março de
2006. O Sr. Schoenberger ingressou na Eletrosul Centrais Elétricas S.A. em 1975. Atualmente é Assessor da Diretoria
de Engenharia da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS e Membro do Conselho Fiscal da Centrais
Elétricas do Rio Jordão S.A. – ELEJOR. O Sr. Schoenberger é formado em administração pela F.C.A. Paraná.
Luiz Otavio Bianchini Laydner, 37, Conselheiro Fiscal Suplente – O Sr. Laydner é membro suplente do Conselho
Fiscal da Emissora desde março de 2006. É atualmente membro da área de Investimentos de Longo Prazo do Banco
UBS Pactual S.A., onde atua na prospecção e análise de investimentos em Bolsa de Valores, principalmente focados
nos setor petroquímico, logístico e infra-estrutura. No Banco já ocupou a função de analista sênior de commodities
no departamento de análise até dezembro de 2003. Nessa função foi eleito em 2003, pela revista Investidor
Institucional, o melhor analista de Petróleo, Gás e Petroquímica do país. Antes do Banco atuou por oito anos na Esso
Brasileira de Petróleo tendo passado pelos departamentos de Planejamento & Finanças e Suprimentos & Logística.
Atualmente, o Sr. Laydner é membro suplente do conselho fiscal da Tele Sudeste Celular. O Sr. Laydner é graduado
em engenharia eletrônica pela PUC-RJ, possuindo o Chartered Financial Analyst – CFA.
Márcio Barbosa Lins, 32, Conselheiro Fiscal Suplente – O Sr. Lins é membro suplente do Conselho Fiscal da Emissora
desde março de 2006. Ingressou no Banco Pactual S.A., atual Banco UBS Pactual S.A. em 1997 e desde 2002 integra a
equipe de análise de investimentos em ações listadas com horizonte de longo prazo. Antes de ingressar nessa área, fez parte
da equipe de análise de empresas sendo responsável pelos setores de Siderurgia, Mineração e Papel e Celulose. Atualmente
o Sr. Lins é membro efetivo do conselho fiscal da Tele Sudeste Celular e membro suplente do Conselho Fiscal da
AES/Eletropaulo. O Sr. Lins é graduado em Engenharia de Produção pela UFRJ.
Sidney do Lago Júnior, 53, Conselheiro Fiscal Suplente – O Sr. Lago Jr. é membro suplente do Conselho Fiscal
da Emissora desde março de 2006. Atua na ELETROBRÁS desde 2001 e é funcionário do grupo desde 1986
(ELETROSUL), ocupando o cargo de assistente do Diretor de Engenharia da ELETROBRÁS e exercendo atividades
no Comitê de Planejamento Estratégico desta empresa. Membro titular do Conselho de Administração da CEEE e
suplente no Conselho de Administração da ELEJOR. O Sr. Lago Jr. desenvolveu sua carreira na área de engenharia,
chefiando os departamentos de engenharia de termelétricas e engenharia de sistemas da ELETROSUL, tendo
desenvolvido nesta empresa a área de assuntos regulatórios e de negócios. Conduziu a implantação de importantes
empreendimentos de geração (UTE Jorge Lacerda C) e transmissão (SE Santo Ângelo) e desenvolveu parcerias com
empresas estatais e privadas (USINOR e CELESC) e participou na formação da Associação Brasileira das Grandes
Transmissoras de Energia Elétrica – ABRATE. O Sr. Lago Jr. é graduado em engenharia mecânica pela
Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização em análise de investimentos.

118

Wancler Ferreira da Silva, 63, Conselheiro Fiscal Suplente – O Sr. Ferreira da Silva é membro suplente do
Conselho Fiscal da Emissora desde março de 2006. É sócio executivo desde 1997 da WFS Serviços de Contabilidade
Ltda. Anteriormente o Sr. Ferreira da Silva foi gerente e diretor da Price Waterhouse Auditores Independentes,
atualmente PriceWaterhouseCoopers, onde trabalhou por mais de 20 anos, bem como gerente de planejamento
financeiro e orçamentário da São Paulo Alpargatas S.A. O Sr. Ferreira da Silva é formado em Ciências Contábeis
pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado em
Controladoria pela Faculdade São Luís, em São Paulo.
Marcos André de Dios Romar, 35, Conselheiro Fiscal Suplente – O Sr. Romar é membro suplente do Conselho
Fiscal da Emissora desde março de 2006. Ingressou no BNDES em março de 2005 na equipe de recuperação de
créditos , e desde janeiro de 2007 integra a área de infra-estrutura do BNDES, na equipe de análise de projetos do
Departamento de Gás, Petróleo, Co-geração e Outras Fontes de Energia. Anteriormente, integrava os quadros da
Eletrobrás, onde trabalhou de 2002 a março de 2005, contribuindo com diversas áreas, dentre as quais a de
Contabilidade Internacional, onde foi responsável pela gerência do projeto de adaptação das demonstrações
contábeis ao padrão de contabilidade americano (USGAAP). É formado em Ciências Contábeis pela Faculdade
Cândido Mendes e em Meteorologia pela UFRJ, com pós-graduação em Mercado de Capitais e Futuros pela
BBF/Cândido Mendes e MBA em Finanças pelo IBMEC.
Diretoria e Conselho de Administração da Emissora e da Equatorial
Na data deste Prospecto, reuniu-se o Conselho de Administração da Equatorial, que aceitou o pedido de renúncia do
Sr. Octavio Côrtes Pereira Lopes ao cargo de Diretor-Presidente da Equatorial, bem como elegeu o Sr. Carlos
Augusto Leone Piani para o mesmo cargo. O Sr. Pereira Lopes permanece como membro do conselho de
administração da Equatorial e Presidente do Conselho de Administração da Emissora.
No próximo dia 5 de abril, será realizada Assembléia Geral Ordinária/Extraordinária da Equatorial para, entre outras
matérias, deliberar sobre a adoção de uma nova estrutura da administração da companhia, com a eliminação dos
cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração e a criação de dois cargos de Co-Presidentes
do Conselho de Administração, com a indicação dos Srs. Firmino Ferreira Sampaio Neto e Octavio Côrtes Pereira
Lopes para ocuparem os cargos de Co-Presidentes do Conselho a serem criados.
A intenção da Equatorial é que, após a implementação das mudanças acima, o Sr. Pereira Lopes continue
responsável por liderar o processo de consolidação e prospecção de oportunidades de aquisição pela Equatorial.
Adicionalmente, o Conselho de Administração da Emissora deverá reunir-se no próximo dia 12 de março para
apreciar o pedido de renúncia do Sr. Carlos Augusto Leone Piani ao cargo de Diretor-Presidente e a eleição do
Francisco Nuno P. C. Neves para o mesmo cargo.
Francisco Nuno ocupou, entre Dezembro de 2001 e Fevereiro de 2007, a posição de Diretor de Planejamento
Operacional da Companhia Vale do Rio Doce – CVRD. Antes de se juntar à CVRD, ele ocupou diversos cargos na
AMBEV – American Beverage Company onde trabalhou por mais de dez anos, tendo iniciado sua carreira neste
empresa como trainee. Francisco Nuno é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas
Gerais e Pós-graduado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ /
COPPEAD).
Remuneração
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, é responsabilidade dos acionistas, em Assembléia Geral, fixar,
anualmente, o montante individual ou global da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria da Emissora. Se fixada globalmente, cabe ao Conselho de Administração deliberar sobre a forma de
distribuição do valor fixado entre os seus membros e os da Diretoria.
Para o exercício social de 2006, a remuneração anual dos administradores da Emissora foi fixada, de forma global,
pela Assembléia Geral Ordinária, realizada em 5 de março de 2006, em até R$7,0 milhões.
Para o presente exercício social, a remuneração anual dos administradores da Emissora será fixada, de forma global,
pela Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em 5 de abril de 2007.
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Além da remuneração definida pela assembléia geral ordinária, os administradores também participam do Plano de
Opção de Compra de Ações, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária de 23 de dezembro de 2005. Foram
alocadas 371.508.610.644 ações ordinárias para os administradores da Companhia, das quais 204.329.735.847 já
foram subscritas e integralizadas por R$2,6 milhões (aproximadamente R$0,01 por lote de mil ações) em 9 de março
de 2006.
Acordos ou outras Obrigações Relevantes entre a Companhia e seus Conselheiros e Diretores
Plano de Opção de Compra de Ações
Na assembléia geral de acionistas realizada no dia 23 de dezembro de 2005, a Emissora aprovou um plano de opção
de compra de ações, nos termos do artigo 168, parágrafo terceiro da Lei 6.404/76 (“Plano de Opção de Compra de
Ações”).
O Plano de Opção de Compra de Ações é administrado por um comitê (“Comitê”), formado por 3 (três) membros do
Conselho de Administração da Emissora. O Comitê possui poderes para estabelecer as normas apropriadas a respeito
da concessão de opções a cada ano, por meio de programas de opções de ações (“Programas”). A concessão de
opções, através da instituição dos Programas, deve respeitar o limite máximo de 3% (três por cento) das ações de
emissão da Emissora existentes na data de concessão de cada programa, as quais, uma vez exercida a opção pelos
beneficiários interessados, serão emitidas. Também poderão ser oferecidas opções de compra de ações existentes em
tesouraria, mediante prévia aprovação da CVM.
Através da instituição pelo Comitê do Programa de Opção de Compra de Ações - 2005 (“Programa 2005”), foram
definidas (i) as pessoas às quais as opções seriam outorgadas naquele ano; (ii) que os beneficiários teriam direito de
subscrever com o exercício da opção apenas ações ordinárias, representativas de até 3% das ações de emissão da
Emissora existentes na data de concessão do Programa 2005, ou seja, 480.917.295.334 ações; e (iii) que a opção
poderia ser exercida em até 5 (cinco) lotes. Salvo deliberação do Comitê, o prazo final para exercício do último lote
das opções já concedidas no âmbito do Programa 2005 é em 31 de janeiro de 2011.
O preço de emissão das ações a serem subscritas pelos beneficiários do Programa 2005 é de R$0,01, por lote de
1.000 (mil) ações, corrigido pelo IGP-M, acrescido dos juros de 8% a.a. (oito por cento ao ano), contados de 03 de
maio de 2004 até a data do efetivo exercício das opções.
Até a presente data, o Comitê, dentro do Programa 2005, alocou opções para subscrição de 404.531.598.256 ações
ordinárias para 6 administradores e 4 colaboradores, e cancelou opções para subscrição de 76.385.697.078 ações
ordinárias que não serão alocadas a nenhum beneficiário. Das opções alocadas já foram subscritas 215.062.206.821
ações ordinárias, dentre as quais 207.632.034.608 foram integralizadas no capital da Equatorial, de acordo com as
disposições de um dos programas lançados sob o Plano de Opção de Compra de Ações Equatorial. A totalidade das
opções restantes (totalmente alocadas) dá direito de subscrição de 189.469.391.436 ações ordinárias que
representariam hoje, caso fossem inteiramente subscritas, 1,2% do capital total da Emissora.
Plano de Opção de Compra de Ações (Equatorial)
Na assembléia geral de acionistas realizada no dia 02 de fevereiro de 2006, a Equatorial aprovou o Plano de Opção
de Compra de Ações Equatorial, nos termos do artigo 168, parágrafo terceiro da Lei 6.404/76.
O Plano de Opção de Compra de Ações Equatorial é administrado por um comitê, formado por 3 membros do seu
Conselho de Administração e que possui poderes para estabelecer as normas apropriadas a respeito da concessão de
opções.
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Dentro do Plano de Opção de Compra de Ações da Equatorial, foi instituído um programa que contempla opções
para subscrição de 2.271.858 ações ordinárias e 4.543.712 ações preferenciais de emissão da Equatorial. O preço de
subscrição das ações ordinárias e preferenciais a serem subscritas em razão do exercício das opções objeto deste
programa será sempre igual ao preço médio das ações ordinárias e preferenciais da Equatorial negociadas na Bolsa
de Valores de São Paulo nos 30 (trinta) dias anteriores à data de exercício das respectivas opções, e os beneficiários
são obrigados a usar, única e exclusivamente, ações subscritas ou adquiridas ao amparo do Plano de Opção de
Compra de Ações da Emissora na integralização destas ações. Na avaliação das ações de emissão da Emissora para
esta integralização é aplicada uma fórmula paramétrica que leva em conta as cotações de mercado médias das ações
da Equatorial nos 30 últimos dias e o conseqüente múltiplo de FV / EBITDA (razão entre o valor da sociedade e o
EBITDA dos últimos quatro trimestres) implícito nestas cotações médias. Essa forma é utilizada para que a diluição
proporcionada pelo exercício de opções de referido programa aos acionistas da Equatorial é inversamente
proporcional ao aumento na participação acionária da Equatorial na Emissora decorrente deste exercício.
Até a presente data, o Comitê, dentro deste programa, já alocou opções para subscrição de 2.060.461 ações
ordinárias e 4.120.919 ações preferenciais para 6 administradores e 4 colaboradores, restando ainda não alocadas
opções para subscrição de 211.397 ações ordinárias e 422.793 ações preferenciais. Das opções alocadas já foram
subscritas 1.040.744 ações ordinárias e 2.081.484 ações preferenciais, através da integralização de 204.329.735.847
ações ordinárias de emissão da Emissora.
Relação Familiar entre os Administradores, bem como entre os Administradores e o Acionista Controlador da
Emissora

Não há qualquer relação familiar entre os administradores da Emissora e entre estes e o acionista controlador da
Emissora.
Ações detidas pelos Administradores, incluindo outros Valores Mobiliários Conversíveis em Ações de Emissão
da Emissora
A tabela a seguir apresenta a classe e o número das ações detidas pelos administradores da Emissora na data deste
Prospecto:

Ações Ordinárias

Ações Preferenciais Classe A

Ações Preferenciais Classe B

407.541

4

534.447
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PRINCIPAIS ACIONISTAS
Principais Acionistas
Os acionistas detentores de ações de emissão da Emissora, na data deste prospecto, estão indicados na tabela a
seguir:
ON

Part.
(%)

PN Série A

Part.
(%)

PN Série B

Part
(%)

Total

Part
(%)

Equatorial
Energia S A.

10.439.604.130

65,5%

76.869.850

62,0%

100.844.380

62,0%

10.617.318.360

65,4%

Eletrobrás S.A.

5.401.704.811

33,9%

45.938.700

37,1%

37,5%

5.508.550.462

33,9%

408

0,0%

0

0,0%

110.403.096

0,7%

1.114.628

0,9%

Em Mil Ações

Administradores*
Outros
Total

15.951.712.445

123.923.178

60.906.951
534

0,0%

821.057

0,5%

162.572.922

942

0,0%

119.768.955

0,7%

16.238.208.546

* Membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Emissora

Acordo de Acionistas
Foi celebrado um acordo, no exterior, pela GP Investimentos e pelo Fundo UBS Pactual, que regula as regras
relativas ao exercício conjunto, pela GP Investimentos e pelo Fundo UBS Pactual, do controle compartilhado da
Equatorial Holdings LLC e, por conseqüência, da Equatorial e da Emissora. Tais regras incluem as obrigações de
que (i) as decisões relativas a todas as atividades e aos negócios da Equatorial Holdings ou de suas subsidiárias
devem ser aprovadas conjuntamente pela GP Investimentos e Fundo UBS Pactual, (ii) os membros dos conselhos de
administração da Equatorial Holdings e de suas subsidiárias serão sempre indicados pela GP Investimentos e pelo
Fundo UBS Pactual na mesma proporção, e (iii) no caso de impasse irremediável entre GP Investimentos e Fundo
UBS Pactual sobre decisões relativas a ações a serem tomadas pela Equatorial Holdings ou de suas subsidiárias, as
partes deverão seguir procedimento específico que regula a aquisição por uma das partes da participação da outra
parte. A Equatorial e a Emissora não fazem parte do acordo aqui referido, e o mesmo não se encontra averbado na
sede de qualquer delas.
O Acordo de Não Concorrência e Exclusividade determina que os nossos acionistas controladores, diretos e
indiretos, incluindo GP Investimentos e UBS Pactual, agindo individualmente ou em conjunto, direta ou
indiretamente, somente participarão em novos negócios no setor de distribuição de energia elétrica nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, seja por meio de participação em licitações de novas concessões, privatizações ou
aquisições de participação representativa do controle acionário ou parte do controle acionário de distribuidoras de
energia já existentes através da Equatorial, sendo vetada a participação direta ou através de outra(s) sociedade(s)
nestes negócios. Esta obrigação permanecerá em vigor até 13 de março de 2016, enquanto o acionista controlador
mantiver o controle, direto ou indireto, da Equatorial, e, conseqüentemente, da Emissora.
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TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A Emissora não mantém qualquer transação com suas partes relacionadas, além das descritas em “Informações sobre
a Emissão – Relacionamento entre a Emissora e os Coordenadores” e “Discussão e Análise da Administração sobre
as Demonstrações Financeiras – Financiamentos Relevantes”.
Após a aprovação da reorganização societária pela ANEEL, em 6 de março de 2006, o Fundo UBS Pactual passou a
deter participação indireta na Equatorial, e, conseqüentemente, na Emissora. Vide “Reestruturação Societária”.
O UBS Pactual e sociedades pertencentes ao seu conglomerado realizam diversas operações financeiras com a
Emissora, como a aplicação, pela Emissora, em fundos de investimento administrados pelo UBS Pactual e/ou
sociedades pertencentes ao seu conglomerado, a atuação do UBS Pactual e/ou sociedades pertencentes ao seu
conglomerado como instituição financeira adquirente de recebíveis de fornecedores da Emissora e a contratação, pela
Emissora, do UBS Pactual como Coordenador Líder da presente Emissão.
O UBS Pactual e/ou sociedades pertencentes ao seu conglomerado mantém relacionamento comercial com a GP
Investimentos, de acordo com as práticas usuais do mercado financeiro.
O Itaú BBA presta serviços bancários e realiza operações financeiras com a Emissora, tais como: repasses do
BNDES, prestação de fianças e captação de recursos através de CDB's ou operações compromissadas.
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DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Encontram-se descritas abaixo algumas informações relativas às ações ordinárias e preferenciais da Emissora, com
uma breve descrição das disposições constantes do Estatuto Social e da Lei das Sociedades por Ações. Por ser uma
sinopse, pode não conter todas as informações que o investidor considere relevante. Portanto, esta breve descrição
faz referências ao Estatuto Social e à Lei das Sociedades por Ações.
Capital Social
Em 31 de dezembro de 2006 e na data deste Prospecto, o capital social da Emissora era de R$ R$157.622.284,64
(cento e cinqüenta e sete milhões, seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro
centavos) e estava dividido em 15.951.712.445.263 ações ordinárias, 123.923.178.175 ações preferenciais classe A e
162.572.922.331 ações preferenciais classe B, totalizando 16.238.208.545.769 ações.
Capital Autorizado
De acordo com o Estatuto Social da Emissora, o Conselho de Administração poderá deliberar o aumento do seu
capital social até o limite de R$669.634.350,00 (seiscentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e trinta e quatro mil,
trezentos e cinqüenta reais). O capital social da Emissora não sofrerá qualquer alteração em decorrência da Emissão.
Objeto Social
A Emissora tem por objeto: (i) a exploração de serviços públicos de energia elétrica, nas áreas referidas no Contrato de
Concessão e nas outras em que, de acordo com a legislação aplicável, for autorizada a atuar; (ii) o estudo, elaboração,
projeto, construção, execução e exploração dos sistemas de geração, transmissão, transformação, distribuição, transporte
e comercialização de energia elétrica e outras fontes alternativas de energia, renováveis ou não, e serviços correlatos que
lhe venham a ser concedidos ou autorizados por qualquer título de direito, e atividades associadas ao serviço de energia
elétrica, podendo administrar sistemas de produção, transmissão, distribuição ou comercialização de energia
pertencentes ao Estado, à União ou a Municípios, sendo-lhe vedadas quaisquer outras atividades de natureza
empresarial, salvo aquelas que estiverem relacionadas a este objeto, tais como: uso múltiplo de postes mediante cessão
onerosa a outros usuários; transmissão de dados através de suas instalações, observada a legislação pertinente; prestação
de serviços técnicos de operação, manutenção e planejamento de instalações elétricas de terceiros; serviços de
otimização de processos energéticos e instalações de consumidores; cessão onerosa de faixas de servidão de linhas
aéreas e áreas de terras exploráveis de usinas e reservatórios, desde que previamente aprovadas pelo poder concedente e
que sejam contabilizadas em separado; (iii) a organização de empresas subsidiárias para exploração de sistemas
elétricos de geração de energia, dentro da área de concessão outorgada pela União e (iv) a participação no capital de
outras sociedades, comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista, independentemente de sua atividade.
Direitos das Ações Ordinárias
Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembléias Gerais da Emissora. As ações de emissão
da Emissora serão todas nominativas, podendo ser mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares, junto a
instituição financeira por decisão e indicação do Conselho de Administração, podendo ser cobrada dos acionistas a
remuneração de que trata o § 3º do artigo 35 da Lei nº 6.404/76.
Preferências ou Vantagens das Ações Preferenciais
As ações preferenciais gozam de prioridade no reembolso de capital, pelo valor de patrimônio líquido, no caso de
liquidação da Emissora, tendo prioridade no recebimento de dividendos mínimos de 6% (seis por cento) para as de
classe “A” e 10% (dez por cento) para as de classe “B”, calculados sobre o seu valor patrimonial antes da
apropriação do resultado do período a que se referir o dividendo.
Dividendos
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações e de seu Estatuto Social, a Emissora é obrigada a pagar aos seus
acionistas 25% do seu lucro líquido anual, podendo a distribuição obrigatória ser feita na forma de dividendos ou de
juros sobre o capital próprio. A despeito da exigência do dividendo obrigatório, o Conselho de Administração da
Emissora poderá optar por não distribuir quaisquer dividendos, caso essa distribuição seja incompatível com sua
situação financeira e sua estratégia de negócios.
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A distribuição de dividendos é usualmente deliberada em Assembléia Geral Ordinária, a partir da recomendação do
nosso Conselho de Administração.
O Conselho de Administração pode, ainda, declarar dividendos intermediários à conta de lucros apurados em balanço
semestral ou de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral
Qualquer pagamento de dividendos intermediários poderá ser compensado do valor de dividendos obrigatórios
relativos ao lucro líquido do final do exercício em que os dividendos intermediários foram pagos.
A Lei nº 9.249/95 prevê o pagamento de juros sobre o capital próprio de sociedades brasileiras como uma forma
alternativa de pagamento de dividendos aos acionistas. Esses pagamentos podem ser imputados pelo seu valor
líquido ao dividendo obrigatório.
Os dividendos deverão ser pagos, salvo deliberação em contrário da assembléia geral, no prazo de 60 dias contado da
data em que for declarado, e, em qualquer caso, dentro do exercício social em que foi declarado.
Os acionistas têm prazo de três anos, contados da data de pagamento de dividendos, para reclamar dividendos (e
pagamentos de juros) referentes às suas ações, após o qual o valor dos dividendos (e/ou dos juros) não reclamados
reverterá em favor da companhia. A Lei das Sociedades por Ações prevê que em caso de não pagamento de
dividendos fixos ou mínimos por três exercícios consecutivos, as ações preferenciais adquirirão direito de voto, que
será conservado até que sejam pagos os dividendos em atraso. No entanto, nosso estatuto social não prevê o
pagamento de dividendos fixos ou mínimos.
Histórico de pagamento de Dividendos
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS (R$ Milhões)
Ano Fiscal

Ano de Pagamento

Valor

2002
2003
2004
2005
2006 (1)

2003
2004
2005
2006
2007

84,8
164,9

(1) – Proposta da Administração a ser aprovada em AGO convocada da 5 de abril de 2007.

Ações em tesouraria
A Emissora não possui ações em tesouraria.
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PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Política de Divulgação de Informações Relevantes e Manutenção de Sigilo de Informações Relevantes
A Emissora possui uma política interna para divulgação de ato ou fato relevante ou sobre os procedimentos relativos
a manutenção de sigilo acerca de ato ou fato relevante ainda não divulgado ao mercado, em conformidade com a
Instrução CVM n.° 358.
De acordo com sua política interna, considera-se relevante qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da
assembléia geral ou dos órgãos de administração da Emissora, ou qualquer outro ato ou fato de caráter políticoadministrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa
influir de modo ponderável:
(i) na cotação dos valores mobiliários emitidos pela Emissora ou a eles referenciados;
(ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; ou
(iii) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários
emitidos pela Emissora ou a eles referenciados.
Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores (i) divulgar e comunicar à CVM e às Bolsas de Valores,
imediatamente após sua ciência, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Emissora;(ii)
zelar pela ampla e imediata disseminação de tal ato ou fato relevante simultaneamente nas Bolsas de Valores e em
todos os mercados nos quais a Emissora tenha Valores Imobiliários admitidos à negociação, assim como ao público
investidor em geral; (iii) dirimir dúvidas quanto ao caráter de informação privilegiada/relevante de determinados atos
e fatos; e (iv) decidir sobre a relevância de um fato ou ato e participar do processo decisório relativo à conveniência
ou não de sua imediata divulgação ao mercado.
De acordo com a política da Emissora, a divulgação de qualquer ato ou fato relevante, é ser feita através de
publicação nos jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela Emissora, podendo ser feita de forma
resumida com indicação dos endereços na rede mundial de computadores, onde a informação completa deverá estar
disponível a todos os investidores, em teor no mínimo idêntico àquele remetido à CVM e à BOVESPA.
Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e quaisquer órgãos
com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, têm o dever, conforme a política da
Emissora, de comunicar expressamente, por escrito, qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento ao
Diretor de Relações com Investidores, que, se for o caso, promoverá sua divulgação.
As divulgações a serem feitas pelo Diretor de Relações com Investidores ocorrerão, sempre que possível, antes do
início ou após o encerramento dos negócios nas bolsas de valores e entidades do mercado de balcão organizado em
que os valores mobiliários de emissão da Emissora sejam admitidos à negociação.
A política da Emissora prevê a hipótese de que atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser
divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco
interesse legítimo da Emissora. Neste sentido, os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de
administração, do conselho fiscal e quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição
estatutária, e os empregados da Emissora devem guardar sigilo das informações relativas ato ou fato relevante às
quais tenham acesso privilegiado em razão do cargo ou posição que ocupam, até sua divulgação ao mercado, bem
como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo solidariamente com
estes na hipótese de descumprimento.
Na hipótese da informação mantida sob sigilo escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço
ou quantidade negociada dos valores mobiliários da Emissora ou a eles referenciados, os acionistas controladores e
ou administradores deverão, diretamente ou através do Diretor de RI, divulgar imediatamente ao mercado tal ato ou
fato relevante.
A não observância da política interna de divulgação, poderá configurar transgressão às disposições previstas na
Instrução CVM n.° 358, podendo sujeitar o infrator às penas de: (a) advertência; (b) multa; (c) suspensão do
exercício do cargo; e (d) inabilitação temporária até o máximo de 20 anos, para exercício do cargo.
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PARTE IV - INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIDORA
• Introdução
• Organização Societária
• Investimentos
• Informações Financeiras Selecionadas
• Breve Discussão sobre as Informações Financeiras Selecionadas
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À GARANTIDORA
Introdução
A Equatorial Energia S.A., anteriormente denominada Brisk Participações S.A., foi constituída em 16 de junho de
1999 e é uma sociedade holding que tem como objeto a participação no capital social de outras sociedades,
consórcios e empreendimentos que atuem no setor de energia elétrica, na qualidade de acionista, consorciada ou
sócia. Atualmente seu único ativo relevante é a participação societária detida na Emissora, de modo que suas receitas
são provenientes das atividades de distribuição, geração e comercialização energia elétrica realizadas diretamente
pela Emissora.
O principal objetivo da Equatorial é a expansão de sua operação de distribuição de energia nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, através da aquisição do controle, independente ou compartilhado, de outras distribuidoras.
Essas regiões reúnem 20 dos 27 estados brasileiros (7 na região Norte, 9 na região Nordeste e 4 região Centro-Oeste)
com aproximadamente 76 milhões de habitantes, representando aproximadamente 42,6% da população nacional em
2003. Segundo o IBGE, essas regiões representaram 26,3% do PIB nacional (região Norte – 5,0%, região Nordeste –
13,8% e região Centro-Oeste – 7,5%) em 2003, comparado com 25,9% no ano anterior (região Norte – 5,0%, região
Nordeste – 13,5% e região Centro-Oeste – 7,4%).
Organização Societária
Capital Social
Na data deste prospecto, o capital social da Equatorial é de R$713.217.088,75 (setecentos e treze milhões, duzentos e
dezessete mil, oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), dividido em 102.635.220 ações ordinárias e 94.039.957
ações preferenciais, totalizando 196.675.177 ações.
A tabela abaixo demonstra a distribuição do capital social da Equatorial em 31 de dezembro de 2006:
ACIONISTAS

Ordinárias
Quantidade

Preferenciais
%

Brasil Energia I LLC

52.434.721

51,1%

Tordezilhas S.A.

4.985.674

4,9%

Ações em Tesouraria

-

Quantidade

1
3.610.314

0,0%

-

Total
%

Quantidade

%

0,0%

52.434.722

326,7%
%

3,8%

8.595.988

4,4%

0,0%

-

0,0%

Janus Overseas Fund

2.780.900

2,7%

5.561.800

5,9%

8.342.700

4,2%

Minoritários

42.433.925

41,3%

84.867.842

90,2%

127.301.767

64,7%

102.635.220

100,0%

94.039.957

100,0%

196.675.177

100,0%

Total
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Informações Financeiras Selecionadas
A tabela abaixo apresenta os principais dados financeiros consolidados da Equatorial, que devem ser lidos em
conjunto com suas demonstrações financeiras completas.
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Breve Discussão sobre as Informações Financeiras Selecionadas
Comparação dos Anos de 2006 e 2005
Receita Operacional
A receita operacional bruta da Equatorial em 2006 foi de R$1.116,5 milhões, representando um aumento de 26,3%
comparado com a receita operacional bruta verificada em 2005, que foi de R$884,2 milhões. Do aumento de
R$232,4 milhões na receita operacional bruta, R$228,9 milhões corresponderam ao fornecimento de energia elétrica
adicional, R$4,1 milhões corresponderam ao aumento no suprimento de energia elétrica, mais que compensando uma
queda de R$1,4 milhão na receita de Encargos de Capacidade Emergencial, e R$0,7 milhão pode ser atribuído ao
aumento em outras receitas.
Fornecimento de Energia Elétrica: Nossas receitas do fornecimento de energia elétrica em 2006, foram de
R$1.099,7 milhões, representando um aumento de 26,3% quando comparado com a receita de fornecimento bruta
verificada em 2005, que foi de R$870,8 milhões. Este aumento reflete o reajuste tarifário de ocorrido em 28 de
agosto de 2006 de 14,58% e o aumento de 4,5% da quantidade de energia fornecida aos nossos clientes.
Nossas receitas decorrentes dos clientes residenciais subiram 21,5% em 2006, atingindo R$416,2 milhões comparado
com R$342,4 milhões em 2005. As receitas decorrentes dos clientes comerciais subiram 21,7% em 2006, atingindo
R$233,8 milhões comparado com R$192,1 milhões em 2005.
Nossas receitas decorrentes dos clientes industriais subiram 6,4%% em 2006, atingindo R$116,2 milhões comparado
com R$109,2 milhões em 2004. Este crescimento ficou abaixo da variação percentual observada pela Equatorial
principalmente pela paralisação das operações de uma planta industrial de processamento de celulose, a Itapajé
Celulose, em Dezembro de 2005. Nossas receitas decorrentes dos demais clientes subiram 22,6% em 2006, atingindo
R$204,3 milhões, comparado com R$166,6 milhões em 2005.
As nossas receitas referentes à subvenção da classe residencial baixa renda subiram 27,9% em 2006, atingindo
R$59,1 milhões comparado com R$46,2 milhões em 2005. Após a homologação da nossa revisão tarifária ocorrida
no final de agosto de 2005, começamos a registrar a Receita Tarifária Diferida – RTD que alcançou o montante de
R$21,5 milhões em 2005. No ano de 2006, a receita registrada de RTD atingiu R$45,6 milhões, um crescimento de
112,3%.
A CEMAR foi a primeira distribuidora a obter autorização da ANEEL para reconhecer na base tarifária os impactos
que o programa de universalização do acesso à energia elétrica vem exercendo na sua estrutura de custos e
investimentos. Foi reconhecido um valor de R$ 34,0 milhões como componente financeiro, o que contribuiu para um
acréscimo de 4,25% na tarifa média de energia elétrica. Esse valor foi amortizado em R$9,8 milhões desde seu
reconhecimento até 31 de dezembro de 2006, devendo ser completamente amortizado até 28 de agosto de 2007. Ao
final de 2006, a contribuição líquida deste efeito sobre a receita bruta de fornecimento foi de R$24,2 milhões.
Suprimento de Energia Elétrica: Nossas receitas de suprimento de energia elétrica atingiram R$5,1 milhões em
2006, apresentando um aumento de 400,8%, comparado com R$1,0 milhão em 2005.
Encargo de Capacidade Emergencial: Devido ao encerramento deste tipo de cobrança em 22 de dezembro de 2005,
conforme determinação da ANEEL, o montante de R$1,4 milhão observado em 2005 não obteve contrapartida em
2006. A dedução de R$72,0 mil originou-se em um repasse a maior para os geradores, cujo estorno pode ser
observado nas deduções da receita operacional, em que consta um crédito de R$97,0 mil.
Outras Receitas Operacionais: As outras receitas operacionais atingiram o montante de R$11,7 milhões em 2006,
apresentando um crescimento de 6,9%, comparado com R$11,0 milhões em 2005. Esse crescimento justifica-se
principalmente pelo recadastramento da base de postes que são utilizados por outras empresas, tais como as de
telefonia e TV à Cabo, um dos benefícios do novo sistema técnico – o GEOREDES.
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Deduções da Receita Operacional
Em 2006, as deduções da receita operacional bruta cresceram 19,3%, de R$218,7 milhões em 2005 para R$260,9
milhões. No entanto, como percentual da receita operacional bruta, nossas deduções diminuíram de 24,7% em 2005
para 23,4% em 2006. Entre os fatores que influenciaram esta performance, destacamos: i) a reversão de R$12,0
milhões na provisão para pagamento de ICMS sobre as receitas de renda não faturada e RTD, em dezembro de 2005;
e ii) o encerramento da receita de encargo de capacidade emergencial, que causou o término do repasse da Equatorial
de parte desta cobrança aos geradores. No ano de 2005 este valor foi de R$10,4 milhões, e em 2006, houve um
crédito de R$97 mil a título de devolução por repasse a maior.
Receita Operacional Líquida
Como resultado da evolução da receita operacional e de suas deduções, em 2006 a receita operacional líquida da
Equatorial cresceu 28,6%, de R$665,4 milhões em 2005, para R$855,6 milhões.
Custo do Serviço de Energia Elétrica
Em 2006, nossos custos do serviço de energia elétrica aumentaram 7,3%, passando de R$413,0 milhões, em 2005,
para R$443,4 milhões, diante de um aumento do custo de energia elétrica comprada para revenda de 10,2%. No
entanto, como percentual da receita líquida, nossos custos do serviço de energia elétrica diminuíram de 62,1% em
2005 para 51,8% em 2005.
Custo da Energia Elétrica
O custo da energia elétrica em 2006 foi de R$289,3 milhões, contra R$262,6 milhões em 2005, representando uma
elevação de 10,2%, na comparação entre os períodos. O custo de energia elétrica comprada para revenda representou
83,7% do custo de energia elétrica da CEMAR (em 2005 representou 81,9%). Essa variação ocorreu em razão da
elevação do custo da energia e do crescimento do volume de energia comprada pela concessionária em 6,5% para
atender ao aumento da demanda em sua área de concessão.
Os custos decorrentes dos encargos de uso do sistema de transmissão e distribuição mantiveram-se relativamente
estáveis, passando de R$47,6 milhões em 2005 para R$47,2 milhões em 2006.
Custo da Operação
O custo da operação da Equatorial passou de R$150,4 milhões em 2005 para R$154,0 milhões em 2006,
representando um aumento de 2,4%. No entanto, como percentual da receita líquida, o custo da operação diminuiu de
22,6% em 2005 para 18,0% em 2006, com a seguinte composição:
•

custos com pessoal, 8,5% do total, uma queda de 9,7 pontos percentuais (18,2% em 2005);

•

custos de materiais e serviços de terceiros, 16,2% do total, uma queda de 7,6 pontos percentuais (23,8% em
2005);

•

depreciações e amortizações, 34,7% do total, um aumento de 2,8 pontos percentuais (31,9% em 2005);

•

custos com subvenções referentes a CCC e a CDE , 24,8% do total, 6,7 pontos percentuais de crescimento
(18,0% em 2005); e

•

outros custos da operação, 15,4% do total, crescimento de 7,8 pontos percentuais (7,6% em 2005).

Os custos com pessoal foram reduzidos em 52,2%, de R$27,4 milhões em 2005 para R$13,1 milhões em 2006. Esta
redução é explicada por três fatores: i) a transferência de despesas relacionadas a investimentos em estruturas
elétricas para o ativo imobilizado em serviço da Equatorial, de acordo com as orientações do manual de
contabilidade do setor elétrico (ativação de despesas), ii) reestruturação do quadro de colaboradores e iii)
terceirização de serviços de operação e manutenção da rede de distribuição. assim como os gastos com materiais, que
foram reduzidos em 18,7% no mesmo período, de R$4,5 milhões para R$3,7 milhões. Estas economias adicionais no
ano de 2006 foram fruto da continuidade do processo de reestruturação da Equatorial em 2006 e de uma ampla
renegociação de contratos com os principais fornecedores de materiais. Neste ano, além do incremento na quantidade
de serviços prestados por empresas terceirizadas, uma renegociação de contratos com os principais empreiteiros
levaram os custos com serviços de terceiros diminuírem 32,1% em 2006, caindo de R$31,3 milhões em 2005 para
R$21,2 milhões em 2006.

134

A elevação de 11,5% nos gastos com depreciação e amortização, de R$47,9 milhões em 2005 para R$53,4 milhões
em 2006 é explicada pelo aumento dos investimentos a partir de 2005 e em 2006, como descreveremos adiante,
assim como pela reclassificação de estruturas elétricas como componentes da rede básica regulamentada pela
ANEEL, cujas taxas de depreciação são mais elevadas.
A conta com a subvenção de CCC e CDE, que inclui também o lançamento das variações da CVA, subiu 40,7%, de
R$27,1 milhões em 2005 para R$38,2 milhões em 2006. Essa variação deveu-se ao aumento determinado pelo órgão
regulador.
O montante registrado como “Outros” em 2006 foi de R$23,7 milhões, R$12,2 milhões acima do valor observado em
2005, de R$11,5 milhões. Esta diferença absoluta deve-se a dois fatores não recorrentes, que conjugados, atingem o
montante de R$ 13,3 milhões. O primeiro fator consiste no pagamento de multa de R$5,7 milhões pelo
descumprimento parcial do Termo de Ajuste de Conduta no. 1/2004, assinado pela ANEEL e pela Emissora em
Março de 2004. Este termo, negociado e assinado durante o período de intervenção da CEMAR, estabeleceu, dentre
outros itens, as metas de DEC e FEC por município para os anos de 2004 e 2005. Algumas das metas estabelecidas
neste termo eram irrealistas e não foram cumpridas pela CEMAR, o que ocasionou a referida multa. O termo de
ajuste de conduta foi encerrado em 31 de Dezembro de 2005, não cabendo nenhuma penalidade adicional à
Emissora. O segundo fator foi o reconhecimento de uma dívida com o INSS, incluída no PAES/REFIS, no valor de
R$7,6 milhões.
Despesas Operacionais
Em 2006, as despesas operacionais da Equatorial cresceram 10,1%, de R$113,7 milhões em 2005 para R$128,4
milhões. Contudo, como percentual da receita líquida, tais despesas diminuíram de 17,1% em 2005 para 15,0% em
2006.
A evolução das Despesas Operacionais foi decorrente do aumento de 30,8% nas despesas com vendas, que foram de
R$48,9 milhões em 2005 para R$64,0 milhões em 2006, diante do crescimento nos desembolsos com serviços de
terceiros. Outro fator que influenciou esta performance foi a reestruturação da FASCEMAR e do plano de
previdência complementar dos colaboradores da Emissora, que registrou um superávit de R$20,9 milhões em 2006,
possibilitando, de acordo com os pareceres atuariais e com o estabelecido na Instrução CVM 371 de 2000, a reversão
da provisão de déficit atuarial, que foi de R$11,0 milhões em 30 de setembro de 2006.
A PDD e as perdas atingiram em 2006 R$17,4 milhões, ou 2,0% da receita líquida.
As Despesas Administrativas foram de R$34,2 milhões em 2006, 5,6% acima do valor registrado no ano anterior, de
R$31,4 milhões.
EBITDA
Em 2006 o EBITDA foi de R$340,7 milhões, representando um crescimento de 80,7% comparado ao ano de 2005,
cujo valor atingiu R$188,6 milhões. A margem EBITDA (% da Receita Líquida) foi de 39,8% em 2006, o que
significou um crescimento de 11,5%. em relação a 2005.
Resultado Financeiro
O resultado financeiro da Equatorial foi negativo em R$35,6 milhões em 2006, um aumento de 64,4% comparado ao
resultado também negativo R$21,7 milhões em 2005. As receitas financeiras apresentaram um aumento de 17,6% no
comparativo entre os anos, passando de R$60,5 milhões em 2005 para R$71,1 em 2006. Já as despesas financeiras
aumentaram em 29,9% em 2006, de R$82,1 milhões em 2005 para R$106,7 milhões. Dos R$24,6 milhões de
diferença absoluta, temos R$12,6 milhões atribuíveis aos custos da oferta pública de ações realizada em março de
2006. O restante é explicado pelo aumento do endividamento bruto, que ocasionou taxas de liberação de
empréstimos e pagamento de juros. Especificamente, a operação de financiamento de R$136,1 milhões com o Banco
do Nordeste do Brasil – BNB em abril de 2006 registrou um custo de liberação de R$6,1 milhões. Também houve o
reconhecimento de uma dívida com o INSS, incluída no PAES/REFIS, que acarretou em variações monetárias e
financeiras no total de R$6,8 milhões.
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Resultado Não Operacional
O resultado não operacional da Equatorial em 2006 ficou negativo em R$2,4 milhões, contra um resultado não
operacional positivo de R$0,7 milhão em 2005, representando um decréscimo de R$3,1 milhões no comparativo
entre os períodos. Tal resultado foi devido à evolução do ativo imobilizado, com desativações maiores do que as
alienações de ativos.
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Em 2006, as despesas da Equatorial com imposto de renda e contribuição social foram de R$53,9 milhões. Em 2005, a
Equatorial observou ganho com impostos de R$241,8 milhões, devido a constituição de um ativo fiscal diferido. Esse ativo
fiscal diferido de R$259,3 milhões é referente a prejuízos fiscais e à base negativa da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) de exercícios anteriores da CEMAR. Tal procedimento é previsto pela Instrução CVM nº 371/02, que
determina que a contabilização dos créditos fiscais com base no histórico de rentabilidade e na expectativa de geração de
lucros tributáveis futuros, fundamentada em estudo técnico de viabilidade, que comprove a realização do ativo fiscal
diferido num prazo máximo de dez anos. A Instrução CVM nº 371/02 também prevê que o critério de histórico de
rentabilidade não se aplica para as companhias recém-constituídas ou em processo de reestruturação operacional e de
reorganização societária, cujo histórico de prejuízos seja decorrente de sua fase anterior, como é o caso da CEMAR. O
registro deste ativo reconhece o crédito fiscal detido pela CEMAR que pode ser utilizado para reduzir o montante de
Imposto de Renda e Contribuição Social a pagar nos próximos anos. Esta dedução está limitada a 30% do lucro tributável
do exercício. Em 2006, esse ativo fiscal diferido foi amortizado em um montante de R$29,3 milhões.
Participação de Acionistas Não Controladores
Em 2006, a Participação de Acionistas Não Controladores apresentou uma despesa de R$61,4 milhões referentes à
participação de acionistas não controladores na CEMAR, contra uma despesa de R$128,0 milhões em 2005. Em 31
de dezembro de 2006, a Eletrobrás representava 98,0% dos acionistas minoritários da CEMAR.
Lucro do Exercício
Em 2006, o lucro do exercício da Equatorial foi de R$125,4 milhões, uma redução de 45,2% em relação à 2005, que
observou um lucro não recorrente de R$228,9 milhões devido à contabilização do ativo fiscal diferido contabilizado
na Equatorial. A margem líquida alcançou 14,6%, enquanto que em 2005 a margem líquida foi de 34,4%.
Comparação dos Anos de 2005 e 2004
Receita Operacional
A receita operacional bruta da Equatorial em 2005 foi de R$884,2 milhões, representando um aumento de 25,2%
quando comparado com a receita operacional bruta verificada em 2004, que foi de R$706,2 milhões. Do aumento de
R$178,0 milhões na receita operacional bruta, R$200,0 milhões corresponderam ao fornecimento de energia elétrica
adicional, o que mais que compensou as reduções de R$0,6 milhão em suprimento de energia elétrica, R$19,3
milhões nos encargos da capacidade emergencial e R$2,0 milhões em outras receitas.
Fornecimento de Energia Elétrica: As receitas do fornecimento de energia elétrica da Equatorial em 2005, foram de
R$870,8 milhões, representando um aumento de 29,8% quando comparado com a receita operacional bruta verificada em
2004, que foi de R$670,8 milhões. Este aumento reflete os reajustes tarifários ocorridos no período, que elevaram o preço
médio de energia distribuída em 17,1%, além do aumento de 7,7% da quantidade de energia fornecida aos clientes da
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Equatorial. Nossas receitas decorrentes dos clientes residenciais subiram 24,6% em 2005, atingindo R$342,4 milhões
comparado com R$274,7milhões em 2004, refletindo o aumento médio de 17,3% nas tarifas e o crescimento ocorrido no
volume de energia vendida 7,8%. Nossas receitas decorrentes dos clientes comerciais subiram 24,4% em 2005, atingindo
R$192,1 milhões comparado com R$154,4 milhões em 2004, refletindo o aumento médio de 15,2% nas tarifas e o
crescimento ocorrido no volume de energia vendida de 9,2%. Nossas receitas decorrentes dos clientes industriais subiram
24,5% em 2005, atingindo R$109,2 milhões comparado com R$87,7 milhões em 2004, refletindo o aumento médio de
20,2% nas tarifas e o crescimento ocorrido no volume de energia vendida 4,1%. As receitas decorrentes dos clientes rurais
subiram 31,1% em 2005, atingindo R$21,9 milhões comparado com R$16,7milhões em 2004, refletindo o aumento médio
de 12,7% nas tarifas e o crescimento ocorrido no volume de energia vendida 16,3%. As receitas decorrentes dos demais
clientes subiram 24,8% em 2005, atingindo R$144,7 milhões comparado com R$115,9 milhões em 2004, refletindo o
aumento médio de 16,7% nas tarifas e o crescimento ocorrido no volume de energia vendida 7,5%. As receitas referentes à
subvenção da classe residencial baixa renda subiram 4,3% em 2005, atingindo R$46,2 milhões comparado com R$44,3
milhões em 2004. Este crescimento foi impactado negativamente pela mudança da metodologia de cálculo da subvenção
ocorrida no final do ano de 2004. Após a homologação da nossa revisão tarifária ocorrida no final de agosto de 2005, a
Equatorial começou a registrar a Receita Tarifária Diferida – RTD que alcançou o montante de R$21,5 milhões em 2005.
Suprimento de Energia Elétrica: as receitas de suprimento de energia elétrica atingiram R$1,0 milhão em 2005,
apresentando uma redução de 36,9%, comparado com R$1,6 milhão em 2004, devido à redução do volume de
energia vendida pela CEMAR no CCEE.
Encargo de Capacidade Emergencial: O Encargo de Capacidade Emergencial faturado em 2005 foi de R$1,4
milhão, comparado com R$20,7 milhões em 2004. Esta receita foi reduzida em 93% em 2005, devido à redução de
sua tarifa em 18 de julho e ao seu encerramento em 22 de dezembro de 2005, conforme determinação da ANEEL.
Outras Receitas Operacionais: As outras receitas operacionais atingiram o montante de R$11,0 milhões em 2005,
apresentando uma redução de 16,0%, comparado com R$13,0 milhões em 2004. Tal queda foi devida basicamente à
redução nas receitas de prestação de serviços aos consumidores da Cemar, como por exemplo, instalações de
transformadores de propriedade dos clientes e o deslocamento de postes para viabilizar obras dos consumidores,
dentre outros, e nas receitas provenientes do uso do setor de distribuição e da taxa de administração da Contribuição
da Iluminação Pública - CIP.
Deduções da Receita Operacional
Em 2005, as deduções da receita operacional bruta cresceram 21,5%, de R$180,1 milhões em 2004 para R$218,7
milhões. Entre os fatores que influenciaram este aumento tivemos: (i) o aumento dos valores pagos de impostos
(ICMS, PIS e COFINS) devido à elevação da receita bruta mencionada no tópico anterior; e (ii) o impacto inicial da
cobrança do ICMS sobre a parcela da subvenção da classe de Baixa Renda (alíquota de 12%) cuja cobrança iniciouse a partir de novembro de 2004. Tal impacto foi parcialmente compensado pela redução de 35% do repasse do ECE,
resultando numa atenuação do aumento na conta de deduções sobre a receita operacional da Equatorial. No entanto,
como percentual da receita operacional bruta, nossas deduções diminuíram de 34,2% em 2004 para 32,9% em 2005.
Receita Operacional Líquida
Em 2005, a receita operacional líquida da Equatorial cresceu 26,5%, de R$526,1 milhões, em 2004, para R$665,4
milhões. Os principais fatores que influenciaram este aumento foram o aumento da receita bruta em 25,2% e a
redução do ECE, já mencionados nos itens anteriores.
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Custo do Serviço de Energia Elétrica
Em 2005, nossos custos do serviço de energia elétrica aumentaram 14,4%, passando de R$361,0 milhões, em 2004,
para R$413,0 milhões. Tal variação foi causada principalmente devido ao aumento do custo de energia elétrica
comprada para revenda, que foi parcialmente mitigado por uma redução nos custos decorrentes dos encargos de uso
do sistema de transmissão e distribuição. No entanto, como percentual da receita líquida, nossos custos do serviço de
energia elétrica diminuíram de 68,6% em 2004 para 62,1% em 2005.
Custo da Energia Elétrica
O custo da energia elétrica em 2005 foi de R$262,6 milhões, contra R$227,5 milhões em 2004, representando uma
elevação de 15,4% na comparação entre os períodos, onde o custo de energia elétrica comprada para revenda
representou 81,9% do custo de energia elétrica da CEMAR (em 2004 representou 75%). Essa variação ocorreu em
razão da elevação do custo da energia e do crescimento do volume de energia comprada pela concessionária para
atender ao aumento da demanda em sua área de concessão.
Em 2005 os custos decorrentes dos encargos de uso do sistema de transmissão e distribuição diminuíram 13,0%, de
R$54,7 milhões em 2004 para R$47,6 milhões. Esta redução deveu-se à expiração do prazo dos contratos iniciais de
compra de energia, acarretando a migração dos valores da tarifa selo (mais cara) para a tarifa nodal (mais barata).
Custo da Operação
Em 2005, o custo da operação da Equatorial aumentou em 12,7%, de R$133,5 milhões em 2004 para R$150,4
milhões. No entanto, como percentual da receita líquida, o custo da operação diminuiu de 25,4% em 2004 para
22,6% em 2005.
Em 2005, a composição do custo da operação foi a seguinte:
•

custos com pessoal, que foram de 18,2% (30,4% em 2004);

•

custos de materiais e serviços de terceiros, que foram de 23,8% (28,2% em 2004);

•

depreciações e amortizações, que foram de 31,9% (29,2% em 2004);

•

custos com subvenções referentes a CCC e a CDE , que foram de 18,0% (8,4% em 2004); e

•

outros custos da operação, que foram de 8,0% (3,8% em 2004).

Os custos com pessoal foram reduzidos em 32,4%, de R$40,6 milhões em 2004 para R$27,4 milhões em 2005, assim
como os gastos com materiais, que foram reduzidos em 34,4% no mesmo período, de R$6,9 milhões para R$4,6
milhões. Estas reduções foram conseqüência da implementação do redesenho de processos de nossas operações e das
renegociações de contratos com os principais fornecedores de materiais. Apesar da renegociação dos contratos de
prestação de serviços, o incremento na quantidade de serviço prestado levaram os custos com serviços de terceiros
aumentarem 2,0% em 2005, subindo de R$30,7 milhões em 2004 para R$31,3 milhões em 2005.
A elevação de 23,0% nos gastos com depreciação e amortização, de R$39,0 milhões em 2004 para R$48,0 milhões
em 2005 é explicada pela reclassificação de estruturas elétricas como componentes da rede básica, cujas taxas de
depreciação são mais elevadas, de acordo com a regulamentação da ANEEL, assim como pelos investimentos
realizados em 2005.
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A conta com a subvenção de CCC e CDE, que inclui também o lançamento das variações da CVA, subiu 142,2%, de
R$11,2 milhões em 2004 para R$27,1 milhões em 2005. Essa variação deveu-se ao aumento determinado pelo órgão
regulador.
Despesas Operacionais
Em 2005, as despesas operacionais da Equatorial diminuíram 5,3%, de R$120,2 milhões em 2004 para R$113,7
milhões. Adicionalmente, como percentual da receita líquida, tais despesas diminuíram de 22,8% em 2004 para
17,1% em 2005.
A redução das Despesas Operacionais foi principalmente devida à diminuição de 38,1% nas despesas com Provisão
para Devedores Duvidosos/ Perdas com Créditos Incobráveis, que foram de R$27,4 milhões em 2004 para R$17,0
milhões em 2005, devido a implementação de uma política conservadora de provisionamento após a entrada do novo
acionista controlador no segundo trimestre de 2004, acarretando no aumento das provisões que não tiveram a mesma
contrapartida no exercício fiscal subseqüente.
As Provisões com Contingências apresentaram um redução de 84,0%, de R$19,5 milhões em 2004 para R$3,1
milhões em 2005. Esta variação também foi resultante da política conservadora implementada pela nova
administração e que não teve contrapartida no exercício fiscal subseqüente.As Despesas com Vendas foram de
R$48,9 milhões em 2005, 51,1% superiores às de 2004. Este aumento de R$16,5 milhões foi um resultado do
incremento de R$16,5 milhões da amortização da CVA, que passou de R$7,2 milhões em 2004 para R$23,7 milhões
em 2005.
As Despesas Administrativas foram de R$38,1 milhões em 2005, 5,2% superiores às de 2004, de R$36,2 milhões.
EBITDA
O EBITDA de 2005 foi de R$188,6 milhões representando um crescimento de 101,1% comparado ao ano de 2004,
cujo valor atingiu 93,3 milhões. A margem EBITDA (% da Receita Líquida) foi de 28,2% em 2005, o que significou
uma elevação de 10,5 p.p. em relação a 2004.
Resultado do Serviço
Em 2005, o resultado do serviço da Equatorial foi de R$138,7 milhões, contra R$45,0 milhões em 2004,
representando um crescimento de 208,2%. Este resultado deveu-se basicamente ao aumento do lucro operacional
bruto e a redução das despesas operacionais, conforme demonstrado acima.
Resultado de Participação Societárias
Em 2005, o resultado de Participações Societárias da Equatorial foi uma despesa de R$2,8 milhões, comparado a um
receita de R$150,0 milhões em 2004. A variação de R$152,8 milhões encontrada no comparativo entre os períodos é
resultado (i) da troca da metodologia da amortização do ágio proveniente da aquisição da CEMAR, (ii) da ausência
do ganho de capital de R$44,4 milhões ocorrido em 2004 que não teve contrapartida em 2005 e (iii) da ausência de
outro ganho registrado na conta “outras receitas operacionais”, oriundo do prêmio pago na segunda emissão de
debêntures, operação esta que fez parte do processo de reestruturação da controlada e que resultou em uma receita de
R$115,4 milhões em 2004. Para maiores detalhes, ver explicação do “Resultado de Participação de Acionistas Não
Controladores” do Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004 em comparação ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2003.
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Receitas e Despesas Financeiras
Em 2005, o resultado financeiro da Equatorial foi negativo em R$21,7 milhões (constituído por receitas financeiras
de R$60,5 milhões e despesas financeiras de R$82,1 milhões), contra um resultado financeiro negativo de R$74,3
milhões em 2004 (constituído por receitas financeiras de R$55,6 milhões e despesas financeiras de R$129,9
milhões), representando uma melhora de 70,8% no comparativo entre os períodos. Esta melhora deveu-se
essencialmente a:
•

efeito positivo do processo de reestruturação financeira, que foi finalizado em setembro de 2004, e resultou
numa redução do endividamento total da Equatorial de 27,3% entre 31 de dezembro de 2005 e 31 de
dezembro de 2003; e

•

redução significativa do IGP-M em 2005 (1,21%), que é o indexador de 76,3% do total da dívida.

Resultado Não Operacional
O resultado não operacional da Equatorial em 2005 ficou positivo em R$0,7 milhão, contra um resultado não operacional
negativo de R$1,7 milhão em 2004, representando uma melhora de R$2,4 milhões no comparativo entre os períodos. Tal
resultado foi devido ao impacto negativo ocorrido no ano de 2004, com o provisionamento das perdas com obras
paralisadas e estoques sem movimentação a mais de 180 dias, cuja contrapartida não ocorreu no ano de 2005.
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Em 2005, as despesas da Equatorial com imposto de renda e contribuição social foram de R$17,4 milhões. Em 2004,
a Equatorial não teve despesas com impostos devido ao prejuízo apresentado pela CEMAR no período.
Em 2005, a Equatorial registrou o ativo fiscal diferido de R$259,3 milhões referente a prejuízos fiscais e à base
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de exercícios anteriores da CEMAR. Tal
procedimento é previsto pela Instrução CVM nº 371/02, que determina que a contabilização dos créditos fiscais com
base no histórico de rentabilidade e na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, fundamentada em estudo
técnico de viabilidade, que comprove a realização do ativo fiscal diferido num prazo máximo de dez anos. A
Instrução CVM nº 371/02 também prevê que o critério de histórico de rentabilidade não se aplica para as companhias
recém-constituídas ou em processo de reestruturação operacional e de reorganização societária, cujo histórico de
prejuízos seja decorrente de sua fase anterior, como é o caso da CEMAR. O registro deste ativo reconhece o crédito
fiscal detido pela CEMAR que pode ser utilizado para reduzir o montante de Imposto de Renda e Contribuição
Social a pagar nos próximos anos. Esta dedução está limitada a 30% do lucro tributável do exercício.
Participação de Acionistas Não Controladores
Em 2005, a Participação de Acionistas Não Controladores apresentou uma despesa de R$128,0 milhões referentes à
participação de acionistas não controladores na CEMAR, contra uma receita de R$3,9 milhões em 2004, dado que
em 2005 a CEMAR apresentou lucro líquido. Em 31 de dezembro de 2005, a Eletrobrás representava 98,1% dos
acionistas minoritários da CEMAR.
Lucro do Exercício
Em 2005, o lucro do exercício da Equatorial aumentou 86,2%, passando de R$122,9 milhões em 2004 para R$228,8
milhões, representando uma margem líquida de 34,4%, enquanto que em 2004 a margem líquida foi de 23,4%.
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Parte V - ANEXOS
• Estatuto Social da Emissora
• Estatuto Social da Equatorial Energia S.A.
• Escritura Particular da 3ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações,
da Espécie Subordinada, em Série Única, da Companhia Energética do Maranhão,
celebrada em [•] de [•] de 2007
• Ata da Reunião do Conselho de Administração da Emissora de 01 de fevereiro de 2007
• Ata de Reunião do Conselho de Administração da Equatorial Energia S.A. de 01 de fevereiro de 2007
• Ata da Reunião do Conselho de Administração da Emissora de 01 de março de 2007
• Ata de Reunião do Conselho de Administração da Equatorial Energia S.A. de 01 de março de 2007
• Informações Anuais da Emissora relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006
• Declaração da Emissora nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400
• Declaração do Coordenador Líder nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400
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