ESTE DOCUMENTO É UMA MINUTA INICIAL SUJEITA A ALTERAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES, TENDO SIDO APRESENTADA A ANBID PARA FINS EXCLUSIVOS DE ANÁLISE E
EXIGÊNCIAS POR PARTE DESSA ASSOCIAÇÃO. ESTE DOCUMENTO, PORTANTO, NÃO SE CARACTERIZA COMO O PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA E NÃO CONSTITUI
UMA OFERTA DE VENDA OU UMA SOLICITAÇÃO PARA OFERTA DE COMPRA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO BRASIL, NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA OU EM
QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO.

As informações contidas neste Prospecto Preliminar serão objeto de análise por parte da Comissão de Valores Mobiliários, e estão sujeitas à complementação e alterações. O Prospecto Definitivo será colocado
à disposição dos investidores, para entrega, nos locais onde serão colocadas as Debêntures junto ao público, durante o período de distribuição. O presente Prospecto Preliminar está sujeito à complementação, correção e emenda.

PROSPECTO PRELIMINAR DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES SIMPLES DA 2ª EMISSÃO DA

CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 03.953.509/0001-47
Rodovia Campinas Mogi-Mirim, nº 1.755, km 2,5, parte, Campinas - SP

R$ 315.000.000,00
ISIN BRCPFGDBS007
Classificação de Risco Standard & Poor’s: “brAA”
Distribuição pública de 315.000 (trezentas e quinze mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da 2ª emissão da CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.,
(“Oferta” ou “Emissão” e “CPFL Geração” ou “Companhia”, respectivamente), todas nominativas e escriturais, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória
da CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia” ou “Garantidora”), com valor nominal unitário, na data de emissão, qual seja 01 de julho de 2009, de R$ 1.000,00 (um mil reais)
(“Debêntures”), perfazendo o montante total de R$ 315.000.000,00 (trezentos e quinze milhões de reais).
As Debêntures serão objeto de distribuição pública, sob regime de garantia firme de subscrição, com intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de
valores mobiliários, em conformidade com os procedimentos estabelecidos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada (“Instrução CVM 400”).
As Debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário (i) no SDT - Módulo de Distribuição de Títulos (“SDT”)
e no SND - Módulo Nacional de Debêntures (“SND”), respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos
(“CETIP”), sendo a distribuição e a negociação liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP; e (ii) no DDA -Módulo de Distribuição de Ativos (“DDA”) e no Sistema
BOVESPAFIX (ambiente de negociação de ativos) (“BOVESPAFIX”), respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), sendo processadas pela BM&FBOVESPA a custódia e a liquidação financeira da Oferta e da negociação das Debêntures.
A Emissão foi aprovada pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de maio de 2009, cuja ata será devidamente arquivada na Junta Comercial
do Estado de São Paulo (“JUCESP”) e foi publicada no (i) Diário Oficial do Estado de São Paulo em 30 de maio de 2009; (ii) jornal Correio Popular de Campinas
em 01 de junho de 2009; e (iii) jornal Valor Econômico em 01 de junho de 2009, sendo que a Remuneração das Debêntures será ratificada por meio de Reunião do Conselho
de Administração da Companhia.
A Oferta foi registrada perante a CVM sob o nº [•], em [•] de [•] de 2009.
“O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre
a qualidade da companhia emissora, bem como sobre as Debêntures a serem distribuídas.”
“Os investidores devem ler a Seção “Fatores de Risco”, nas páginas 47 a 57, a seguir.”
O presente prospecto não deve, em qualquer circunstância, ser considerado uma recomendação de compra das Debêntures. Ao decidir por adquirir as
Debêntures, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da condição financeira da Companhia, de seus ativos e dos riscos
decorrentes do investimento nas Debêntures.
A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBID para as Ofertas
Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de
informação exigidos pela ANBID, não cabendo à ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou
ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta pública (programa). Este selo não implica recomendação de
investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBID, garantia da veracidade das informações prestadas
ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos.

COORDENADORES

O Coordenador Líder da Oferta é a HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

A data deste Prospecto Preliminar é 08 de junho de 2009

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, os termos abaixo terão, respectivamente, os seguintes significados:
521 Participações

521 Participações S.A.

ABRADEE

Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica

ACL

Ambiente de Contratação Livre

ACR

Ambiente de Contratação Regulada

Agente Fiduciário

GDC Partners Serviços Fiduciários DTVM Ltda.

ANBID

Associação Nacional dos Bancos de Investimento

ANEEL

Agência Nacional de Energia Elétrica

Assembleia

Assembleia Geral da Companhia

BACEN ou Banco Central

Banco Central do Brasil

BAESA

Energética Barra Grande S.A.

Banco do Brasil

Banco do Brasil S.A.

Banco UBS Pactual

Banco UBS Pactual S.A.

Bandeirante

Bandeirante Energia S.A.

BID

Banco Interamericano de Desenvolvimento

BISC

Benchmarking em Investimento Social Corporativo

BM&FBOVESPA

BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

BNDESPAR

BNDES Participações S.A.

Bonaire

Bonaire Participações S.A.

BOVESPAFIX

Sistema Bovespafix (ambiente de negociação de ativos), administrado e
operacionalizado pela BM&FBOVESPA

Bradespar

Bradespar S.A.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil

Camargo Corrêa Energia

Camargo Corrêa Energia S.A.

CCC

Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis

CCEAR

Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado

CCEE

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

CDE

Conta de Desenvolvimento Energético

CEEE

Companhia Estadual de Energia Elétrica

CERAN

Companhia Energética do Rio das Antas

CETIP

CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos

CESP

Companhia Energética de São Paulo

CGCE

Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica

CGSE

Câmara de Gestão do Setor Elétrico

CMN

Conselho Monetário Nacional

CNPE

Conselho Nacional de Política Energética

Código Civil

Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada

Código de Processo Civil

Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973, conforme alterada

COFINS

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Comercializadoras

CPFL Brasil, Clion Assessoria e Comercialização de Energia Elétrica
Ltda., Sul Geradora e CPFL Cone Sul
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Comunitas

Associação civil sem fins lucrativos ou econômicos que tem por
finalidade promover, apoiar, monitorar e avaliar ações em parceria e
programas inovadores de desenvolvimento social, inclusive os de
responsabilidade social no meio empresarial

Conselho de Administração

Conselho de Administração da Companhia

Consumidores Livres

Consumidores que nos termos da legislação aplicável, podem optar por
contratar seu fornecimento, no todo ou em parte, com produtor
independente

de

energia

elétrica

ou

com

qualquer

agente

concessionário, permissionário ou autorizado do mesmo sistema
interligado de energia elétrica
Contrato de Concessão

Contrato de Concessão para Geração de Energia Elétrica n.º 15/97
celebrado pela CPFL Paulista com a União em 20 de novembro de 1997
(conforme posteriormente aditado), para a outorga de poderes de
concessão de geração de energia elétrica. Em 19 de junho de 2001, as
partes formalizaram a transferência da concessão para a CPFL Geração,
por meio da Resolução ANEEL n.º 465, de 29 de dezembro de 2000

Contrato de Distribuição

Contrato de Coordenação e Distribuição Pública de Debêntures da 2ª
Emissão da CPFL Geração de Energia S.A., celebrado entre a
Companhia e os Coordenadores em [●] de junho de 2009

Contratos Iniciais

Contratos de fornecimento de energia elétrica com preços e volumes
aprovados

pela

ANEEL,

celebrados

entre

as

geradoras

e

distribuidoras de energia elétrica, nos termos da Lei do Setor Elétrico
Coordenador Líder

HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Coordenadores

Coordenador Líder e Banco UBS Pactual

COPOM

Comitê de Política Monetária

CPFL Bioenergia

CPFL Bioenergia S.A.

CPFL Brasil

CPFL Comercialização Brasil S.A.

CPFL Centrais Elétricas

CPFL Centrais Elétricas S.A.

CPFL Cone Sul

CPFL Comercialização Cone Sul S.A.

CPFL Energia ou Garantidora

CPFL Energia S.A.

CPFL Geração ou Companhia

CPFL Geração de Energia S.A.

CPFL Jaguari

Companhia Jaguari de Energia Elétrica

CPFL Jaguariúna

CPFL Jaguariúna S.A.

CPFL Leste Paulista

Companhia Leste Paulista de Energia

CPFL Missões

CPFL Missões Ltda.

CPFL Mococa

Companhia Luz e Força Mococa

CPFL Paulista

Companhia Paulista de Força e Luz

CPFL Piratininga

Companhia Piratininga de Força e Luz

CPFL Santa Cruz

Companhia Luz e Força Santa Cruz

CPFL Serra

CPFL Serra Ltda.

CPFL Serviços

CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A.

CPFL Sul Centrais Elétricas

CPFL Sul Centrais Elétricas Ltda.

CPFL Sul Paulista

Companhia Sul Paulista de Energia Elétrica

CSLL

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

CVM

Comissão de Valores Mobiliários
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as

DDA

Módulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela
BM&FBOVESPA

Debêntures

As 315.000 (trezentas e quinze mil) debêntures simples, não
conversíveis em ações, da 2ª emissão da Companhia

Debêntures em Circulação

Todas as Debêntures em circulação no mercado, excluídas as
Debêntures que a Companhia possuir em tesouraria, ou que sejam de
propriedade de seus controladores ou de qualquer de suas controladas
ou coligadas, bem como dos respectivos diretores ou conselheiros e
respectivos cônjuges

Distribuidoras

CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz, RGE, CPFL Leste
Paulista, CPFL Sul Paulista, CPFL Jaguari e CPFL Mococa

Dólar

Moeda corrente dos Estados Unidos da América

Draft II

Draft II Participações S.A., antiga denominação da CPFL Energia

DUKE

Duke Energy International

EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Lucro
Operacional antes das Despesas Financeiras, Impostos e Depreciação.
O EBITDA, conforme calculado pela Companhia, é igual ao lucro
(prejuízo) líquido antes do imposto de renda e contribuição social, das
despesas financeiras líquidas e das despesas de depreciação e
amortização. O EBITDA não é uma medida de desempenho financeiro
segundo as “Práticas Contábeis Adotadas no Brasil”, tampouco deve ser
considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido,
como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de
caixa operacionais, ou como medida de liquidez. Outras empresas
podem calcular o EBITDA de maneira diversa da Companhia. Em razão
de não serem consideradas, para o seu cálculo, as despesas e receitas
com juros (financeiras), o imposto sobre a renda e a contribuição social
e a depreciação e amortização, o EBITDA funciona como um indicador
de desempenho econômico geral

EER

Encargo de Energia de Reserva

Eletrobrás

Centrais Elétricas Brasileiras S.A.

Emissão

A presente oferta pública de Debêntures da 2ª emissão da CPFL
Geração de Energia S.A.

ENERCAN

Campos Novos Energia S.A

Energia Assegurada

Média da energia que o aproveitamento hidrelétrico poderia gerar,
levando-se em consideração a série de vazões, a produtividade média,
a indisponibilidade total e a potência instalada

Energias do Brasil

Energias do Brasil S.A.

Escritura de Emissão

Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão Pública de
Debêntures Simples, da Espécie Quirografária, da CPFL Geração de
Energia S.A., celebrado entre a Companhia e o Agente Fiduciário, com
a interveniência da CPFL Energia em [●] de junho de 2009

Ethos

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social

FGV

Fundação Getúlio Vargas

Foz do Chapecó

Foz do Chapecó Energia S.A.
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FUMIN
Fundo RGR

Fundo Multilateral de Investimentos
Fundo Reserva Global de Reversão, constituído com contribuições das
companhias prestadoras de serviços públicos de eletricidade
FURNAS Centrais Elétricas S.A.
Múltiplo equivalente a um bilhão de unidades

FURNAS
G ou Giga
Grupo CPFL

Grupo econômico formado por todas as empresas controladas pela
CPFL Energia S.A.
HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
International Financial Reporting Standard, conforme publicado e
revisado pelo International Accounting Standard Board
Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna, apurado e divulgado
pela FGV
Índice Geral de Preços do Mercado, apurado e divulgado pela FGV

HSBC
IBGE
ICMS
IFRS
IGP-DI
IGP-M
INPI
Instrução
Instrução
Instrução
Instrução
IPCA

CVM
CVM
CVM
CVM

155
358
400
409

IPÊ Energia
IRPJ
ISS
Itaipu
Itaú BBA
JCP
JUCESP
K ou Kilo
Lâmina

Lei das Sociedades por Ações

Instituto Nacional de Propriedade Industrial
Instrução CVM n.º 155, de 7 de agosto de 1991, conforme alterada
Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada
Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
Instrução da CVM n.º 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada
Índice de Preços ao Consumidor Ampliado, apurado e divulgado pelo
IBGE
IPÊ Energia S.A.
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
Itaipu Binacional
Banco Itaú BBA S.A.
Juros sobre Capital Próprio
Junta Comercial do Estado de São Paulo
Múltiplo equivalente a mil unidades
Informações resumidas sobre a emissão de Notas Promissórias da 1ª
Emissão da Companhia, elaborada nos termos do Anexo I da Instrução
CVM 155
Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada

Lei de Concessões
Lei de Concessões de Serviços de
Energia Elétrica
Lei do Novo Modelo do Setor
Elétrico
Lei do Setor Elétrico

Lei n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, conforme alterada
Lei n.º 9.074, de 7 de julho de 1995, conforme alterada

Libor

London Interbank Offered Rate

M ou Mega
MAE
MME

Múltiplo equivalente a um milhão de unidades
Mercado Atacadista de Energia Elétrica
Ministério das Minas e Energia

MRE

Mecanismo de Realocação de Energia, mecanismo que tem o objetivo
de promover o compartilhamento do risco hidrológico pelas geradoras
hidrelétricas no âmbito do SIN

Notas Promissórias da 1ª Emissão

Notas promissórias da 1ª emissão da Companhia

Lei n.º 10.848, de 15 de março de 2004, conforme alterada
Lei n.º 9.648, de 27 de maio de 1998, conforme alterada
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ONS
ONU
PCH

Operador Nacional do Sistema Elétrico
Organização das Nações Unidas
Pequena Central Hidrelétrica, empreendimentos hidrelétricos com
potência superior a 1MW e igual ou inferior a 3MW, com área total de
reservatório igual ou inferior a 3 km2

PDEE
PIE
PIS
PLD

Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica
Produtor Independente de Energia, nos termos da Lei do Setor Elétrico
Programa de Integração Social
Preço de Liquidação de Diferenças, significa o preço, publicado pela
CCEE para cada período de apuração em cada submercado do SIN,
para a contabilização de posições contratuais no âmbito do CCEE
União Federal
Programa Prioritário de Termeletricidade
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
O presente prospecto da Emissão

Poder Concedente
PPT
PROINFA
Prospecto
Rede Básica

RGE
RTE
SDT
SEMESA
Serra da Mesa
SIN
SND
SPC
Sul Geradora
Taxa DI

TJLP
Tractebel
TUSD
TUST
UHE
U.S. GAAP
UTE
V ou Volt
VA ou Volt-ampére
VBC Energia
VBC Participações
Votorantim
Votorantim Energia
W ou Watt
Wh ou Watt-hora

Conjunto de linhas de transmissão, barramentos, transformadores de
potência e equipamentos com voltagem igual ou superior a 230 kV, ou
instalações em voltagem inferior quando definidas pela ANEEL
Rio Grande Energia S.A.
Recomposição Tarifária Extraordinária
Módulo de Distribuição de Títulos da CETIP
SEMESA S.A.
Serra da Mesa Energia S.A.
Sistema Interligado Nacional, instalações responsáveis pelo suprimento
de energia elétrica a todas as regiões do país eletricamente interligadas
Módulo Nacional de Debêntures da CETIP
Serviço de Proteção ao Crédito
Sul Geradora Participações S.A.
Taxa média diária do DI - Depósito Interfinanceiro de um dia, “over
extra-grupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada pela
CETIP
Taxa de Juros de Longo Prazo
Tractebel Energia S.A.
Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição
Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão
Usina Hidrelétrica
Princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América
Usina Termelétrica
Unidade básica de tensão de energia elétrica
Unidade básica de potência aparente de um circuito
VBC Energia S.A.
VBC Participações S.A.
Votorantim Participações S.A.
Votorantim Energia Ltda.
Unidade básica de potência de energia elétrica
Unidade equivalente a um W de energia elétrica fornecida ou solicitada
por hora
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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA
Companhia:

CPFL Geração de Energia S.A.

Valor Mobiliário:

Debêntures.

Data de Emissão:

01 de julho de 2009.

Agente Fiduciário:

GDC Partners Serviços Fiduciários DTVM Ltda.

Banco Mandatário:

Banco Bradesco S.A.

Coordenador Líder:

HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Coordenadores:

Coordenador Líder e Banco UBS Pactual S.A.

Valor Total da Oferta:

R$ 315.000.000,00 (trezentos e quinze milhões de reais).

Número da Emissão:

2ª Emissão de Debêntures da Companhia.

Número de Séries:

As Debêntures serão emitidas em série única.

Quantidade de Debêntures:

Serão emitidas 315.000 (trezentas e quinze mil) Debêntures.

Lote Suplementar:

Lote suplementar de Debêntures, a critério dos Coordenadores,
equivalente a até 15,0% (quinze por cento) do Valor Total da Oferta,
na Data de Emissão, nos termos do artigo 24, da Instrução CVM 400
(“Lote Suplementar”). Salvo se disposto de maneira diversa, as
referências às Debêntures também se aplicarão ao Lote Suplementar.

Quantidade Adicional:

Quantidade adicional de Debêntures, a exclusivo critério da
Companhia, em montante que corresponda a, no máximo, 20,0%
(vinte por cento) do Valor Total da Oferta, na Data de Emissão, nos
termos do parágrafo 2º do artigo 14, da Instrução CVM 400. Salvo se
disposto de maneira diversa, as referências às Debêntures também se
aplicarão à Quantidade Adicional.

Valor Nominal Unitário
das Debêntures:

O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00
(um mil reais).

Espécie:

Quirografária.

Forma e Conversibilidade:

Nominativas e escriturais, não conversíveis em ações.

Garantia:

As Debêntures contarão com garantia fidejussória da CPFL Energia.

Prazo e Data de Vencimento:

As Debêntures terão prazo de 2 (dois) anos, contados a partir da Data de
Emissão, vencendo-se em 01 de julho de 2011 (“Data de Vencimento”).
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Preço de Subscrição:

As Debêntures serão subscritas e integralizadas pelo seu Valor
Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, calculada pro rata
temporis, desde a Data de Emissão até a data da efetiva
integralização.

Remuneração das Debêntures:

As Debêntures farão jus a uma remuneração (“Remuneração”)
equivalente a um percentual da variação acumulada da Taxa DI a ser
obtido mediante procedimento de bookbuilding, calculada de forma
exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos
deste a Data de Emissão até a Data de Vencimento.

Procedimento de Bookbuiding:

Procedimento de coleta de intenções de investimento, conduzido pelos
Coordenadores, para verificação, junto aos investidores, da demanda
pelas Debêntures em diferentes níveis de taxa de juros, realizado em
conformidade com o artigo 44 da Instrução CVM 400.

Pagamento da Remuneração:

A Remuneração das Debêntures será paga semestralmente a partir da
Data de Emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 01 de janeiro
de 2010 e o último, na Data de Vencimento.

Forma de Integralização:

A integralização das Debêntures será à vista, em moeda corrente
nacional, no ato da subscrição.

Local de Pagamento:

Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados
utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP e/ou pela Central
Depositária da BM&FBOVESPA. As Debêntures que não estiverem
custodiadas junto à CETIP e/ou na Central Depositária da
BM&FBOVESPA terão os seus pagamentos realizados junto ao Banco
Mandatário.

Amortização:

O Valor Nominal Unitário será pago na Data de Vencimento.

Colocação e Procedimento:

As Debêntures serão objeto de distribuição pública, sob o regime de
garantia firme, com a intermediação dos Coordenadores de acordo
com o plano de distribuição das Debêntures descrito na Seção
“Características da Oferta” na página 27 deste Prospecto, sendo que
as Debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário
(i) no SDT, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo a
distribuição liquidada e as Debêntures custodiadas na CETIP; e (ii) no
DDA, administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, sendo
processadas pela BM&FBOVESPA a custódia e a liquidação financeira
da Oferta.

Negociação:

As Debêntures serão registradas para negociação no mercado
secundário (i) no SND, administrado e operacionalizado pela CETIP,
sendo a negociação liquidada e as Debêntures custodiadas na CETIP;
e (ii) no BOVESPAFIX, administrado e operacionalizado pela
BM&FBOVESPA, sendo processadas pela BM&FBOVESPA a custódia e a
liquidação financeira da Oferta e da negociação das Debêntures.
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Repactuação:

Não haverá repactuação das Debêntures.

Limite da Emissão:

A Emissão está de acordo com os limites previstos no artigo 60 da Lei
das Sociedades por Ações, pois o valor total das Debêntures da
Emissão (incluindo eventual exercício da Opção de Lote Suplementar
e/ou do Lote Adicional), somado ao valor total da 1ª emissão de
debêntures, equivalente a R$691.890.000,00 (seiscentos e noventa
um milhões, oitocentos e noventa mil reais), não ultrapassa o valor do
capital social da Companhia que, em 31 de março de 2009, totalizava
R$ 1.039.618.046,59 (um bilhão, trinta e nove milhões, seiscentos e
dezoito mil, quarenta e seis reais e cinqüenta e nove centavos).

Público Alvo:

O público alvo da Oferta será composto por fundos de investimento,
fundos de pensão, administradores de recursos de terceiros,
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, seguradoras,
entidades de previdência complementar e de capitalização e outros
investidores considerados institucionais ou qualificados, incluindo, mas
não se limitando a pessoas físicas, nos termos da Instrução da CVM
409.

Inadequação do Investimento: A Oferta não é adequada aos investidores que necessitem de ampla
liquidez em seus títulos, uma vez que o mercado secundário para
negociação de debêntures é restrito.
Destinação dos Recursos:

Os recursos obtidos com a presente Emissão serão destinados para (i)
o resgate das Notas Promissórias da 1ª Emissão; (ii) o pagamento da
1ª emissão de debêntures da Companhia; (iii) investimentos em Foz
do Chapecó e; (iv) reforço do capital de giro da Companhia. Para mais
informações sobre a destinação dos recursos favor ver Seção
“Destinação dos Recursos” na página 44 deste Prospecto.

Informações Adicionais:

Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre a Companhia
e a Emissão poderão ser obtidos com os Coordenadores e com a CVM.

Quoruns de Deliberação:

Nas deliberações da Assembléia Geral de Debenturistas, a cada
Debênture caberá um voto. As alterações relativas (i) à Remuneração
ou às Datas de Pagamento da Remuneração, (ii) ao prazo de
vencimento das Debêntures e/ou (iii) aos eventos de vencimento
antecipado das Debêntures, deverão ser aprovadas por Debenturistas
que representem, no mínimo, 90,0% (noventa por cento) das
Debêntures em Circulação. A renúncia à declaração de vencimento
antecipado das Debêntures, bem como toda e qualquer alteração nos
termos e condições desta Emissão, não mencionados nos itens (i) a
(iii) acima, inclusive a alteração dos Índices e Limites dependerá da
aprovação de Debenturistas que representem, no mínimo, 75,0%
(setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA

A presente Seção contém um resumo das informações apresentadas em outras partes deste Prospecto acerca
dos negócios da Companhia e de suas informações financeiras.
A Companhia é uma sociedade por ações de capital aberto, que atua como concessionária de serviços públicos
de geração de energia elétrica, possuindo 19 pequenas UHEs e 1 UTE, com potência total instalada de 118,6
MW e 36 MW, respectivamente, todas localizadas no Estado de São Paulo.
Em 19 de junho de 2001, a Companhia firmou um aditamento ao Contrato de Concessão, por meio do qual
assumiu a concessão de geração de energia, anteriormente detida pela CPFL Paulista. Até 2006 a Companhia
atuou como uma sociedade de participação (holding) em concessionárias de geração de energia do Grupo
CPFL.
A partir da anuência da ANEEL ao processo de incorporação da SEMESA e da CPFL Centrais Elétricas, esta
última titular do contrato de concessão de geração n.º 015/1997, por meio da resolução autorizativa n.º
766/2006, a Companhia, além da continuar a participar no capital social de outras sociedades, passou a atuar
como concessionária de serviço público de energia elétrica.
A Companhia possui parte dos ativos do Aproveitamento Hidrelétrico de Serra da Mesa, localizado no Rio
Tocantins, Estado de Goiás, cuja concessão e operação pertence à FURNAS. A Companhia arrendou estes
ativos à FURNAS por meio de um contrato com duração de 30 anos iniciado em 1998, que assegurou à
Companhia as participações de 51,5% da potência instalada de 1.275 MW (657 MW) e da Energia Assegurada
de 671 MW médios (345,8 MW médios). A Companhia firmou ainda contrato de fornecimento de energia para
a FURNAS até 2014. Além disso, a Companhia detém a concessão e os respectivos bens vinculados à UHE de
Ponte do Silva, localizada no Rio São Luiz, no Estado de Minas Gerais, outorgada em 1989, pelo prazo de 30
anos.
Adicionalmente, a Companhia possui participações diretas nas seguintes controladas operacionais e/ou em
desenvolvimento: CPFL Sul Centrais Elétricas; BAESA; ENERCAN; CERAN; Foz do Chapecó; e CPFL Bioenergia.
A receita operacional da Companhia em 2008 foi de R$ 843.114 mil, o que reflete um aumento de 22,1% se
comparado com a receita operacional auferida em 2007, no montante de R$ 690.761 mil. Em 31 de março de
2009, a receita operacional auferida foi de R$ 225.278 mil, representando um aumento de 20,4% se
comparado com o mesmo período do ano anterior.
A CPFL Geração estabeleceu como estratégia de negócios a ampliação de sua capacidade de geração por meio
da repotenciação e modernização das usinas existentes, bem como da aquisição de usinas em operação ou
construção de novas usinas. A Companhia também possui como estratégia a geração de energia por meio de
UHEs e biomassa.
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INFORMAÇÕES ACERCA DO FUTURO DA COMPANHIA
Este Prospecto pode conter informações acerca das perspectivas do futuro da Companhia que refletem as
opiniões desta em relação ao seu desenvolvimento futuro e que, como em qualquer atividade econômica,
envolvem riscos e incertezas. Embora os administradores da CPFL Geração acreditem que as informações
acerca das perspectivas do seu futuro sejam baseadas em convicções e expectativas razoáveis, não pode
haver garantia de que o desempenho futuro seja consistente com essas informações. Os eventos futuros
poderão diferir sensivelmente das tendências aqui indicadas, dependendo de vários fatores discutidos nesta
Seção e em outras seções deste Prospecto. Os potenciais investidores são advertidos a examinar com toda a
cautela e diligência as informações acerca do futuro da Companhia e não tomar decisões de investimento
unicamente baseada em previsões futuras ou expectativas. A Companhia não assume nenhuma obrigação de
atualizar ou revisar qualquer informação acerca das perspectivas de seu futuro, exceto pelo que dispõe a
regulamentação aplicável.
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INFORMAÇÕES SOBRE OS ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES
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INFORMAÇÕES SOBRE OS ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES
Companhia
Quaisquer outras informações sobre a Companhia, a Oferta e este Prospecto poderão ser obtidas junto à
Companhia, no seguinte endereço:
Rodovia Campinas Mogi-Mirim, n.º 1.755, km 2,5 - parte
Campinas – SP
At.: Sr. José Antonio de Almeida Filippo
Diretor de Relações com Investidores
Telefone: (19) 3756-8704
Fac-símile: (19) 3756-8777
Correio Eletrônico: jfilippo@cpfl.com.br
Coordenadores
Quaisquer outras informações sobre a Oferta e este Prospecto poderão ser obtidas junto aos Coordenadores,
nos seguintes endereços:

Coordenador Líder
HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.064, 4º andar
São Paulo – SP
At.: Sr. Antonio Marques de Oliveira Neto
Telefone: (11) 3847-5078
Fac-símile: (11) 3847-5021
Correio Eletrônico: antonio.m.oliveira@hsbc.com.br

Coordenador
Banco UBS Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729. 9º andar
São Paulo – SP
At.: Sr. Bruno Licarião
Telefone: (21) 3383-2000
Fac-símile: (21) 3383-2000
Correio Eletrônico: bruno.licariao@ubs.com
Banco Mandatário e Instituição Depositária
O Banco Mandatário das Debêntures pode ser contatado no seguinte endereço:
Banco Bradesco S.A.
Núcleo administrativo “Cidade de Deus”, s/n.º, Prédio Amarelo Velho, 2º andar
Osasco - SP
At.: Sr. José Donizetti de Oliveira
Telefone: (11) 3684-3749
Fac-símile: (11) 3684-2714
Correio Eletrônico: bradescocustodia@bradesco.com.br
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Agente Fiduciário
O Agente Fiduciário pode ser contatado no seguinte endereço:
GDC Partners Serviços Fiduciários DTVM Ltda
Avenida Ayrton Senna, n.º 3.000, bloco 1, sala 317
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
At.: Sr. Juarez Dias Costa
Telefone: (21) 2490-4305
Fac-símile: (21) 2490-3062
Correio Eletrônico: gdc@gdcdtvm.com.br
Consultores Legais
Os consultores legais da Companhia e dos Coordenadores podem ser contatados no seguinte endereço:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, n.º 447
São Paulo – SP
At.: Sra. Marina Anselmo Schneider
Telefone: (11) 3147-7600
Fac-símile: (11) 3147-7770
Correio Eletrônico: manselmo@mattosfilho.com.br
Souza, Cescon Avedissian, Barrieu e Flesh Advogados
Rua Funchal, n.º 418, 11º andar
São Paulo - SP
At.: Sr. Joaquim José Aceturi de Oliveira
Telefone: (11) 3089-6508
Fac-símile: (11) 3089-6565
Correio Eletrônico: joliveira@scbf.com.br
Auditores
Os auditores responsáveis por auditar as demonstrações financeiras e realizar a revisão especial das
informações financeiras trimestrais da Companhia podem ser contatados no seguinte endereço:
KPMG Auditores Independentes
Avenida Barão de Itapura, n.º 950, 6º andar
Campinas - SP
At.: Sr. Jarib Fogaça
Telefone: (19) 2129-8700
Fac-símile: (19) 2129-8728
Correio Eletrônico: jfogaca@kpmg.com.br
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INFORMAÇÕES SOBRE OS COORDENADORES
Coordenador Líder

HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
A HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é subsidiária indireta do HSBC Bank Brasil S.A. - Banco
Múltiplo, parte do grupo HSBC, corporação internacional sediada em Londres, na Inglaterra, presente em 83
países e territórios, atende mais de 128 milhões de clientes. Constituído no Brasil em 1997, o HSBC Bank Brasil
S.A. - Banco Múltiplo apresentava em 31 de dezembro de 2008, ativos consolidados de R$112,1 bilhões e lucro
líquido consolidado de R$1,3 bilhão.
No Brasil o HSBC conta com uma carteira composta por aproximadamente 2,9 milhões clientes pessoa física e
312 mil clientes pessoa jurídica, e possui mais de 2,3 mil agências e postos de atendimento bancários e
eletrônicos em 565 municípios. O HSBC possui uma infra-estrutura de 5,6 mil caixas automáticos e 2 mil
ambientes de auto-atendimento e canais de conveniência, tais como o Internet Banking e o Phone Centre do
HSBC - Serviços Bancários.
Coordenador

Banco UBS Pactual S.A.
O Banco 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 Banco 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 Banco 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 Pactual assessorou clientes na captação de recursos no
mercado local que totalizaram, aproximadamente, R$ 12,8 bilhões em operações de debêntures e notas
promissórias. Entre as principais, destacam se as emissões de debêntures da Companhia Siderúrgica Nacional,
no valor total de R$ 1,5 bilhão; da Lojas Americanas S.A., no valor de R$ 200,0 milhões; da ALL - América
Latina Logística S.A., no valor de R$ 120,0 milhões; da Braskem S.A., no valor de R$ 300,0 milhões; da
Camargo Cimentos S.A., no valor de R$ 360,0 milhões; e da Vicunha Siderurgia S.A., no valor de R$ 1,2
bilhão, nas quais o Banco UBS Pactual atuou como coordenador líder.
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CARACTERÍSTICAS DA OFERTA

Esta Seção contém um resumo das características da Oferta, conforme estabelecidas na Escritura de Emissão,
mas não substitui a leitura completa da Escritura de Emissão.
Composição do Capital Social da Companhia
O capital social da Companhia, em 31 de março de 2009, era de R$ 1.039.618.046,59 (um bilhão, trinta e
nove milhões, seiscentos e dezoito mil, quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), dividido em
205.487.715.793 (duzentos e cinco bilhões, quatrocentos e oitenta e sete milhões, setecentos e quinze mil e
setecentos e noventa e três) ações, escriturais sem valor nominal, sendo 68.495.905.264 (sessenta e oito
bilhões, quatrocentos e noventa e cinco milhões, novecentos e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro) ações
ordinárias e 136.991.810.529 (cento e trinta e seis bilhões, novecentos e noventa e um milhões, oitocentos e
dez mil, quinhentos e vinte e nove) ações preferenciais sem direito de voto.
O quadro abaixo indica a composição acionária da CPFL Geração na data deste Prospecto:
Ações Ordinárias
Acionista

Ações Preferenciais

Total de Ações

Quantidade

%

Quantidade

%

Quantidade

%

CPFL Energia

68.495.905.000

100

136.991.811.000

100

205.487.716.000

100

Total

68.495.905.000

100

136.991.811.000

100

205.487.716.000

100

Autorizações Societárias
A Emissão foi aprovada pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 29 de maio
de 2009, cuja ata será devidamente arquivada na JUCESP e foi publicada no (i) Diário Oficial do Estado de São
Paulo em 30 de maio de 2009, (ii) jornal Correio Popular de Campinas em 01 de junho de 2009 e (iii) jornal do
Valor Econômico em 01 de junho de 2009, sendo que a Remuneração das Debêntures será ratificada por meio
de Reunião do Conselho de Administração.
Número de Debêntures, Valor Nominal Unitário, Valor Total da Emissão e Data de Emissão
Serão emitidas 315.000 (trezentas e quinze mil) Debêntures, em série única, com valor nominal unitário de R$
1.000,00 (um mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), perfazendo o montante total de R$ 315.000.000,00
(trezentos e quinze milhões de reais) (“Valor Total da Emissão”) na data de emissão, qual seja, 01 de julho de
2009 (“Data de Emissão”).
De acordo com as condições de mercado e da demanda, pelos investidores, para aquisição das Debêntures, à
época da realização da colocação das Debêntures, a Emissão (i) poderá ser aumentada por lote suplementar,
a critério dos Coordenadores, equivalente a até 15,0% (quinze por cento) do Valor Total da Emissão, na Data
de Emissão, nos termos do artigo 24, da Instrução CVM 400 (“Lote Suplementar”) e (ii) poderá ser
aumentada, a exclusivo critério da Companhia, em montante que corresponda a, no máximo, 20,0% (vinte por
cento) do Valor Total da Emissão, na Data de Emissão, nos termos do artigo 14, da Instrução CVM 400
(“Quantidade Adicional”). Sem prejuízo do disposto nos parágrafos abaixo, quaisquer Debêntures objeto de
Lote Suplementar e/ou Quantidade Adicional serão colocadas observados os procedimentos aplicáveis às
demais Debêntures objeto da Emissão.
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Conforme estipulado no Contrato de Distribuição, caso os Coordenadores decidam exercer a opção por Lote
Suplementar, deverão previamente enviar comunicação, por escrito, à Companhia neste sentido, a qual
decidirá, em comum acordo com os Coordenadores, sobre a conveniência da opção pelo Lote Suplementar. As
Debêntures objeto do Lote Suplementar serão colocadas sob regime de melhores esforços de colocação.
Caso a Companhia decida exercer sua opção de emitir uma Quantidade Adicional de Debêntures, os
Coordenadores poderão avaliar a possibilidade de realizar a colocação das Debêntures objeto da Quantidade
Adicional sob o regime de garantia firme de subscrição, nos termos do Contrato de Distribuição.
Número de Séries
A Emissão será realizada em série única.
Conversibilidade, Tipo e Forma
As Debêntures serão da forma nominativa, escritural, sem a emissão de cautela e não serão conversíveis em
ações de emissão da Companhia.
Espécie
As Debêntures serão da espécie quirografária e contarão com garantia fidejussória da CPFL Energia.
Prazo e Data de Vencimento
As Debêntures terão prazo de vigência de 2 (dois) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto,
em 01 de julho de 2011 (“Data de Vencimento”).
Colocação e Negociação
As Debêntures serão registradas para distribuição no mercado primário e negociação no mercado secundário
(i) no SDT e no SND, respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP, sendo a
distribuição e a negociação liquidadas e as Debêntures custodiadas na CETIP; e (ii) no DDA e no BOVESPAFIX,
respectivamente, ambos administrados e operacionalizados pela BM&FBOVESPA, sendo processadas pela
BM&FBOVESPA a custódia e a liquidação financeira da Oferta e da negociação das Debêntures.
Prazo e Forma de Subscrição e Integralização
As Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição.
Preço de Subscrição
As Debêntures serão subscritas e integralizadas pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração,
calculada pro rata temporis, por dias úteis, desde a Data de Emissão até a data da efetiva integralização
(“Valor de Integralização”).

28

Certificados de Debêntures
Não serão emitidos certificados representativos das Debêntures. Para todos os fins e efeitos, a titularidade das
Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo Banco Mandatário. Adicionalmente, será expedido pelo
SND e/ou BOVESPAFIX, conforme o caso, o “Relatório de Posição de Ativos” acompanhado de extrato em
nome do titular da Debênture, emitido pela instituição financeira responsável pela custódia das Debêntures
quando depositadas no SND e/ou no BOVESPAFIX, conforme o caso.
Remuneração das Debêntures
A partir da Data de Emissão, as Debêntures farão jus a uma remuneração (“Remuneração”) que contemplará
juros remuneratórios incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário. As Debêntures renderão juros
correspondentes a um percentual da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos
Interfinanceiros de um dia, extra-grupo (“Taxa DI”), expressas na forma percentual ao ano, base 252
(duzentos e cinqüenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, a ser definido em
Procedimento de Bookbulding, observada a remuneração máxima correspondente à 125,0% (cento e vinte e
cinco por cento) da Taxa DI. A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata

temporis, por dias úteis decorridos, desde a Data de Emissão ou da última data de pagamento da
remuneração, conforme o caso, e pagos ao final de cada período de capitalização, conforme abaixo definido,
obedecida a seguinte fórmula:

J  VNe  FatorJuros  1
onde:

J - Valor unitário dos juros remuneratórios, calculado com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento,
devidos no final do Período de Capitalização.

VNe - Valor nominal de emissão, informado/calculado com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento.
Fator Juros - produtório das Taxas DI com uso do percentual aplicado, da data de início do Período de
Capitalização, inclusive, até data de término do Período de Capitalização, exclusive, calculado com 8 (oito)
casas decimais, com arrendamento, apurado da seguinte forma:

n
p 

Fator Juros   1  TDI k 

100 
k 1 

onde:
k – Número de ordem da Taxa DI, variando de 1 (um) até n.

n - Número total de Taxas DI, sendo “n” um número inteiro.
p –percentual aplicado sobre a Taxa DI, informado com duas casas decimais.
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TDIk - Taxa DI de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, da
seguinte forma:
1

 DI
 252
TDIk   k  1  1
 100

onde:

DIk - Taxa DI divulgada pela CETIP, válida por 1 (um) dia útil (overnight), utilizada com 2 (duas) casas
decimais.



O fator resultante da expressão 1  TDI k 



p 
 é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais sem
100 

arredondamento.

p 

1  TDI k 

100

 , sendo que a cada fator diário acumulado,
Efetua-se o produtório dos fatores diários
trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o próximo fator diário, e assim por
diante até o último considerado.
Uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante do produtório “Fator DI” com 8 (oito)
casas decimais, com arredondamento.
Se, a qualquer tempo durante a vigência da Debênture, não houver divulgação da Taxa DI, será aplicada a
última Taxa DI disponível, não sendo devidas quaisquer compensações entre a Companhia e os detentores das
Debêntures quando da divulgação posterior da Taxa DI que seria aplicável. Se a não divulgação da Taxa DI for
superior ao prazo de 10 (dez) dias consecutivos, aplicar-se-á o disposto nos itens abaixo quanto à definição do
novo parâmetro de Remuneração das Debêntures.
No caso de extinção, ausência de apuração e/ou divulgação por mais de 10 (dez) dias consecutivos após a
data esperada para sua apuração e/ou divulgação, ou impossibilidade legal de aplicação às Debêntures da
Taxa DI, ou determinação judicial, o Agente Fiduciário deverá, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do
evento, realizar a Assembléia Geral de Debenturistas (no modo e prazos estipulados no artigo 124 da Lei das
Sociedades por Ações), para a deliberação, de comum acordo com a Companhia, do novo parâmetro de
Remuneração a ser aplicado.
Caso não haja acordo sobre a nova Remuneração entre a Companhia e os Debenturistas representando no
mínimo 75,0% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação, a Companhia deverá resgatar a
totalidade das Debêntures em circulação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da realização da
respectiva Assembléia Geral de Debenturistas, pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração
devida até a data do efetivo resgate, calculada pro rata temporis, a partir da Data de Emissão ou da data do
último pagamento da Remuneração, conforme o caso. Nesta alternativa, para cálculo da Remuneração
aplicável às Debêntures a serem resgatadas, será utilizada a última Taxa DI divulgada oficialmente.
A Remuneração será definida em procedimento de coleta de intenção de investimento, conduzido pelos
Coordenadores, para verificação, junto aos investidores, da demanda pelas Debêntures em diferentes níveis de
taxa de juros (“Procedimento de Bookbuilding”).
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O resultado do Procedimento de Bookbuilding será (i) ratificado em reunião do Conselho de Administração da
Companhia cuja ata da reunião será devidamente arquivada na JUCESP e publicada nos jornais (a) Diário
Oficial do Estado de São Paulo e (b) Correio Popular de Campinas; (ii) objeto de aditamento da Escritura de
Emissão; e (iii) divulgado nos termos do parágrafo 2º do artigo 23 da Instrução CVM 400.
Período de Capitalização
O período de capitalização da Remuneração ("Período de Capitalização") é, para o primeiro Período de
Capitalização, o intervalo de tempo que se inicia na Data de Emissão, inclusive, e termina na primeira Data de
Pagamento da Remuneração, inclusive, e, para os demais Períodos de Capitalização, o intervalo de tempo que
se inicia em uma Data de Pagamento da Remuneração, inclusive, e termina na Data de Pagamento da
Remuneração subsequente, exclusive. Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de
continuidade, até a Data de Vencimento.
Amortização
O Valor Nominal Unitário será pago em única parcela, na Data de Vencimento.
Pagamento da Remuneração
A Remuneração das Debêntures será paga semestralmente a partir da Data de Emissão, ocorrendo o primeiro
pagamento em 01 de janeiro de 2010 e o último, na Data de Vencimento (“Pagamento da Remuneração”).
Aquisição Facultativa
A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em Circulação, observado o disposto no
parágrafo 2º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures adquiridas pela Companhia
poderão ser canceladas, permanecer na tesouraria da Companhia, ou ser novamente colocadas no mercado.
As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria, se e quando recolocadas no
mercado, farão jus à mesma Remuneração das demais Debêntures em Circulação.
Resgate Antecipado
Não haverá resgate antecipado das Debêntures.
Repactuação
Não haverá repactuação das Debêntures.
Encargos Moratórios
Sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos
titulares das Debêntures, os débitos em atraso ficarão sujeitos a (i) juros de mora calculados desde a data do
inadimplemento até a data do efetivo pagamento, pela taxa de 1,0% (um por cento) ao mês sobre o
montante devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; e (ii)
multa moratória convencional, irredutível e de natureza compensatória, de 2,0% (dois por cento) sobre o valor
devido e não pago.
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Atraso no Recebimento dos Pagamentos
Sem prejuízo do disposto no item “Encargos Moratórios” acima, o não comparecimento do titular de
Debêntures para receber o valor correspondente a qualquer das obrigações pecuniárias devidas pela
Companhia, nas datas previstas na Escritura de Emissão ou em comunicado publicado pela Companhia, não
lhe dará direito ao recebimento de qualquer acréscimo relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia,
assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento.
Vencimento Antecipado
São consideradas hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures e, observados os parágrafos e subitens
abaixo, de imediata exigibilidade do pagamento do Valor Nominal Unitário de cada Debênture pela Companhia,
acrescido da Remuneração e encargos, calculados pro rata tempore, a partir da Data de Emissão, até a data
do seu efetivo pagamento (“Vencimento Antecipado”), quaisquer dos seguintes eventos:
(a)

protesto legítimo e reiterado de títulos contra a Companhia e/ou a Garantidora, no mercado local ou
internacional em valor, individual ou agregado, superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais), salvo se no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados do referido protesto, seja validamente
comprovado pela Companhia que: (a) o(s) protesto(s) foi/foram efetuado(s) por erro ou má-fé de
terceiros; (b) o(s) protesto(s) foi/foram cancelado(s), ou ainda, (c) foi/foram prestadas garantias em
juízo;

(b)

pedido por parte da Companhia e/ou da Garantidora de qualquer plano de recuperação judicial ou
extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou
obtida homologação judicial do referido plano; ou se a Companhia e/ou a Garantidora ingressar em
juízo

com

requerimento

de

recuperação

judicial,

independentemente

de

deferimento

do

processamento da recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; ou, ainda, se a
Companhia e/ou a Garantidora formular pedido de autofalência;
(c)

alteração do atual controle da Companhia ou da Garantidora, sem prévia aprovação dos titulares das
Debêntures, excetuada a hipótese de alteração do controle da Companhia ou da Garantidora desde
que, após a conclusão da referida operação, ao menos um dos seguintes acionistas, Camargo Corrêa
Energia ou Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ, permaneça, direta ou
indiretamente, no bloco de controle da CPFL Energia e da Companhia;

(d)

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

(e)

não pagamento, pela Companhia ou pela Garantidora, das obrigações pecuniárias devidas aos
titulares de Debêntures, não sanado no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de vencimento
respectiva;

(f)

deliberação de redução de capital social da Companhia e/ou da Garantidora, após a data do registro
da Emissão perante a CVM e antes da Data de Vencimento, sem a prévia anuência dos titulares de
Debêntures, nos termos previstos no artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações;
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(g)

pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio pela Companhia caso a Companhia esteja
inadimplente com as suas obrigações pecuniárias referentes às Debêntures;

(h)

pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio pela Garantidora, caso a Garantidora esteja
inadimplente com as suas obrigações pecuniárias referentes às Debêntures;

(i)

pedido de falência formulado por terceiros em face da Companhia e/ou da Garantidora e não
devidamente elidido pela Companhia e/ou pela Garantidora no prazo de 30 (trinta) dias corridos;

(j)

não pagamento na data de vencimento original ou vencimento antecipado, de quaisquer obrigações
financeiras da Companhia e/ou da Garantidora, no mercado local ou internacional em valor, individual
ou agregado, superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), ressalvada a hipótese de a
Companhia e/ou Garantidora, por meio de qualquer medida judicial ou arbitral cabível, contestar e
evitar a formalização do referido vencimento antecipado ou inadimplemento, em até 3 (três) dias
úteis, sem que para tanto tenha que garantir o juízo com pecúnia ou outros bens em valor
correspondente ao montante acima destacado;

(k)

não cumprimento de qualquer decisão ou sentença judicial transitada em julgado contra a Companhia
e/ou Garantidora, em valor agregado igual ou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais), ou seu valor equivalente em outras moedas no prazo de até 30 (trinta) dias corridos da data
estipulada para pagamento;

(l)

transformação da Companhia em sociedade limitada;

(m)

perda ou cassação, por qualquer motivo, da concessão para exploração dos serviços de distribuição
de energia elétrica, de que a Companhia é titular nos termos do Contrato de Concessão, desde
que tal perda ou cassação não seja revertido no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua verificação;

(n)

falta de cumprimento pela Companhia de qualquer obrigação não pecuniária prevista nas respectivas
Escrituras de Emissão não sanada em 30 (trinta) dias corridos contados da data do recebimento pela
Companhia de aviso escrito que lhe for enviado por qualquer dos titulares das Debêntures ou pelo
Agente Fiduciário; ou

(o)

não observância pela Companhia por 2 (dois) trimestres consecutivos dos seguintes índices e limites
financeiros, calculados com base nas informações financeiras não-consolidadas (controladora) da
Companhia dos 12 (doze) últimos meses, ao final de cada trimestre, em até 15 (quinze) dias após a
divulgação à CVM das respectivas demonstrações financeiras da Companhia, até o pagamento
integral dos valores devidos em virtude das Debêntures:
(i)

relação entre Dívida Líquida da Companhia e EBITDA da Companhia
menor ou igual a 3,5 (três inteiros e cinco décimos) vezes. Para os fins
deste item (i), considera-se como “Dívida Líquida” o endividamento
oneroso total, menos as disponibilidades em caixa e aplicações financeiras
da Companhia. Estão incluídas neste cálculo as posições líquidas de
derivativos. Está excluída deste cálculo confissão de dívida junto a
entidade de previdência privada, e considera-se como “EBITDA” (Earnings
Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) da Companhia, o
lucro da Companhia antes de juros, tributos, amortização e depreciação
no período de 12 (doze) meses anteriores ao fechamento de cada
trimestre; e
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(ii)

relação entre EBITDA da Companhia e Resultado Financeiro da Companhia
maior ou igual a 2 (duas) vezes. Para os fins deste item (ii), considera-se
como “Resultado Financeiro” da Companhia, a diferença entre receitas
financeiras e despesas financeiras no período de 12 (doze) meses
anteriores ao fechamento de cada trimestre, das quais deverão ser
excluídos, para efeito da apuração dos compromissos financeiros, os juros
sobre capital próprio. O Resultado Financeiro será apurado em módulo se
for negativo e, ser for positivo, não será considerado para cálculo. Estão
excluídos deste cálculo os juros efetivamente desembolsados e/ou
provisionados por conta de confissão de dívida junto a entidade de
previdência privada, bem como variações cambiais e monetárias sobre
dívidas e caixa, e por fim as despesas oriundas de provisões que não
tiveram impacto no fluxo de caixa da Companhia, mas apenas registro
contábil.

Os valores mencionados nas alíneas (a), (j) e (k) do item acima não serão reajustados ou corrigidos.
A ocorrência de quaisquer dos eventos indicados nas alíneas (b), (d), (e), (i), (l) e (m) acima acarretará o
vencimento antecipado automático das Debêntures, independentemente de qualquer consulta ao respectivo
detentor, ficando o vencimento condicionado à entrega de notificação nesse sentido, por qualquer dos titulares
das Debêntures à Companhia. Na ocorrência dos eventos previstos nas alíneas (a), (c), (f), (g), (h), (j), (k),
(n) e (o) acima, o Agente Fiduciário deverá convocar, em até 5 (cinco) dias úteis contados da data em que os
titulares das Debêntures tomarem conhecimento do evento, assembleia especial de debenturistas, para
deliberar sobre o eventual Vencimento Antecipado das Debêntures. A referida assembleia especial de
debenturistas deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da primeira
convocação, ou no prazo máximo de 8 (oito) dias corridos, a contar da data da segunda convocação, se
aplicável.
Na assembleia mencionada no parágrafo acima, que será instalada de acordo com os procedimentos e quorum
previstos neste Prospecto, os titulares das Debêntures poderão optar, por deliberação de titulares que
representem, no mínimo, 90,0% (noventa por cento) das Debêntures em circulação, por não declarar
antecipadamente vencidas as Debêntures.
Na hipótese (i) de não instalação da assembleia de debenturistas mencionada acima por falta de quorum, ou
(ii) de não ser aprovado o exercício da faculdade prevista acima por titulares que representem, no mínimo,
75,0% (setenta e cinco por cento) da Debêntures em circulação, os debenturistas deverão declarar o
Vencimento Antecipado das Debêntures.
Em caso de declaração do vencimento antecipado das Debêntures, a Companhia obriga-se a efetuar o
pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures em circulação, acrescido da Remuneração calculada pro

rata temporis desde a Data de Emissão, e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia
nos termos da Escritura de Emissão, em até 5 (cinco) dias úteis contados do Vencimento Antecipado,
mediante comunicação por escrito a ser enviada pelo Agente Fiduciário à Companhia por meio de carta
protocolizada no endereço constante neste Prospecto, sob pena de, em não o fazendo, ficar obrigada, ainda,
ao pagamento dos encargos moratórios previstos no item “Encargos Moratórios” na página 31 deste
Prospecto.
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Prorrogação dos Prazos
Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação, até o primeiro dia
útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia em que não haja expediente comercial ou bancário na
Cidade de São Paulo e/ou na cidade de Campinas, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos,
ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados pela CETIP ou pela Central Depositária da
BM&FBOVESPA, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com
feriado nacional, sábado ou domingo.
Garantia Fidejussória
Como garantia do fiel e pontual pagamento das Debêntures, a Garantidora presta fiança em favor dos
Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, obrigando-se solidariamente como fiadora e principal
pagadora pelo pagamento de todos os valores devidos nos termos da Escritura de Emissão, nos termos
descritos a seguir.
A Garantidora declara-se neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, fiadora e principal pagadora do valor
total da dívida da Companhia representada pelas Debêntures, na Data de Emissão, acrescido da Remuneração
e dos encargos moratórios aplicáveis, bem como das demais obrigações pecuniárias previstas na Escritura de
Emissão, inclusive, mas não limitado, àquelas devidas ao Agente Fiduciário (“Valor Garantido”).
O Valor Garantido será pago pela Garantidora no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir de
comunicação por escrito enviada pelo Agente Fiduciário à Garantidora informando a falta de pagamento, na
data de pagamento respectiva, de qualquer valor devido pela Companhia nos termos desta Escritura,
incluindo, mas não se limitando aos montantes devidos aos titulares das Debêntures a título de principal,
Remuneração ou encargos de qualquer natureza. Os pagamentos serão realizados pela Garantidora de acordo
com os procedimentos estabelecidos na Escritura de Emissão.
A Garantidora expressamente renuncia aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de
qualquer natureza previstos nos artigos 366, 827, 830, 834, 835, 836, 837, 838 e 839, todos do Código Civil e
artigo 595, do Código de Processo Civil.
A Garantidora sub-rogar-se-á nos direitos dos Debenturistas caso venha a honrar, total ou parcialmente, a
fiança objeto deste item.
A presente fiança entrará em vigor na Data de Emissão, permanecendo válida em todos os seus termos até o
pagamento integral do Valor Garantido.
A Garantidora desde já reconhece como prazo determinado, para fins do artigo 835 do Código Civil, a data do
pagamento integral do Valor Garantido.
A fiança de que trata este item foi devidamente aprovada em Reunião do Conselho de Administração da
Garantidora, conforme prevê o artigo 18, alínea (u) do seu Estatuto Social, realizada em 27 de maio de 2009
cuja ata será arquivada na JUCESP e foi publicada nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo em 30 de
maio de 2009 e Valor Econômico em 01 de junho de 2009.
A presente fiança poderá ser excutida e exigida pelo Agente Fiduciário quantas vezes for necessário até a
integral liquidação do Valor Garantido.
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Local de Pagamento
Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados
pela CETIP e/ou pela Central Depositária da BM&FBOVESPA. As Debêntures que não estiverem custodiadas
junto à CETIP e/ou pela Central Depositária da BM&FBOVESPA terão os seus pagamentos realizados junto ao
Banco Mandatário.
Imunidade de Debenturistas
Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar
ao Banco Mandatário, no prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis antes da data prevista para recebimento de
valores relativos às Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sob
pena de ter descontados dos seus rendimentos os valores devidos nos termos da legislação tributária em
vigor.
Limite da Emissão
A Emissão está de acordo com os limites previstos no artigo 60 da Lei das Sociedades por Ações, pois o valor
total das Debêntures da Emissão (incluindo eventual exercício da Opção de Lote Suplementar e/ou do Lote
Adicional), somado ao valor total da 1ª emissão de debêntures, equivalente a R$691.890.000,00 (seiscentos e
noventa um milhões, oitocentos e noventa mil reais), não ultrapassa o valor do capital social da Companhia
que, em 31 de março de 2009, totalizava R$ 1.039.618.046,59 (um bilhão, trinta e nove milhões, seiscentos e
dezoito mil, quarenta e seis reais e cinqüenta e nove centavos).
Assembleia Geral de Debenturistas e Quoruns para Deliberação
Os titulares das Debêntures poderão, a qualquer tempo, reunir-se em assembleia especial a fim de
deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos titulares das Debêntures.
A Assembleia dos titulares das Debêntures poderá ser convocada pelo Agente Fiduciário, pela Companhia, por
titulares de Debêntures que representem, no mínimo, 10,0% (dez por cento) das Debêntures em circulação, e
pela CVM.
Aplicar-se-á à Assembleia dos titulares da Debêntures, no que couber, o disposto na Lei das Sociedades por
Ações, a respeito das assembleias gerais de acionistas e de debenturistas.
A Assembleia dos titulares das Debêntures instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de titulares
das Debêntures que representem, no mínimo, metade das Debêntures em circulação e, em segunda
convocação, com qualquer número.
Cada Debêntures conferirá a seus titulares o direito a um voto na Assembleia dos titulares das Debêntures,
sendo admitida a constituição de mandatários, titulares de Debêntures ou não.
Para efeito da constituição do quorum de instalação e/ou deliberação a que se refere este item, será
considerada Debênture em circulação a Debênture em circulação no mercado, excluídas Debêntures que sejam
de propriedade da Companhia, de seus controladores ou de qualquer de suas controladas ou coligadas, bem
como dos respectivos diretores ou conselheiros e respectivos cônjuges. Para efeitos de quorum de deliberação
não serão computados, ainda, os votos em branco.
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Será facultada a presença dos representantes legais da Companhia nas Assembleias dos titulares das
Debêntures.
O Agente Fiduciário deverá comparecer à Assembleia Geral de Debenturistas e prestar-lhes as informações
que forem solicitadas.
A presidência da Assembleia dos titulares das Debêntures caberá ao titular das Debêntures eleito pelos
titulares das Debêntures ou àquele que for designado pela CVM.
As alterações relativas (i) à Remuneração ou às Datas de Pagamento da Remuneração; (ii) ao prazo de
vencimento das Debêntures; e/ou (iii) aos eventos de Vencimento Antecipado das Debêntures, deverão ser
aprovadas, seja em primeira convocação da Assembleia dos titulares das Debêntures ou em qualquer
convocação subsequente, por titulares de Debêntures que representem, no mínimo, 90,0% (noventa por
cento) das Debêntures em circulação.
A renúncia à declaração de vencimento antecipado das Debêntures, bem como toda e qualquer alteração nas
cláusulas ou condições previstas na Escritura de Emissão, desde que não expressamente previsto de outro
modo na Escritura de Emissão, dependerá da aprovação de titulares das Debêntures que representem, no
mínimo, 75,0% (setenta e cinco por cento) da Debêntures em circulação.
Publicidade
Todos os atos e decisões decorrentes da Emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos
titulares das Debêntures, deverão ser veiculados na forma de avisos nos mesmos jornais em que a Companhia
publica as informações societárias, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no Correio Popular de Campinas e
no Valor Econômico, devendo a Companhia comunicar ao Agente Fiduciário a realização da publicação.
Classificação de Risco
A Companhia contratou a Standard & Poor's Ratings Services para a elaboração de súmula de classificação de
risco para esta Emissão. A súmula encontra-se anexa a este Prospecto.
Locais onde as Debêntures Podem ser Adquiridas
Os interessados em adquirir Debêntures poderão contatar os Coordenadores da Distribuição Pública em
quaisquer dos endereços abaixo indicados:

Coordenador Líder
HSBC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima n.º 3.064, 2º andar
01451-000 – São Paulo – SP
At.: Antonio Marques de Oliveira Neto
Tel.: (11) 3847-5078
Fax: (11) 3847-5021
E-mail: Antonio.m.oliveira@hsbc.com.br
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Coordenador
BANCO UBS PACTUAL S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729. 9º andar
04538-905 - São Paulo – SP
At.: Sr. Bruno Licarião
Telefone: (21) 3383-2000
Fac-símile: (21) 3383-2000
Correio Eletrônico: bruno.licariao@ubs.com
Informações Complementares
Quaisquer informações complementares sobre a Companhia e a Emissão poderão ser obtidas na CVM ou na
sede dos Coordenadores, nos endereços constantes acima.
Público Alvo da Oferta
O público alvo da Oferta será composto por fundos de investimento, fundos de pensão, administradores de
recursos de terceiros, instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, seguradoras, entidades de
previdência complementar e de capitalização e outros investidores considerados institucionais ou qualificados,
incluindo, mas não se limitando a pessoas físicas, nos termos da Instrução da CVM 409.
Declaração de Inadequação de Investimento
As Debêntures objeto da Oferta não são adequadas a investidores que necessitem de ampla liquidez em seus
títulos, uma vez que o mercado secundário para negociação de debêntures é restrito.
Plano de Distribuição
Observadas as condições previstas no Contrato de Distribuição, os Coordenadores iniciarão a colocação das
Debêntures após a concessão do registro da Oferta pela CVM, a disponibilização do Prospecto Definitivo aos
investidores e a publicação do anúncio de início de que trata o artigo 52 da Instrução CVM 400. A colocação
das Debêntures será realizada de acordo com os procedimentos do SDT, administrado e operacionalizado pela
CETIP e do DDA, administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA, bem como com o plano de distribuição
elaborado de acordo com o parágrafo 3º do artigo 33 da Instrução CVM 400, conforme descrito abaixo.
Anteriormente à concessão do registro da Oferta pela CVM, os Coordenadores poderão realizar Procedimento
de Bookbuilding e disponibilizarão ao público o Prospecto Preliminar de Distribuição, precedido da publicação
do aviso de que trata o artigo 53 da Instrução CVM 400, não havendo, contudo, recebimento pelos
Coordenadores de reservas de subscrição de Debêntures.
A colocação será pública, não existindo lotes mínimos ou máximos, privilegiando, independentemente de
ordem cronológica, as propostas dos investidores que desejarem subscrever as Debêntures e que
apresentarem as melhores propostas durante o Procedimento de Bookbuilding, devendo ser consideradas
como melhores as propostas que apresentem as menores taxas de remuneração para o investidor com a
intenção de alcançar a maior pulverização das Debêntures, para que haja maior liquidez no mercado
secundário.
Não será (i) constituído fundo de sustentação de liquidez ou (ii) firmado contrato de garantia de liquidez para
as Debêntures.
Não será firmado contrato de estabilização de preço das Debêntures.
Não será concedido qualquer tipo de desconto pelos Coordenadores aos investidores interessados em adquirir
Debêntures.
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Não haverá preferência para subscrição das Debêntures pelos atuais acionistas da Companhia.
Observadas as disposições da regulamentação aplicável e a prestação de informações à Companhia, quando
por ela solicitado, os Coordenadores deverão realizar a distribuição pública das Debêntures, de forma a
assegurar: (i) que o tratamento conferido aos investidores seja justo e eqüitativo, (ii) a adequação do
investimento ao perfil de risco dos seus clientes, e (iii) que os seus representantes de venda recebam
previamente o exemplar do Prospecto para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por
pessoa designada para tal.
Os Coordenadores e as demais instituições financeiras que eventualmente aderirem ao Contrato de
Distribuição na qualidade de instituições intermediárias, poderão revender, até a data de publicação do
anúncio de encerramento, as Debêntures adquiridas em virtude do exercício da garantia firme de colocação
pelo Valor Nominal Unitário, devidamente atualizado, se for o caso, acrescido da Remuneração, calculada pro
rata temporis desde a Data de Emissão até a data da subscrição e integralização. A revenda das Debêntures
pelos Coordenadores, após a publicação do anúncio de encerramento, poderá ser feita pelo preço a ser
apurado de acordo com as condições de mercado verificadas a época. A revenda das Debêntures, conforme
aqui mencionada, deverá ser efetuada respeitada a regulamentação aplicável.
Contrato de Distribuição de Valores Mobiliários
Nos termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e da Instrução CVM 400, foi celebrado o Contrato de
Distribuição, por meio do qual a Companhia contratou os Coordenadores para realizar a colocação das
Debêntures junto ao público.
A cópia do Contrato de Distribuição pode ser obtida no endereço da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, conforme indicados na Seção “Informações Sobre os Administradores, Consultores e Auditores” na
página 19 deste Prospecto.

Cronograma de Etapas da Oferta
As datas indicadas na tabela abaixo são baseadas nas expectativas da Companhia e dos Coordenadores e,
portanto, estão sujeitas a alterações.
Início da Oferta

A Oferta, devidamente registrada perante CVM, terá início após a publicação do
anúncio de início, que está prevista para ocorrer a partir do dia 27 de julho de
2009.

Prazo de Colocação das
Debêntures sob o
regime de Garantia
Firme

5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação do anúncio de início, ou seja, caso o
anúncio de início seja publicado em 27 de julho de 2009, o prazo de colocação
encerrar-se-á no dia 03 de agosto de 2009. Caso até o dia 29 de julho de 2009 a
totalidade das Debêntures não tenha sido distribuída aos investidores, os
Coordenadores subscreverão as Debêntures não colocadas, até o limite da
respectiva garantia firme.

Manifestação de
aceitação da Oferta
pelos investidores

Iniciada a Oferta, os investidores interessados poderão manifestar a sua intenção
de adquirir Debêntures no âmbito da Oferta, aos Coordenadores, a qualquer
momento durante o Prazo de Colocação, ou seja, caso o anúncio de início seja
publicado em 27 de julho de 2009, de 27 de julho a 03 de agosto de 2009.
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Subscrição e
Integralização das
Debêntures

A subscrição das Debêntures será formalizada por meio da assinatura dos
respectivos boletins de subscrição. A integralização das Debêntures deverá ser
efetuada à vista, em moeda corrente nacional, no ato da assinatura dos
respectivos boletins de subscrição.

Restituição de Valores
nos termos dos artigos
30 e 31 da Instrução
CVM 400

Na hipótese de não conclusão da Oferta, por qualquer motivo, os investidores que
já tiverem subscrito e integralizado Debêntures receberão os montantes utilizados
na integralização de Debêntures no prazo a ser indicado no anúncio de início,
deduzidos dos encargos e tributos devidos, sem qualquer remuneração.
Na hipótese de restituição de quaisquer valores aos investidores, conforme
previsto acima, os investidores deverão fornecer recibo de quitação relativo aos
valores restituídos, bem como efetuar a devolução dos boletins de subscrição das
Debêntures cujos valores tenham sido restituídos.

Modificação ou
Revogação da Oferta

Os Coordenadores divulgarão imediatamente, aos investidores, notícia sobre
eventual modificação ou revogação da Oferta, por meio dos mesmos meios
utilizados para divulgação do anúncio de início.

Prazo para
manifestação de
aceitação da Oferta
pelos investidores, na
hipótese de modificação
das condições da Oferta

Na hipótese de modificação das condições da Oferta, os investidores que já
tiverem aderido à Oferta terão que confirmar seu interesse em manter a sua
aceitação da Oferta no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da comunicação do
Coordenador Líder. A manutenção da aceitação da Oferta será presumida em caso
de silêncio.

Prazo para restituição
de valores aos
investidores na hipótese
de modificação ou
revogação da Oferta

Caso o investidor não aceite eventual modificação ou revogação da Oferta, os
montantes eventualmente entregues pelos investidores na subscrição e
integralização de Debêntures serão integralmente restituídos aos respectivos
investidores no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da manifestação nesse
sentido pelo investidor, sem qualquer remuneração ou atualização, deduzidos dos
encargos e tributos devidos.

Prazo e Forma para
No caso de exercício de garantia firme, os Coordenadores poderão revender as
revenda, pelo
Debêntures por eles adquiridas no âmbito da Oferta a qualquer momento entre o
Coordenador, das
registro da Oferta perante a CVM e a liquidação da Oferta, pelo Valor Nominal
Debêntures por ele
Unitário das Debêntures acrescido da Remuneração, calculada pro rata tempore
adquiridas no âmbito da desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento. A revenda das
Oferta no caso de
Debêntures pelos Coordenadores após a publicação do anúncio de encerramento
exercício da garantia
da distribuição pública e até a Data de Vencimento das Debêntures, poderá ser
firme
feita pelo preço a ser apurado de acordo com as condições de mercado verificadas
à época. A revenda das Debêntures aqui mencionada deverá ser efetuada
respeitada a regulamentação aplicável.
Divulgação do
Resultado da Oferta

O resultado da Oferta será divulgado ao seu término, por meio da publicação do
anúncio de encerramento da Oferta nos jornais indicados no item “Publicidade”
desta Seção.
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Regime de Distribuição
Os Coordenadores realizarão a distribuição pública das Debêntures sob regime de garantia firme de
subscrição, sem qualquer solidariedade entre os Coordenadores, sendo atribuída, para fins do regime de
garantia firme, a cada Coordenador a quantidade de Debêntures correspondente ao montante a seguir na
Data de Emissão:
Montante de
Garantia Firme

Instituição
HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Banco UBS Pactual S.A.

R$ 157.500.000,00
R$ 157.500.000,00

% da Garantia
Firme da
Emissão
50,0%
50,0%

A garantia firme prestada pelos Coordenadores é válida até o dia 24 de agosto de 2009.
Remuneração
A título de remuneração pelos serviços previstos no Contrato de Distribuição, a Companhia pagará aos
Coordenadores a remuneração descrita a seguir:
(a)

Comissão de Estruturação e Coordenação: equivalente a 0,12% (doze centésimos por cento)
incidente sobre o número total de Debêntures efetivamente subscritas multiplicado pelo seu
Preço de Subscrição, a ser dividida entre os Coordenadores na proporção da garantia firme
prestada por cada um;

(b)

Comissão de Colocação: equivalente a 0,12% (doze centésimos por cento) incidente sobre o
número total de Debêntures efetivamente subscritas multiplicado pelo seu Preço de
Subscrição, das Debêntures efetivamente subscritas, a ser dividida entre os Coordenadores na
proporção da garantia firme prestada por cada um; e

(c)

Prêmio de Garantia Firme: equivalente a 0,19% (dezenove por cento) incidente sobre o
número de Debêntures objeto da garantia firme multiplicado pelo seu Preço de Subscrição, a
ser dividido entre os Coordenadores na proporção da garantia firme prestada por cada um.

Os Coordenadores não receberão nenhuma remuneração adicional pelos serviços previstos nos termos do
Contrato de Distribuição além das previstas acima.
Demonstrativo do Custo da Distribuição
Custos para a Companhia
Comissão de Estruturação e Coordenação
Comissão de Colocação
Prêmio de Prestação de Garantia Firme
Taxa para registro na CVM
Taxa ANBID
Assessores Legais
Auditores Externos
Agência de Classificação de Risco
Agências de Publicidade
Banco Mandatário
Outros Custos**
Total dos custos
Montante líquido para a Companhia

Montante * (R$)
226.425,16
215.736,04
297.500,00
82.870,00
15.750,00
134.000,00
212.000,00
35.000,00
325.000,00
47.000,00
10.000,00
1.601.281,20
313.398.718,80

41

% sobre o total da Oferta *
0,072
0,068
0,094
0,026
0,005
0,043
0,067
0,011
0,103
0,015
0,003
0,508
99,492

* Valores arredondados.
** Inclui custos com viagens, hospedagem e refeições.
Preço por
Custo por
Debênture (R$)
Debênture (R$)
5,08
1.000,00

Montante Líquido
para a Companhia (R$)
994,92

Contrato de Garantia de Liquidez e Contrato de Estabilização de Preço
Não será constituído fundo de manutenção de liquidez ou firmado contrato de garantia de liquidez ou
estabilização de preço para as Debêntures.
Relacionamento da Companhia com os Coordenadores
Coordenador Líder:
Além do relacionamento no âmbito da Emissão, o Coordenador Líder, por meio de seu acionista controlador
indireto (HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo), possui relacionamento comercial com a Companhia, com a
Garantidora e com suas empresas controladas, por meio da prestação de serviços bancários, tais como: conta
corrente, arrecadação de contas de energia elétrica, fiança, financiamento de capital de giro, swaps, entre
outros. Na data deste Prospecto, a exposição total do HSBC ao Grupo CPFL era de R$ 65,2 milhões,
substancialmente representada por: (i) R$ 21,8 milhões em 2.175 debêntures simples da 2ª emissão da RGE,
com vencimento em 01 abril de 2011, sujeita à atualização monetária pela variação do IGPM e juros
correspondente a 9,6% ao ano, pagos anualmente; (ii) contrato de financiamento de capital de giro com a
CPFL Santa Cruz e aval da CPFL Energia, com saldo devedor de R$ 38,5 milhões, prazo original de 3 anos,
vencimento em junho de 2011 e custo correspondente a Taxa DI acrescida de spread de 1,1% ao ano; e (iii)
R$ 4,6 milhões por contratos de fiança com a CPFL Paulista, que têm vencimentos diversos e custo médio de
0,5% ao ano.
Além das debêntures acima referidas, especificamente em relação à Companhia, o HSBC mantém contratos de
fiança no montante de R$ 0,3 milhões, com vencimentos diversos. O HSBC também atuou como coordenador
líder das 2ª e 3ª Emissões de Notas Promissórias.
A Companhia poderá contratar no futuro o Coordenador Líder ou sociedades de seu conglomerado econômico
para assessorá-la na realização de investimentos, operações no mercado de capitais ou em quaisquer outras
operações necessárias para a condução de suas atividades.
Coordenador:
A Companhia, Garantidora e/ou suas subsidiárias, além do relacionamento relativo à Oferta, mantém
relacionamento comercial com o Banco UBS Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico em que
são assessoradas na realização de investimentos, aquisições estratégicas, financiamento e/ou em quaisquer
outras operações típicas de banco de investimento e que são necessárias para o exercício de suas atividades,
incluindo, dentre outras, operações de financiamento, de crédito, de derivativos, de câmbio, de oferta de
ações e de assessoria financeira.
UBS AG London Branch e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes, operações
com derivativos, tendo as Debêntures como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a
pagar a seus clientes a taxa de retorno das Debêntures, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou
flutuantes (operações com total return swap). UBS AG London Branch e/ou suas afiliadas poderão adquirir as
Debêntures como forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e o
preço das Debêntures, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta.
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Especificamente em relação à Companhia, o Banco UBS Pactual atuou como coordenador da 1ª Emissão de
Notas Promissórias.
Declaração da Companhia e do Coordenador Líder
Declaração nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400:
A Companhia declara que: (a) as informações constantes do Prospecto relativas à Emissão são verdadeiras,
consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores (i) o conhecimento da Emissão, das
Debêntures, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira e dos riscos inerentes às suas
atividades e quaisquer outras informações relevantes, e (ii) uma tomada de decisão fundamentada sobre a
aquisição das Debêntures, e (b) o Prospecto foi preparado de acordo com a Instrução CVM 400 e demais
normas e regulamentos aplicáveis, conforme declaração anexa a este Prospecto, assinada pelos Srs. José
Antonio de Almeida Filippo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Wilson P. Ferreira Júnior,
Diretor Presidente.
O Coordenador Líder declara que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para
assegurar que: (i) o Prospecto relativo à Emissão contém as informações relevantes necessárias ao
conhecimento, pelos investidores, da Emissão, das Debêntures, da Companhia, suas atividades, situação
econômico-financeira e dos riscos inerentes às suas atividades e quaisquer outras informações relevantes; (ii)
o Prospecto foi preparado de acordo com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando à Instrução
CVM 400; e (iii) as informações prestadas pela Companhia no âmbito da Emissão constantes do Prospecto são
verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito das Debêntures e da Emissão conforme declaração anexa a este Prospecto, assinada
pelos Srs. Vieri Ermanno Bracco, Diretor Executivo e Sylvio Bittencourt Rocha Pinto Jr., Diretor Executivo.
Assunções, previsões e eventuais expectativas futuras constantes deste Prospecto estão sujeitas a incertezas
de natureza econômica, política e competitiva e não devem ser interpretadas como promessa ou garantia de
resultados futuros ou desempenho da Companhia. Os potenciais investidores deverão conduzir suas próprias
investigações acerca de eventuais tendências ou previsões discutidas ou inseridas neste Prospecto, bem como
acerca das metodologias e assunções em que se baseiam as discussões dessas tendências e previsões.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos obtidos com a presente Emissão serão destinados para (i) o resgate das Notas Promissórias da 1ª
Emissão; (ii) o pagamento da 1ª emissão de debêntures da Companhia; (iii) investimentos em Foz do Chapecó
e; (iv) reforço do capital de giro da Companhia.
O valor total da 1ª emissão de notas promissórias da Companhia foi de R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco
milhões de reais), divididas em 85 (oitenta e cinco) notas promissórias, com valor nominal unitário de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais) cada, emitidas em série única, que foram totalmente subscritas e
integralizadas, com prazo de vencimento de 360 dias. As Notas Promissórias da 1ª Emissão são garantidas por
aval de CPFL Energia e são remuneradas pela variação acumulada de 118,0% (cento e dezoito por cento) da
Taxa DI. Os recursos obtidos com as Notas Promissórias da 1ª Emissão foram utilizados para reforçar o capital
de giro da Companhia.
A Companhia deverá realizar, a partir do 80º dia contado da data de emissão, o resgate antecipado da
totalidade das Notas Promissórias da 1ª Emissão, na hipótese da Companhia realizar qualquer forma de
captação de recursos no mercado de capitais no Brasil ou no exterior, com o propósito de refinanciamento da
dívida representadas pelas notas promissórias, ou a seu exclusivo critério, de acordo com o disposto em suas
respectivas cártulas.
Adicionalmente, parcela correspondente a R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais) dos recursos
obtidos com a Oferta, será destinada ao pagamento da 1ª emissão de debêntures da Companhia, ocorrida em
01 de dezembro de 2003, por meio de distribuição particular. Foram emitidas 69.189 (sessenta e nove mil,
cento e oitenta e nove) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada, com valor
nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) totalizando R$ 691.890.000 (seiscentos e noventa e um
milhões, oitocentos e noventa mil reais) , remuneradas a 4,0% ao ano acima da TJLP, com vencimento em 01
de julho de 2009.
A primeira emissão de debêntures da Companhia foi decorrente da incorporação da SEMESA, anuída pela
ANEEL em 30 de março de 2007. Com a incorporação, a Companhia assumiu todas as dívidas da SEMESA,
incluindo as obrigações decorrentes da 2ª emissão de debêntures da SEMESA, de 27 de fevereiro de 2003,
perfazendo o total de R$ 691.890.000,00 (seiscentos e noventa e um milhões e oitocentos e noventa mil
reais), por meio da emissão de 69.189 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
cada.
O valor correspondente a R$ 49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de reais) será investido na implantação
da primeira unidade geradora do complexo Foz do Chapecó. A previsão para entrada em operação da nova
UHE é 31 de agosto de 2010. Na data deste Prospecto, o andamento físico da obra está em 70,0%, em
conformidade com o cronograma previsto.
Por fim, os demais R$ 96.000.000,00 (noventa e seis milhões) serão destinados ao reforço do capital de giro
da Companhia.
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Riscos Relacionados ao Setor Elétrico Brasileiro



Riscos Relacionados à Companhia



Riscos Relacionados à Oferta



Riscos Relacionados à Garantidora
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FATORES DE RISCO

Antes de tomar uma decisão de investimento nas Debêntures, os potenciais investidores devem considerar
cuidadosamente, à luz de suas próprias situações financeiras e objetivos de investimento, todas as
informações disponíveis neste Prospecto e, em particular, avaliar os fatores de risco descritos a seguir. Caso
algum destes riscos venha a se concretizar, as condições financeiras, os negócios e os resultados das
operações da Companhia poderão ser afetados de forma negativa.
RISCOS RELACIONADOS A FATORES MACROECONÔMICOS

O Governo Federal e outras entidades da administração pública têm exercido influência significativa sobre a
economia brasileira. Condições políticas e econômicas no Brasil podem influenciar adversamente as atividades
da Companhia.
O Governo Federal intervém frequentemente na economia brasileira e ocasionalmente implementa mudanças
significativas na política e regulamentação econômica. As ações do Governo Federal para controlar a inflação e
dar efeito a outras políticas incluem controle sobre preços e salários, desvalorizações da moeda, controles
sobre o fluxo de capital e limites nas importações, entre outras medidas. Os negócios, condições financeiras e
os resultados das operações da Companhia poderão ser adversamente afetados por mudanças de políticas
públicas, sejam elas implementadas em âmbito federal, estadual ou municipal, referentes às tarifas públicas e
controles sobre o câmbio, bem como por outros fatores, tais como:


variação cambial;



inflação;



taxas de juros;



liquidez do mercado doméstico financeiro e de capitais;



política fiscal; e



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

A futura evolução da economia brasileira, assim como das políticas do Governo Federal poderá afetar
adversamente os negócios da Companhia e os seus resultados.

A inflação e certas medidas do Governo Federal para combatê-la podem afetar adversamente a economia
brasileira e o mercado brasileiro de valores mobiliários, bem como a condução dos negócios da Companhia.
O Brasil apresenta um histórico de altos índices de inflação. Recentemente, os índices de inflação foram de
3,1% em 2006, 4,5% em 2007 e 5,9% em 2008 de acordo com o IPCA. Medidas do Governo Federal para
combatê-la, combinadas com a especulação sobre possíveis medidas governamentais futuras, podem
contribuir para incertezas na economia brasileira e para aumentar a volatilidade no mercado de capitais
brasileiro. Ações futuras do Governo Federal, incluindo definição das taxas de juros ou intervenções no
mercado de câmbio para ajustar ou recuperar o valor do Real, poderão ter efeitos relevantes e adversos na
economia brasileira e/ou nos negócios da Companhia. Caso o Brasil apresente altas taxas de inflação no
futuro, talvez a Companhia não seja capaz de reajustar os preços dos seus contratos de compra e venda de
energia elétrica para compensar os efeitos da inflação em sua estrutura de custos operacionais e/ou
financeiros. Pressões inflacionárias também podem afetar a capacidade da Companhia de se antecipar a
políticas governamentais de combate à inflação que possam causar danos aos seus negócios.
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Oscilações do valor do Real frente ao valor do Dólar e de outras moedas podem afetar negativamente a
capacidade de pagamento da Companhia.
A moeda brasileira sofreu desvalorizações em relação ao Dólar e outras moedas fortes ao longo das últimas
quatro décadas. Durante todo esse período, o Governo Federal implementou diversos planos econômicos e
utilizou diversas políticas cambiais, incluindo desvalorizações repentinas, mini-desvalorizações periódicas
(durante as quais a freqüência dos ajustes variou de diária a mensal), sistemas de mercado de câmbio
flutuante, controles cambiais e mercado de câmbio duplo. De tempos em tempos, houve flutuações
significativas da taxa de câmbio entre o Real e o Dólar e outras moedas Por exemplo, o Real desvalorizou
15,7% e 34,3% frente ao Dólar, em 2001 e 2002, respectivamente, e valorizou 22,3%, 8,8%, 13,4%, 9,5% e
20,7% frente ao Dólar, em 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, respectivamente. Em 2008, o Real sofreu uma
desvalorização de, aproximadamente, 24,2% em relação ao Dólar. Não se pode garantir que o Real não
sofrerá uma desvalorização ou uma valorização em relação ao Dólar novamente. Em 31 de dezembro de 2008,
a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar era de R$2,34 por US$1,00.
A desvalorização acentuada do Real em relação ao Dólar poderá gerar inflação e medidas governamentais
para combater eventuais surtos inflacionários, entre os quais a elevação da taxa básica de juros. Tais medidas
podem gerar efeitos relevantes e adversos na economia brasileira e/ou nos negócios da Companhia.

A deterioração das condições políticas, econômicas e de mercado em outros países pode afetar negativamente
a economia brasileira e os negócios da Companhia.
A economia brasileira e as companhias brasileiras têm sido, em diferentes intensidades, impactadas pelas
condições políticas, econômicas e de mercado de outros países bem como pelas reações dos investidores com
relação a essas condições.
Mesmo que as condições econômicas sejam diferentes em cada país, a reação dos investidores aos
acontecimentos em um país pode levar o mercado de capitais de outros países a sofrer flutuações. No passado
recente, eventos políticos, econômicos e sociais em países de economia emergente, incluindo os da América
Latina, afetaram adversamente a disponibilidade de crédito para empresas brasileiras no mercado externo,
resultando em saída significativa de recursos do País e na diminuição na quantidade de moeda estrangeira
investida no País.
Não há como garantir que acontecimentos em outros países, bem como as medidas a serem adotadas pelos
governos desses países não afetarão a oferta de crédito no mercado local e internacional de modo adverso
causando efeitos negativos na economia brasileira e nos resultados da Companhia.
Considerando que a Companhia atua em setor que exige investimentos significativos, caso o seu acesso ao
mercado de capitais e de crédito seja limitado, a Companhia poderá enfrentar dificuldades para cumprir seu
plano de investimentos e manter sua parcela de mercado, afetando de forma negativa seus resultados e sua
condição financeira.

A variação das taxas de juros poderá ter um efeito prejudicial sobre as atividades e resultados operacionais da
Companhia.
A elevação das taxas básicas de juros estabelecidas pelo Banco Central poderão ter impacto negativo no
resultado da Companhia, na medida em que podem inibir o crescimento econômico e, consequentemente, a
demanda por energia, e também porque suas atividades exigem intensos investimentos de capital. Tais
investimentos são, em sua maioria, financiados com recursos de terceiros e remunerados com taxas de juros
pós-fixadas. Diante desse cenário, não há garantia de que serão concedidos financiamentos à Companhia e
nem de que os custos de eventual financiamento serão satisfatórios. Na hipótese de elevação das taxas de
juros, poderá haver aumento nos custos do serviço da dívida da Companhia e das despesas financeiras deles
originadas, o que poderá causar a redução na demanda pelos serviços da Companhia ou ter um impacto
negativo nos negócios da Companhia, na sua condição financeira e nos resultados de suas operações.
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Alterações na legislação tributária do Brasil poderão afetar adversamente os resultados operacionais da
Companhia.
O Governo Federal regularmente implementa alterações no regime fiscal, que afetam os participantes do
mercado de energia, a Companhia e as Distribuidoras. Essas alterações incluem mudanças nas alíquotas e,
ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuja arrecadação é associada a determinados propósitos
governamentais específicos. Algumas dessas medidas poderão resultar em aumento da carga tributária da
Companhia, que poderá, por sua vez, influenciar sua lucratividade e afetar adversamente os preços de sua
energia vendida e seu resultado financeiro. Não há garantias de que a Companhia será capaz de manter seus
preços, o fluxo de caixa projetado ou a sua lucratividade se ocorrerem alterações significativas nos tributos
aplicáveis às suas operações e ao mercado de energia elétrica.
RISCOS RELACIONADOS AO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO

Eventuais alterações na regulamentação do setor elétrico podem afetar de maneira adversa as empresas do
setor de energia elétrica, inclusive os negócios e os resultados da Companhia.
A atividade da Companhia é regulamentada e supervisionada pela ANEEL e pelo MME. A ANEEL, o MME e
outros órgãos fiscalizadores têm, historicamente, exercido um grau substancial de influência sobre os negócios
da Companhia, incluindo a influência sobre as modalidades e os termos e condições dos contratos de venda de
energia que esta está autorizada a celebrar, bem como sobre os níveis de produção de energia. Nos últimos
anos, o Governo Federal implantou novas políticas para o setor de energia. Por exemplo, em 15 de março de
2004, foi aprovada a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, que alterou substancialmente as diretrizes até
então vigentes e as regras aplicáveis à venda de energia elétrica no Brasil.
A constitucionalidade da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico foi contestada perante o Supremo Tribunal
Federal, por meio de ações diretas de inconstitucionalidade. Em 11 de outubro de 2006, o Supremo Tribunal
Federal indeferiu as medidas cautelares das ações diretas de inconstitucionalidade, por 7 votos a 4, declarando
que, em princípio, a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico não viola a Constituição Federal. No entanto, o
mérito das ações diretas de inconstitucionalidade ainda não foi julgado, sendo que, em 6 de janeiro de 2009, a
Procuradoria Geral da República deu parecer favorável pela improcedência do pedido. Caso a Lei do Novo
Modelo do Setor Elétrico seja declarada inconstitucional, os agentes do setor elétrico, incluindo a Companhia,
poderão ser adversamente afetados.
O efeito integral das reformas introduzidas pela Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico e sua continuidade, o
resultado final da ação perante o Supremo Tribunal Federal e reformas futuras na regulamentação do setor
elétrico são difíceis de prever, sendo que as mesmas poderão ter um impacto negativo sobre os negócios da
Companhia e seus resultados operacionais.
As principais atividades comerciais, a implementação da estratégia de crescimento e a condução das
atividades da Companhia podem ser afetadas de forma adversa por ações governamentais, dentre as quais:
(a) alteração na legislação aplicável aos negócios da Companhia; (b) descontinuidade e/ou mudanças nos
programas de concessão federal e estaduais; (c) imposição de critérios mais rigorosos para a qualificação em
licitações futuras; e (d) atraso na implementação de reajustes anuais de tarifas.
A Companhia não pode assegurar as ações que serão tomadas pelo Governo Federal no futuro e em que
medida tais ações poderão afetar os resultados operacionais da Companhia. Caso a Companhia seja obrigada
a proceder de maneira substancialmente diferente daquela estabelecida em seu plano de negócio, os
resultados financeiros e operacionais da Companhia poderão ser adversamente afetados.
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Eventuais alterações na regulamentação das agências reguladoras podem ter um efeito prejudicial no setor de
energia elétrica, inclusive nos negócios e nos resultados da Companhia.
Há projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, que dispõe sobre a gestão, a organização e o controle
social das agências reguladoras. Esse projeto de lei visa alterar a estrutura de tais agências, mediante, dentre
outros pontos, a criação (i) de contratos de gestão, que deverão ser firmados entre as Agências e os
Ministérios a que estiverem vinculadas, e, também, (ii) de ouvidoria nas Agências, com o objetivo de zelar pela
qualidade dos serviços prestados e acompanhar o processo interno de apuração das denúncias e reclamações
dos usuários, seja contra a atuação da Agência, seja contra entes regulados, sendo que o ouvidor, responsável
pela respectiva ouvidoria, será indicado pelo Presidente da República.
Caso a mencionada lei entre em vigor, as medidas dela decorrentes poderão reduzir as atribuições da ANEEL,
passando o Poder Concedente, por outro lado, sobretudo o MME – ao qual a ANEEL é vinculada –, a ter maior
atuação e influência no setor elétrico brasileiro. Não há como garantir que as alterações a serem aprovadas
não afetarão negativamente as empresas distribuidoras de energia elétrica, incluindo a Companhia.

O crescimento da Companhia por meio de licitações pode ser adversamente afetado por futuras ações
governamentais ou políticas relacionadas a concessões de usinas de geração de energia no Brasil.
Em seus editais, o Poder Concedente impõe certos requisitos a todos os participantes de licitações para novas
concessões, incluindo indicadores da estabilidade financeira do participante e/ou de seus acionistas. A
Companhia não pode assegurar que será capaz de satisfazer todos os requisitos necessários para adquirir
novas concessões ou participar de novos processos licitatórios. As concessões de uso de bem público, como é
o caso das UHE, podem estar sujeitas a níveis variados de sensibilidade política. As regras para a licitação de
concessões de usinas de geração estão sujeitas à alteração, tanto no âmbito federal quanto estadual. A
Companhia não pode assegurar que os processos licitatórios relativos a novas usinas de geração de energia
irão de fato ocorrer. Caso referidos processos licitatórios não venham a ocorrer, venham a ser insignificantes
ou venham a ser em termos que não sejam economicamente viáveis ou atrativos para a Companhia e o
Acionista Controlador, a expansão e diversificação do atual parque gerador poderão ser comprometidos de
maneira adversa.

Alterações nas leis e regulamentos ambientais podem afetar de maneira adversa os negócios das empresas do
setor de energia elétrica, inclusive a Companhia.
As empresas do setor elétrico estão sujeitas a uma rigorosa legislação ambiental nas esferas federal, estadual
e municipal no tocante, dentre outros, às emissões atmosféricas e às intervenções em áreas especialmente
protegidas. Tais empresas necessitam de licenças e autorizações de agências governamentais para a condução
de suas atividades. Na hipótese de violação ou não cumprimento de tais leis, regulamentos, licenças e
autorizações, as empresas podem sofrer sanções administrativas, tais como multas, interdição de atividades,
cancelamento de licenças e revogação de autorizações, ou estarem sujeitas a sanções criminais (inclusive seus
administradores). O Ministério Público poderá instaurar inquérito civil e/ou desde logo promover ação civil
pública visando o ressarcimento de eventuais danos ao meio ambiente e terceiros. As agências
governamentais ou outras autoridades podem também editar novas regras mais rigorosas ou buscar
interpretações mais restritivas das leis e regulamentos existentes, que podem obrigar as empresas do setor de
energia elétrica, incluindo a Companhia, a gastar recursos adicionais na adequação ambiental, inclusive
obtenção de licenças ambientais para instalações e equipamentos que não necessitavam anteriormente dessas
licenças ambientais. As agências governamentais ou outras autoridades podem, ainda, atrasar de maneira
significativa a emissão das licenças e autorizações necessárias para o desenvolvimento dos negócios de
empresas do setor elétrico, inclusive da Companhia, causando atrasos em cronogramas de implantação de
projetos e gerando, consequentemente, efeitos adversos nos negócios e resultados da Companhia. Qualquer
ação neste sentido por parte das agências governamentais poderá afetar de maneira negativa os negócios do
setor de energia elétrica e ter um efeito adverso para os negócios e resultados da Companhia.
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A ocorrência de danos ambientais envolvendo as atividades da Companhia pode sujeitá-la ao pagamento de
substanciais custos de recuperação ambiental e indenizações, que podem afetar negativamente os negócios da
Companhia e o valor de mercado dos valores mobiliários emitidos pela Companhia.
As atividades do setor de energia podem causar significativos impactos negativos e danos ao meio ambiente.
A legislação federal impõe àquele que direta ou indiretamente causar degradação ambiental o dever de
reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados, independentemente da
existência de culpa. A legislação federal também prevê a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa poluidora, bem como responsabilidade pessoal dos administradores, para viabilizar o ressarcimento
de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Como consequência, os sócios e administradores da
empresa poluidora poderão ser obrigados a arcar com o custo da reparação ambiental. O pagamento de
substanciais custos de recuperação do meio ambiente e indenizações ambientais pode obrigar a Companhia a
retardar ou redirecionar investimentos em outras áreas e ter um efeito adverso para a Companhia.

A concentração da matriz energética do setor elétrico brasileiro, o impacto de uma potencial falta de
eletricidade e o consequente racionamento de energia elétrica poderão ter um efeito adverso sobre os
negócios e resultados operacionais da Companhia.
O setor elétrico brasileiro, cuja matriz energética é muito concentrada na geração hidrelétrica de energia,
representando atualmente 88,6% da capacidade disponível no SIN, enfrenta uma restrição natural à sua
capacidade de geração. As UHEs não podem gerar energia além da capacidade possibilitada pelos recursos
hídricos do País. O controle do nível dos reservatórios efetuado pelo ONS busca otimizar o nível de água
disponível para geração hidrelétrica em cada uma das usinas associadas aos respectivos reservatórios, além de
manter certa quantidade de água em reserva, para situações de emergência.
O setor elétrico brasileiro é, portanto, vulnerável a fatores naturais, como enchentes e escassez de chuvas,
que afetam a capacidade geradora de energia, e às restrições do sistema interligado de transmissão de
energia no País, que impedem o maior aproveitamento do potencial de geração de energia brasileiro.
A baixa média pluviométrica nos anos imediatamente anteriores a 2001, aliada à falta de expansão da
capacidade instalada do SIN (em particular devido a entraves legais e regulatórios verificados no programa de
expansão da capacidade termelétrica), não compatíveis com os aumentos na demanda que se verificavam,
resultaram na redução acentuada dos níveis dos reservatórios nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste
do País. Diante dessa condição adversa, em 15 de maio de 2001, o Governo Federal implantou um programa
de redução do consumo de energia, que ficou conhecido como Programa de Racionamento. O Programa de
Racionamento estabeleceu índices de redução de consumo de energia para Consumidores Livres, comerciais e
residenciais, que variavam de 15,0% a 25,0%, e durou de junho de 2001 a fevereiro de 2002.
A Companhia não pode assegurar que períodos com médias pluviométricas baixas ou extremamente baixas
não afetarão adversamente seu resultado operacional no futuro.
Caso o Brasil passe por mais um período de potencial ou efetiva escassez de energia elétrica, o Governo
Federal poderá implementar políticas e medidas que poderão ter efeito substancial e adverso na condução dos
negócios, nos resultados operacionais e na condição financeira da Companhia, bem como no valor de mercado
dos valores mobiliários emitidos pela Companhia.
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RISCOS RELACIONADOS À COMPANHIA

A perda da concessão da Companhia pode gerar prejuízos nos resultados.
Nos termos da Lei de Concessões, uma concessão está sujeita à extinção antecipada em determinadas
circunstâncias, quais sejam: encampação, caducidade, rescisão amigável ou judicial, anulação do Contrato de
Concessão, falência ou extinção da concessionária, existindo ainda a previsão de indenização e intervenção em
determinadas situações descritas no Contrato de Concessão. Em quaisquer dos casos descritos, os ativos
vinculados à concessão serão revertidos ao Poder Concedente. O Contrato de Concessão prevê o direito a
indenização da concessionária. No caso de extinção da concessão da Companhia, não é possível assegurar, na
data deste Prospecto, que o valor de eventual indenização será suficiente para compensar a perda de lucro
futuro relativo aos ativos ainda não totalmente amortizados ou depreciados.
Da mesma forma, de acordo com a legislação em vigor, no caso de descumprimento pela Companhia dos
termos das autorizações que permitem o funcionamento de suas UTEs, bem como da legislação em vigor, a
respectiva autorização pode ser cassada, fato que em conjunto ou individualmente, por qualquer motivo teria
efeito substancial adverso na condução dos negócios, nos resultados operacionais, e na condição financeira da
Companhia, bem como no valor de mercado dos valores mobiliários emitidos pela Companhia.
A extinção antecipada do Contrato de Concessão, assim como a imposição de penalidades à Companhia
associadas a tal extinção, poderão gerar significativos impactos nos resultados da Companhia e afetar sua
capacidade de pagamento e cumprimento de obrigações financeiras.
Para mais informações sobre a extinção antecipada das concessões, vide Seção “Visão Geral do Setor Elétrico
Brasileiro - Concessões”, na página 106 deste Prospecto.

A ANEEL pode impor penalidades à Companhia ou intervir na concessão ou autorizações outorgadas à
Companhia por descumprimento de obrigações previstas no Contrato de Concessão, nas autorizações e nas
leis e regulamentos setoriais.
A ANEEL pode impor penalidades à Companhia por descumprimento de qualquer disposição do Contrato de
Concessão e autorizações da Companhia. Dependendo da gravidade do inadimplemento, tais penalidades
podem incluir:


advertências;



multas, por infração, de até 2,0% da receita da Companhia no ano encerrado imediatamente antes da
data da respectiva violação;



embargos à construção de novas instalações ou equipamentos;



restrições à operação das instalações e equipamentos existentes;



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



caducidade da concessão.

Qualquer das penalidades descritas acima, bem como a intervenção da ANEEL na concessão ou autorizações
outorgadas à Companhia, poderia ter um efeito relevante e adverso na condução dos negócios, nos resultados
operacionais e na condição financeira da Companhia, bem como no valor de mercado dos valores mobiliários
emitidos pela Companhia.
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As restrições contratuais à capacidade de endividamento da Companhia e o vencimento antecipado das dívidas
existentes podem afetar adversamente sua capacidade de pagar suas dívidas e obter novos financiamentos.
Em virtude de contratos celebrados para a captação de recursos, a Companhia está sujeita a cláusulas e
condições que restringem sua autonomia e capacidade de contrair novos empréstimos. A existência de
limitações ao endividamento da Companhia poderá afetar sua capacidade de captar novos recursos
necessários ao financiamento de suas atividades e de suas obrigações vincendas, o que poderá afetar a
capacidade da Companhia de honrar seus compromissos financeiros. Adicionalmente, na hipótese de
descumprimento de qualquer disposição dos referidos contratos, poderão tornar-se exigíveis os valores
vincendos (principal, juros e multa) objeto dos referidos contratos. O vencimento antecipado das obrigações
da Companhia impactará sua situação financeira de forma significativa. Para mais informações sobre esse
contratos, vide Seção “Atividades da Companhia – Contratos Relevantes Financeiros”, na página 137 deste
Prospecto.

As atividades de geração de energia elétrica estão sujeitas a diversas leis e regulamentos ambientais e de
saúde e segurança operacional, as quais podem inclusive se tornar mais rigorosas no futuro e resultar em
maiores investimentos ou, ainda, em penalidades por danos ao meio ambiente, o que poderá afetar
adversamente os negócios.
As atividades de geração de energia elétrica estão sujeitas a estrita legislação federal, estadual e municipal
ambiental e de saúde e segurança, bem como a fiscalização e controle por parte de agências governamentais
brasileiras responsáveis pela implementação de tais leis e correspondente regulamentação. Essas leis exigem
que concessionárias de energia elétrica obtenham licenças ambientais para a construção de novas instalações
ou para a instalação e operação de novos equipamentos necessários aos seus respectivos negócios. Não
obstante, essas leis e regras são complexas e podem mudar ao longo do tempo, resultando em alteração do
entendimento das autoridades ambientais acerca dessa matéria, o que tornaria mais difícil ou mesmo
impossível dar cumprimento às exigências aplicáveis, impedindo assim algumas de nossas operações de
distribuição e geração em bases continuadas ou futuras. Diante desse cenário, as agências governamentais
podem mover ações judiciais contra a Companhia em razão do descumprimento das leis e regulamentos
aplicáveis. Essas ações podem incluir, entre outras, a imposição de multas e, conforme aplicável, a revogação
de licenças bem como a suspensão de operações.

A participação de empresas do Grupo CPFL em empreendimentos, tais como a construção, expansão e
operação das UHE e UTE envolvem riscos significativos que podem levar à perda de receita ou aumento de
despesas.
A participação de empresas do Grupo CPFL em empreendimentos, tais como a construção, manutenção,
expansão e operação de instalações e equipamentos para a geração de energia envolvem vários riscos,
incluindo:














incapacidade de obter permissões e aprovações governamentais;
indisponibilidade de equipamentos;
indisponibilidade dos sistemas de distribuição e/ou transmissão;
interrupção do fornecimento;
interrupções no trabalho;
greves e outras disputas trabalhistas;
agitações sociais;
interferências hidrológicas e meteorológicas;
problemas inesperados de engenharia e de natureza ambiental;
atrasos na construção e na operação, ou custos excedentes não previstos;
mudanças nos subsídios atualmente existentes;
necessidade de altos investimentos de capital; e
indisponibilidade de financiamentos adequados.
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A Companhia não pode garantir o retorno do capital esperado para os investimentos realizados, tampouco
pode garantir que sua participação em tais empreendimentos não gere obrigações indenizatórias de valores
relevantes.
A Companhia não contrata seguro contra alguns destes riscos, incluindo determinados riscos hidrológicos. A
ocorrência destes ou outros problemas poderá afetar adversamente a capacidade da Companhia de gerar
energia em quantidade compatível com suas projeções ou com suas obrigações perante seus clientes, o que
pode ter um efeito relevante adverso em sua situação financeira e no seu resultado operacional, bem como no
valor de mercado dos valores mobiliários emitidos pela Companhia.

A Companhia é responsável por quaisquer perdas e danos causados a terceiros em decorrência de falhas no
seu sistema de geração de suas usinas ou quando de interrupções ou distúrbios que não possam ser
identificadas e atribuídas a um agente específico do setor elétrico. Nessas situações, os seguros contratados
podem ser insuficientes para cobrir estas perdas e danos.
De acordo com a legislação brasileira, a Companhia, na qualidade de prestadora de serviços públicos, tem
responsabilidade objetiva por quaisquer prejuízos diretos e indiretos resultantes da inadequada prestação de
serviços, tais como (i) perdas e danos causados a terceiros em decorrência de falhas na operação de suas
usinas, que acarretem indisponibilidade forçada, interrupções ou distúrbios aos sistemas de distribuição e/ou
transmissão ou (ii) interrupções ou distúrbios que não possam ser atribuídos a nenhum agente identificado do
setor elétrico.
O valor das indenizações no caso do item (ii) acima e o critério de identificação do agente causador é realizado
em conformidade com o disposto nos procedimentos de rede estabelecidos pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico e homologados pela ANEEL. Dependendo da avaliação final do Operador Nacional do Sistema Elétrico,
tal fato poderá acarretar efeito substancial e adverso na condução dos negócios, nos resultados operacionais e
na condição financeira da Companhia.

Poderá não ser possível efetuar a penhora de uma parcela significativa dos ativos da Companhia para garantir
o cumprimento de suas obrigações.
De acordo com a legislação em vigor e com o Contrato de Concessão, os bens da Companhia essenciais para a
prestação dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica, que devem ser revertidos para o Poder
Concedente ao final do prazo do Contrato de Concessão ou no caso de sua extinção antecipada, não estando
sujeitos à penhora ou à execução judicial. Excepcionalmente, e com a devida anuência da ANEEL, poder-se-á
penhorar determinados ativos da Companhia com vistas a honrar suas obrigações, desde que esta garantia
não comprometa a operacionalização e a continuidade dos serviços relativos à distribuição de energia elétrica.
Não obstante, na hipótese de inadimplemento pela Companhia das obrigações de pagamento das Debêntures,
parte dos bens que compõem o ativo da Companhia não poderá ser objeto de execução.
Com relação aos ativos da Garantidora, estes são constituídos, principalmente, pelas participações acionárias
que estas detêm em concessionárias de geração e distribuição de energia elétrica, cuja penhorabilidade e
alienabilidade são limitadas por lei.

A Companhia pode não conseguir executar integralmente sua estratégia de negócio, podendo gerar prejuízos
em seus negócios e resultados operacionais.
A capacidade da Companhia de implementar a sua estratégia de negócios depende de uma série de fatores,
incluindo a habilidade de:




crescimento com disciplina financeira;
maximização da eficiência da carteira de clientes; e
eficiência operacional.
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A Companhia não pode garantir que quaisquer desses objetivos serão integralmente realizados. Um elemento
crítico da estratégia da Companhia é a capacidade de expandir o parque gerador em termos e condições
rentáveis para ela por meio de novos projetos, quer por meio da aquisição de concessões já outorgadas
(inclusive ao seu Acionista Controlador), quer por meio da apresentação de propostas bem sucedidas para
novas concessões. Além disso, uma vez obtidas novas concessões, a Companhia tem ainda que buscar novos
financiamentos para a construção de barragens ou para o seu aprimoramento. Caso a Companhia não seja
bem sucedida em suas propostas, seja pelo fato de as mesmas implicarem custos de construção ou
aprimoramento muito altos se comparados aos retornos subsequentes, a condição financeira e os resultados
operacionais da Companhia poderão ser adversamente afetados.

A instabilidade das taxas de juros pode afetar adversamente os negócios da Companhia.
As dívidas da Companhia estão sujeitas a taxas de juros variáveis, tais como TJLP, LIBOR e Taxa DI. Em 31 de
dezembro de 2008, aproximadamente 76,3% do endividamento total da Companhia era denominado em reais
e atrelado às taxas do mercado financeiro brasileiro ou a índices de inflação, ou, ainda, estavam sujeitos a
taxas flutuantes de juros. A elevação das taxas de juros tem como resultado o aumento dos custos e
pagamentos do serviço da dívida da Companhia. Neste caso, os negócios da Companhia, suas condições
financeiras e o resultado de suas operações poderão ser afetados negativamente em decorrência de maiores
despesas financeiras.

Impactos de eventuais oscilações do valor do Real frente ao valor do Dólar e outras moedas em decorrência
da capitalização da Companhia em moeda estrangeira poderão ter um efeito adverso no desenvolvimento dos
negócios da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2008, 23,7% do endividamento total da Companhia era denominado em dólares e
sujeito, em grande parte, a swap de moeda que o convertia em reais. Adicionalmente, alguns dos custos da
Companhia, associados principalmente à aquisição de parte dos equipamentos e tecnologia relacionados ao
seu parque gerador, estão vinculados à moeda estrangeira.
A diminuição do valor do Real em relação ao Dólar aumentará o serviço de dívida da Companhia e encarecerá os
custos de parte da importação da tecnologia e dos bens necessários para a operação de seus negócios aumentarão,
com um consequente efeito adverso sobre seus resultados e sua condição financeira.

Condições hidrológicas desfavoráveis podem afetar adversamente os resultados da Companhia.
De acordo com os dados do ONS, aproximadamente 88,6% (do efetivo suprimento de energia do SIN para o
ano de 2008) era gerado por UHE. Como o SIN opera em sistema de despacho otimizado e centralizado pelo
ONS, cada UHE, incluindo as UHE da Companhia, está sujeita a variações nas condições hidrológicas
verificadas tanto na região geográfica em que opera como em outras regiões do País. A ocorrência de condições
hidrológicas desfavoráveis, em conjunto com a obrigação de entrega da Energia Assegurada, poderá resultar
na exposição da Companhia ao mercado de energia de curto prazo, cujos preços tendem a ser elevados,
podendo afetar negativamente os resultados financeiros futuros da Companhia, bem como o valor de mercado
dos valores mobiliários emitidos pela Companhia.

As condições financeiras da Companhia e resultados reportados podem ser afetadas adversamente pelas
mudanças nos princípios contábeis brasileiros.
Os princípios contábeis brasileiros estão sendo rapidamente alterados em razão de legislação adotada no fim
de 2007 fazendo com que os parâmetros dos princípios contábeis brasileiros convirjam com o IFRS, que se
tornará obrigatório em 2010. Mudanças que entraram em vigor em 2008 foram refletidas nos exercícios de
2007 e 2008 nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e estão descritas na Nota 2.1 de suas
demonstrações financeiras auditadas e consolidadas.
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Diversos novos pronunciamentos contábeis foram adotados e estão vigentes. Outros são esperados para o
futuro próximo. Ainda não se pode prever os efeitos que a entrada em vigor dessas mudanças terá sobre as
demonstrações financeiras da Companhia. Esses efeitos podem incluir a redução de receitas, lucro líquido ou
lucro operacional reportados ou afetar adversamente o balanço patrimonial da Companhia. Essas mudanças
podem afetar adversamente o cumprimento para com índices financeiros relativos a contratos de
financiamento.
Dois aspectos do IFRS que poderiam causar um impacto material à Companhia, se adotados no Brasil, dizem
respeito ao reconhecimento de ativos regulatórios e à contabilização de suas concessões. Sob os Princípios
Contábeis Brasileiros e sob o U.S. GAAP, a Companhia reconhece como ativos e passivos certas quantias que
são legalmente obrigados a recolher, ou obrigados a pagar, no futuro conforme a regulamentação aplicável às
distribuidoras de energia elétrica. A contabilização de ativos e passivos regulatórios dessa forma causa grande
efeito material nas demonstrações financeiras da Companhia. Atualmente existem interpretações do IFRS que
a Companhia acredita limitar sua habilidade de reconhecer esses ativos e passivos, assim como a forma de
contabilização de sua concessão. A Companhia e outras empresas similares situadas no Brasil estão discutindo
esses pontos com doutrinadores e reguladores, porém não se pode prever o resultado dessas discussões ou a
forma final que o IFRS ou os princípios contábeis brasileiros baseados no IFRS se aplicarão à Companhia.

Decisões judiciais contrárias à terceirização de algumas atividades da Companhia atualmente desempenhadas
por prestadores de serviços poderão causar um efeito adverso relevante em seu modelo de gestão
operacional, seus resultados e/ou na sua condição financeira.
A Companhia mantém contratos com empresas de prestação de serviços para a condução de parte dos
serviços afetos ao Contrato de Concessão. Na hipótese de uma ou mais das referidas empresas não cumprirem
com quaisquer de suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e/ou fiscais, a Companhia pode vir a ser
condenada subsidiariamente a arcar com tais obrigações. Além disso, em virtude de ações judiciais os
profissionais terceirizados que prestam serviços à Companhia podem ser considerados como empregados da
Companhia para fins da legislação trabalhista aplicável. Adicionalmente, os Tribunais podem decidir pela
impossibilidade de terceirização de algumas atividades no setor elétrico, o que poderia acarretar para a
Companhia, a impossibilidade de utilização de serviços terceirizados em tais atividades, bem como a
caracterização de vínculo empregatício entre os terceirizados e a Companhia ou a necessidade de utilização de
pessoal próprio para realização de alguns dos serviços até então terceirizados. Caso isto ocorra, o modelo de
gestão, os resultados e/ou a condição financeira da Companhia poderão ser afetados de forma adversa.

Influência das alterações na legislação trabalhista do Brasil.
O Governo Federal regularmente implementa mudanças na legislação brasileira, sendo possível a ocorrência
de alteração em regulamentação trabalhista. Algumas dessas mudanças poderão resultar em aumento dos
custos com mão-de-obra da Companhia, bem como restrição em sua liberdade de contratação e alocação de
pessoal.
RISCOS RELACIONADOS À OFERTA

A percepção de risco em outros países, especialmente em outros países de economia emergente, poderá
afetar o valor de mercado de títulos e valores mobiliários brasileiros, incluindo as Debêntures.
Investir em títulos de mercados emergentes, tais como o Brasil, envolve um risco maior do que investir em
títulos de emissores de países mais desenvolvidos, e tais investimentos são tidos como sendo de natureza
especulativa. Os investimentos brasileiros, tal como as Debêntures, estão sujeitos a riscos econômicos e
políticos, envolvendo, dentre outros:


mudanças nos ambientes regulatório, fiscal, econômico e político que podem afetar a capacidade dos
investidores de receber pagamentos, no todo ou em parte, com relação a seus investimentos; e
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restrições a investimentos estrangeiros e a repatriação de capital investido. Os mercados de títulos
brasileiros são substancialmente menores, menos líquidos, mais concentrados e mais voláteis do que os
principais mercados de títulos americanos e europeus, e não são tão regulamentados ou supervisionados
como estes.

A baixa liquidez do mercado secundário de debêntures brasileiro pode limitar substancialmente a capacidade
dos investidores de vender as Debêntures.
O mercado secundário existente no Brasil para negociação de debêntures apresenta histórico de baixa liquidez,
e não há nenhuma garantia de que existirá no futuro um mercado para negociação das Debêntures que
permita a seus subscritores sua posterior alienação, caso venham a decidir vendê-las. Dessa forma, os
titulares das Debêntures podem ter dificuldade em realizar sua venda no mercado secundário.

Eventual rebaixamento na classificação de risco da Emissão poderá acarretar uma redução de liquidez das
Debêntures para negociação no mercado secundário.
A classificação de risco atribuída à presente emissão baseou-se na atual condição da Companhia e nas
informações presentes neste Prospecto. Não existe garantia de que a classificação de risco permanecerá
inalterada durante a vigência das Debêntures. Caso a classificação de risco seja rebaixada, a Companhia
poderá encontrar dificuldades em realizar outras emissões de títulos e valores mobiliários, assim como os
debenturistas poderão ter prejuízo caso optem pela venda das Debêntures no mercado secundário.

Eventual questionamento sobre a validade da estipulação da Taxa DI, divulgada pela CETIP, pode afetar
adversamente os detentores das Debêntures.
A Súmula n.º 176 editada pelo Superior Tribunal de Justiça enuncia que é “nula a cláusula contratual que
sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”. As Debêntures serão remuneradas com
referência à Taxa DI, divulgada diariamente pela CETIP. Apesar da referida súmula não vincular as decisões
do poder judiciário, existe a possibilidade de, numa eventual disputa judicial, a validade da estipulação da
Taxa DI ser questionada.

As obrigações da Companhia, 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 Companhia, tais como pedido de recuperação judicial ou falência por parte da Companhia ou da
Garantidora, não cumprimento de obrigações previstas na Escritura de Emissão, extinção de concessões e
vencimento antecipado de outras dívidas. Não há garantias de que a Companhia terá recursos suficientes em
caixa para fazer face ao pagamento das Debêntures na hipótese de ocorrência de vencimento antecipado de
suas obrigações. Ademais, o vencimento antecipado poderá causar um impacto negativo relevante nos
resultados e atividades da Companhia. Para maiores informações sobre as hipóteses de Vencimento
Antecipado das Debêntures, vide Seção “Características da Oferta – Vencimento Antecipado” na página 32
deste Prospecto.
RISCOS RELACIONADOS À GARANTIDORA

A Garantidora é uma holding e sua capacidade de honrar suas obrigações financeiras depende do recebimento
de dividendos distribuídos pelas suas subsidiárias.
As Debêntures contam com garantia da CPFL Energia, controladora direta da Companhia. A CPFL Energia é
uma sociedade de participações (holding), sem geração de receitas operacionais, dependente, portanto, dos
recursos oriundos da distribuição de lucros de suas subsidiarias na forma de dividendos, juros sobre capital
próprio e outras formas permitidas pela regulamentação vigente.
Adicionalmente, a ANEEL, as determinações legais sobre distribuições de lucros, assim como eventuais
contratos celebrados pelas subsidiárias da Garantidora podem limitar as distribuições de lucros pelas
subsidiárias da Garantidora, afetando adversamente sua capacidade de pagamento.
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6.

SITUAÇÃO FINANCEIRA



Apresentação das Informações Financeiras



Capitalização



Informações Financeiras e Operacionais Selecionadas da Companhia



Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais
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APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras deste Prospecto foram preparadas de acordo com as Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil. Estão incluídas neste Prospecto os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2008, 2007 e 2006 e os períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2009 e 2008. As
demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais de 2008 e 2007, bem como o período
de três meses encerrados em 31 de março de 2009 e 2008, foram objeto de auditoria e revisão especial,
respectivamente, pela KPMG Auditores Independentes, enquanto as demonstrações financeiras da Companhia
relativas ao exercício social de 2006 foram auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.
Os dados financeiros selecionados e apresentados neste Prospecto não são necessariamente indicativos dos
resultados de operações futuras e devem ser lidos conjuntamente com a Seção “Análise e Discussão da
Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais” na página 70 deste Prospecto e as
demonstrações financeiras auditadas da Companhia e suas respectivas notas explicativas.
Alinhamento com Normas Internacionais de Contabilidade
Em dezembro de 2007, foi promulgada a Lei n.º 11.638/07, a qual modifica as disposições da Lei das
Sociedades por Ações, estabelecendo diversas alterações sobre a elaboração de demonstrações financeiras,
visando ao alinhamento com as normas internacionais de contabilidade (IFRS), atribuindo à CVM amplo poder
normativo para regular a matéria para as companhias abertas.
Em dezembro de 2008, foi editada a MP n.º 449/08, com força de lei, que instituiu o RTT – Regime Tributário
Transitório de apuração do lucro real, que trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e
critérios contábeis introduzidos pela Lei n.º 11.638/07, além de introduzir algumas alterações à Lei das
Sociedades por Ações.
Para elaborar as Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2007 comparável com as Demonstrações
Financeiras em 31 de dezembro de 2008, a Companhia e a Garantidora reapresentaram suas Demonstrações
Financeiras já publicadas em 31 de dezembro de 2007 para adequá-las às alterações nas políticas contábeis
introduzidas pela Lei n.º 11.638/07 e pela MP n.º 449/08. Para informações adicionais a respeito destas
alterações e seus efeitos nas Demonstrações Financeiras Consolidadas, consulte referidas demonstrações
anexas a este Prospecto e vide seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e os
Resultados Operacionais – Alteração na Lei das Sociedades por Ações – Lei n.º 11.638/07”, na página 74 deste
Prospecto.

Demonstrações Financeiras da Companhia
As informações financeiras apresentadas neste Prospecto referentes aos balanços patrimoniais e
demonstrações de resultados relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2007 e
2008 foram extraídas das demonstrações financeiras da Companhia anexas ao presente Prospecto.
As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008, anexas a este
Prospecto, foram elaboradas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, incluindo as alterações
introduzidas pela Lei n.º 11.638/07 e auditadas de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil.
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As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, anexas a este
Prospecto, foram reapresentadas de forma a serem adequadas às Práticas Contábeis Adotadas no Brasil,
incluindo as alterações introduzidas pela Lei n.º 11.638/07 e auditadas de acordo com as normas de auditoria
aplicáveis no Brasil.
Os pareceres de auditoria da Companhia sobre as demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2007 foram emitidos sem ressalvas contendo parágrafos de ênfases referentes à reapresentação
das demonstrações contábeis ajustadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2007, como previsto na NPC
12 - Práticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros em decorrência das
mudanças nas práticas contábeis adotadas no Brasil durante o ano de 2008.
As demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2006, anexas a este
Prospecto, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil vigentes à época das
referidas demonstrações financeiras, as quais não incluíam as alterações introduzidas pela Lei n.º 11.638/07, e
auditadas de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil.
Outras Informações
As informações contidas neste Prospecto em relação ao Brasil e à economia brasileira são baseadas em dados
publicados pelo BACEN, pelos órgãos públicos e por outras fontes independentes, tais como ANBID, FGV e
IBGE. Tais informações não foram submetidas a qualquer verificação independente, razão pela qual a
Companhia e o Coordenador Líder não assumem qualquer responsabilidade por sua precisão ou suficiência.
Determinados valores e percentuais incluídos neste Prospecto foram submetidos a arredondamento e, assim
sendo, os totais apresentados em certas tabelas podem não ser precisos.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir exibe o endividamento individual (não-consolidado) da Companhia e sua capitalização total
(i) nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2008, 2007 e 2006; (ii) nos períodos de três
meses encerrados em 31 de março de 2009 e 2008; e (iii) no período de três meses encerrado em 31 de
março de 2009, ajustado para refletir a captação de recursos objeto da Emissão.
Exercícios sociais encerrados em 31
de dezembro de

Períodos de três meses
encerrados em 31 de março de

Ajustado*
2008

2007

2006

2009

2009

2008
225.728

(Em milhares de reais)
Empréstimos e Financiamentos – Curto Prazo

225.728

365.203

110.514

227.769

227.769

Debêntures – Curto Prazo

84.094

154.617

136.252

84.141

84.141

84.094

2.464.844

1.596.453

1.240.958

2.379.929

2.379.929

2.464.844

Empréstimos e Financiamentos – Longo Prazo
Debêntures – Longo Prazo
Empréstimos e Financiamentos – Total

30.690

113.575

268.615

344.899

29.899

30.690

2.690.572

1.961.656

1.351.472

2.607.698

2.607.698

340.512

Debêntures - Total

114.784

268.192

404.867

429.040

114.040

114.784

Patrimônio líquido

1.140.074

1.127.240

1.114.337

1.210.100

1.210.100

1.140.074

Capitalização total

3.945.430

3.357.088

2.870.676

4.246.838

3.931.838

1.595.370

* Ajustado para refletir a captação de recursos objeto da Emissão
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS SELECIONADAS DA COMPANHIA
O quadro a seguir exibe as informações financeiras selecionadas da Companhia. As informações financeiras
selecionadas originaram-se das Demonstrações Financeiras auditadas da Companhia para os exercícios
encerrados em 31 de dezembro dos anos de 2008, 2007 e 2006, e das Informações Financeiras objeto de
revisão especial para os períodos de três meses encerrados em 31 de março dos anos de 2009 e 2008, tendo
sido elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
As demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais de 2008 e 2007 foram auditadas
pela KPMG Auditores Independentes, enquanto as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício social de 2006 foram auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, e
contiveram a seguinte ênfase:
-

O parecer das demonstrações financeiras para o exercício de 31 de dezembro de 2006 enfatizou sobre a
incorporação, por parte da Companhia, das controladas CPFL Centrais Elétricas e SEMESA, de modo a
tornar-se uma concessionária de serviço público de energia elétrica, estando, portanto, submetida a
todas as regras e regulamentos da ANEEL e, sucedendo, para todos os fins, os direitos e as obrigações
das sociedades incorporadas.

As presentes informações deverão ser analisadas no contexto das Demonstrações Financeiras da Companhia,
que são parte integrante deste Prospecto.
Ressalta-se que as informações financeiras selecionadas exibidas abaixo foram extraídas dos números
exclusivamente referentes à Companhia (não consolidados), conforme indicado nas demonstrações financeiras e
respectivas notas explicativas incluídas neste Prospecto.
O potencial investidor deverá ler essas informações financeiras selecionadas em conjunto com as
demonstrações financeiras auditadas e respectivas notas explicativas, incluídas como anexo a este Prospecto,
bem como com a Seção “Análise e Discussão da Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado das
Operações” na página 70 neste Prospecto.
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Exercício Encerrado em 31 de dezembro de
Demonstração do Resultado
(Em
Milhares
de Reais)
Receita
Operacional
Fornecimento de Energia Elétrica
Suprimento de Energia Elétrica

2008

2007

2006

843.177

690.761

506.223

3.724

3.438

1.777

820.127

648.054

498.917

Outras Receitas Operacionais

19.326

39.269

5.529

Deduções da Operacional

(55.919)

(43.013)

4.681

ICMS

(667)

(629)

(279)

PIS

(7.361)

(5.907)

1.653

COFINS

(33.948)

(27.267)

6.300

ISS

(357)

(342)

(333)

Reserva Global de Reversão - RGR

(2.709)

(2.319)

(2.257)

Programa de P&D e Eficiência Energética

(2.547)

(2.744)

(403)

Conta de Desenvolvimento Energético - CDE

(8.330)

(3.805)

-

Receita Operacional Líquida

787.258

647.748

510.904

Custo do Serviço de Energia Elétrica

(77.104)

(30.045)

(18.678)
(8.862)

Energia Comprada para Revenda

(49.023)

(7.071)

Enc. Uso do Sist. de Trans. e Distribuição

(28.801)

(22.974)

(9.816)

(116.968)

(104.848)

(73.548)

(15.079)

(12.064)

(10.718)

1.786

914

(52)

Custo de Operação
Pessoal
Entidade de Previdência Privada
Material

(1.747)

(1.197)

(1.036)

Serviços de Terceiros

(16.719)

(16.304)

(14.530)

Depreciação e Amortização

(65.728)

(58.453)

(40.654)

Outros Custos de Operação

(19.481)

(17.744)

(6.558)

Lucro Operacional Bruto

593.186

512.855

418.678

Despesas Operacionais

(51.659)

(44.462)

(22.425)

(57)

(838)

(228)

(27.541)

(26.040)

(20.281)
(1.916)

Com vendas
Gerais e Administrativas
Outras Despesas Operacionais

(7.926)

(2.788)

Amortização do Intangível de Concessão

(16.135)

(14.796)

-

Resultado do Serviço

541.527

468.393

396.253

Receitas Financeiras

24.194

24.248

25.723

Despesas Financeiras

(260.644)

(179.428)

(139.773)

Despesas Juros sobre o Capital Próprio

(70.532)

(71.055)

-

Amortização do Ágio

-

-

(23.071)

Resultado Não Operacional

-

-

(930)

Lucro Antes dos Tributos e Item Extraordinário

234.545

242.158

258.202

Contribuição Social

(14.943)

(17.923)

(23.442)

Contribuição Social Diferida

(4.877)

(2.004)

573

Imposto de Renda

(39.687)

(47.290)

(68.762)

Imposto de Renda Diferido

(15.919)

32.926

(1.074)

-

-

(245)

-

-

(245)

159.119

207.867

165.252

Participações/Contribuições Estatutárias
Item Extraordinário Líquido de Tributos
Lucro Antes da Reversão dos Juros sobre Capital Próprio
Reversão dos Juros sobre Capital Próprio

70.532

71.055

-

Lucro/prejuízo do exercício

229.651

278.922

165.252

Lucro/prejuízo por ação

0,00112

0,00136

0,0008
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Em 31 de dezembro de
Balanço Patrimonial Ativo

2008

2007

2006

Ativo Circulante

417.840

536.847

240.973

Disponibilidades

252.645

404.809

95.660

Consumidores, Concessionários e Permissio.

94.862

74.464

60.631

-

-

16.755

Tributos a Compensar

23.522

25.764

40.519

Despesas Pagas Antecipadamente

4.267

4.937

1.947

Créditos Fiscais Diferidos

18.086

18.175

13.061

(em milhares de reais)

Dividendos

Derivativos

7.557

-

-

Outros

16.901

8.698

12.400

3.974.450

3.306.839

2.908.445

405.198

157.672

110.541

Consumidores, Concessionários e Permissio.

29.975

30.471

30.899

Títulos e Valores Mobiliários

9.669

-

-

Tributos a Compensar

9.423

9.240

18.748

Ativo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo

Despesas Pagas Antecipadamente

4.816

8.397

3.374

Créditos Fiscais Diferidos

45.426

66.134

40.195

Derivativos

235.080

-

-

Outros

70.809

43.430

17.325

Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido
Ativo Total

-

-

1.033.798

3.285.348

2.848.497

1.741.405

263.371

278.167

-

20.533

22.503

22.571

4.392.290

3.843.686

3.149.288

Em 31 de dezembro de
Balanço Patrimonial Passivo
(em milhares de reais)
Passivo Circulante

2008

2007

2006

642.306

849.614

492.030

Fornecedores

14.740

32.031

48.326

Encargos de Dívida

8.274

10.275

4.398

Encargos de Debêntures

1.707

2.963

7.175

Empréstimos e Financiamentos

225.728

365.203

110.514

Debêntures

84.094

154.617

136.252

752

1.200

1.380

Taxas Regulamentares

5.093

2.643

-

Tributos e Contribuições Sociais

30.930

39.021

65.335

Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio

244.332

175.323

73.791

2.134

1.491

-

-

18.730

8.746

Entidade de Previdência Privada

Obrigações Estimadas
Derivativos
Outras Contas a Pagar
Passivo Não Circulante
Encargos de Dívidas

24.522

46.117

36.113

2.609.910

1.866.832

1.542.668

65.434

6.131

245

2.464.844

1.596.453

1.240.958

Debêntures

30.690

113.575

268.615

Entidade de Previdência Privada

6.104

8.636

10.694

Provisão para Contingências

4.366

3.426

-

-

44.713

5.682

Empréstimos e Financiamentos

Derivativos
Outras Contas a Pagar

38.472

93.898

16.474

Patrimônio Líquido

1.140.074

1.127.240

1.114.337

1.039.618

1.039.618

1.039.618

100.456

88.973

74.972

-

(1.351)

-

4.392.290

3.843.686

3.149.288

Capital Social
Reservas de Lucro
Prejuízos Acumulados
Passivo Total
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Período de Três Meses
Encerrado em 31 de março de
Demonstração do Resultado
(em milhares de reais)
Receita Operacional
Fornecimento de Energia Elétrica
Suprimento de Energia Elétrica

2009

2008

225.278

187.124

57

934

223.920

184.967

Outras Receitas Operacionais

1.301

1.223

Deduções da Operacional

(15.004)

(11.934)

(43)

(152)

PIS

(1.980)

(1.563)

COFINS

(9.125)

(7.210)

ICMS

ISS

(92)

(87)

Reserva Global de Reversão - RGR

(687)

(518)

Programa de P&D e Eficiência Energética

(790)

(1.570)

Conta de Desenvolvimento Energético - CDE

(2.287)

(834)

Receita Operacional Líquida

210.274

175.190

Custo do Serviço de Energia Elétrica

(11.690)

(31.138)

Energia Comprada para Revenda

(3.747)

(24.480)

Enc. Uso do Sist. de Trans. e Distribuição

(7.943)

(6.658)

(32.393)

(26.964)

(3.886)

(3.357)

Custo de Operação
Pessoal
Entidade de Previdência Privada

(73)

447

Material

(401)

(358)

Serviços de Terceiros

(4.724)

(4.718)

Depreciação e Amortização

(18.783)

(15.556)

Outros Custos de Operação

(4.526)

(3.422)

Lucro Operacional Bruto

166.191

117.088

Despesas Operacionais

(11.734)

(10.726)

Com vendas
Gerais e Administrativas
Outras Despesas Operacionais
Amortização do Intangível de Concessão
Resultado do Serviço

(7)

(50)

(6.480)

(6.075)

(969)

(567)

(4.278)

(4.034)

154.457

106.362

Receitas Financeiras

5.931

5.026

Despesas Financeiras

(53.484)

(53.714)

Lucro Antes dos Tributos

106.904

57.674

Contribuição Social

(7.679)

(5.068)

Contribuição Social Diferida

(2.106)

(279)

Imposto de Renda

(20.808)

(13.541)

Imposto de Renda Diferido

(6.285)

(1.963)

Lucro Líquido do Período

70.026

36.823

67

Em 31 de março de

Em 31 de dezembro de

2009

2008

Ativo Circulante

304.077

417.840

Disponibilidades

151.420

252.645

Consumidores, Concessionários e Permissio.

95.424

94.862

Tributos a Compensar

17.030

23.522

Despesas Pagas Antecipadamente

4.162

4.267

Créditos Fiscais Diferidos

12.784

18.086

Balanço Patrimonial Ativo
(em milhares de reais)

Derivativos

5.242

7.557

Outros

18.015

16.901

4.024.709

3.974.450

342.246

405.198

Consumidores, Concessionários e Permissio.

29.975

29.975

Títulos e Valores Mobiliários

21.584

9.669

Tributos a Compensar

8.993

9.423

Despesas Pagas Antecipadamente

4.206

4.816

Créditos Fiscais Diferidos

42.338

45.426

Derivativos

160.402

235.080

Outros

74.748

70.809

3.403.813

3.285.348

259.122

263.371

Ativo Não Circulante
Ativo Realizável de Longo Prazo

Imobilizado
Intangível
Diferido
Ativo Total

Balanço Patrimonial Passivo
(em milhares de reais)
Passivo Circulante

19.528

20.533

4.328.786

4.392.290

Em 31 de março de

Em 31 de dezembro de

2009

2008

614.383

642.306

Fornecedores

13.384

14.740

Encargos de Dívida

4.935

8.274

Encargos de Debêntures

3.885

1.707

Empréstimos e Financiamentos

227.769

225.728

Debêntures

84.141

84.094

Entidade de Previdência Privada
Taxas Regulamentares

881

752

3.769

5.093

Tributos e Contribuições Sociais

27.155

30.930

Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio

236.332

244.332

Obrigações Estimadas

2.189

2.134

Outras Contas a Pagar

9.943

24.522

2.504.303

2.609.910

Passivo Não Circulante
Encargos de Dívidas

43.748

65.434

2.379.929

2.464.844

Debêntures

29.899

30.690

Entidade de Previdência Privada

5.694

6.104

Provisão para Contingências

4.482

4.366

Outras Contas a Pagar

40.551

38.472

Patrimônio Líquido

1.210.100

1.140.074

1.039.618

1.039.618

Reservas de Lucro

100.456

100.456

Lucros Acumulados

70.026

-

4.328.786

4.392.290

Empréstimos e Financiamentos

Capital Social

Passivo Total
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No período de três meses
encerrado em 31 de março de

Em 31 de dezembro de
Conciliação do EBITDA

2006

2007

165.252

278.922

(188)

(914)

2008

2008

2009

229.651

36.823

70.026

(1.786)

(447)
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(Em milhares de reais)
(Prejuízo) Lucro Líquido do Período
Entidade de Previdência Privada
Depreciação e Amortização

64.587

73.437

82.574

19.724

23.293

Resultado Financeiro

114.050

226.235

306.982

48.688

47.553

-

-

-

-

-

Contribuição Social

22.869

19.927

19.820

5.347

9.784

Imposto de Renda

69.807

14.364

55.606

15.504

27.094

Item Extraordinário

245

-

-

-

-

-

(1.055)

(70.532)

-

-

436.622

540.916

622.315

125.639

177.823

Equivalência Patrimonial

Reversão Juros Capital Próprio
EBITDA AJUSTADO

Nota: O EBITDA AJUSTADO por ser uma medida não contábil (non-GAAP measure) apresentado, pode não ser comparável à mesma
informação apresentada por outras companhias.

Eventos Relevantes Posteriores à Divulgação das Informações Trimestrais Relativas ao Período
Encerrado em 31 de março de 2009
A Companhia, com o propósito de reforçar seu capital de giro, captou R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco
milhões de reais), por meio da distribuição pública de 85 (oitenta e cinco) Notas Promissórias da 1ª Emissão,
com valor nominal unitário de R$ 1.000.000 (um milhão de reais), remunerados à variação acumulada de
118,0% da Taxa DI. As Notas Promissórias da 1ª Emissão vencerão em 26 de abril de 2010, devendo, nas
hipóteses previstas na cártula, ser resgatadas antecipadamente pela Companhia.
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ANÁLISE E DISCUSSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA
E OS RESULTADOS OPERACIONAIS
Introdução
A análise e discussão da administração sobre a situação financeira e o resultado das operações a seguir deve ser lida
em conjunto com as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas incluídas neste Prospecto, onde
poderão ser obtidos maiores detalhes sobre as informações financeiras e resultados operacionais. As demonstrações
financeiras constantes do presente Prospecto foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Tais demonstrações estão também em consonância com a legislação específica aplicável às
empresas concessionárias de energia elétrica.
A Companhia é uma sociedade por ações de capital aberto, que tem por objeto social a prestação de serviços
públicos de geração de energia elétrica, em qualquer de suas formas, sendo tais atividades regulamentadas
pela ANEEL, vinculada ao MNE.
A Emissora possui 19 PCHs e 1 UTE, com potência total instalada de 118,6 MW e 36 MW, respectivamente,
todas localizadas no Estado de São Paulo. Adicionalmente, a Companhia possui parte dos ativos do
Aproveitamento Hidrelétrico de Serra da Mesa, localizado no Rio Tocantins, Estado de Goiás, cuja concessão e
operação pertence à FURNAS. A Companhia arrendou estes ativos à FURNAS através de um contrato com
duração de 30 anos iniciado em 1998, que assegurou à Companhia as participações de 51,54% da potência
instalada de 1.275 MW (657 MW) e da energia assegurada de 671 MW médios (345,8 MW médios). A
Companhia firmou ainda contrato de fornecimento de energia para a FURNAS até 2014. Adicionalmente, a
Companhia detém a concessão e os respectivos bens vinculados à UHE de Ponte do Silva, com potência total
de 125 KW, localizada no Rio São Luiz, no Estado de Minas Gerais, outorgada em 1989, pelo prazo de 30 anos.
Nesta análise, além da controladora CPFL Geração, estão consolidados os efeitos das controladas integrais:
CPFL Sul Centrais Elétricas e CPFL Bioenergia, bem como das controladas em conjunto com as seguintes
participações: BAESA com 25,01%, ENERCAN com 48,72%, CERAN com 65% e Foz do Chapecó com 51% de
participação.
Em 2008, houve uma expansão de 2,8% na demanda de energia elétrica no SIN, contra um crescimento
esperado de 5,1% da economia. Para 2009, o ONS espera um incremento no consumo de energia elétrica
aproximadamente de 5,7%.
Ambiente Econômico Brasileiro
O desempenho da economia brasileira afeta a demanda por energia elétrica e a inflação afeta as receitas, os custos
e as margens da Companhia. O ambiente econômico brasileiro caracteriza-se por flutuações significativas das taxas
de crescimento.
Entre 2006 e 2008, o PIB brasileiro apresentou crescimento médio de 15,4% em termos reais (4,0% em 2006;
5,7% em 2007 e 5,1% em 2008) e, como um de seus reflexos, observou-se a redução do nível de desemprego nas
principais regiões metropolitanas do país no período. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego diminuiu de 10,0%
em 2006 para 7,9% em 2008. No entanto, como reflexo da crise econômica mundial deflagrada principalmente a
partir da segunda metade de 2008, no início de 2009 se nota um pequeno aumento do desemprego. Segundo o
IBGE, em março a taxa de desemprego foi de 9,0%, 0,5 ponto percentual maior que a de fevereiro (8,5%) do
mesmo ano.
Por outro lado, o índice de inflação (IPCA) tem se mantido dentro da banda da meta estipulada pelas autoridades
monetárias entre 2006 e 2008: 3,1% em 2006, 4,5% em 2007 e 5,9% em 2008. Diante da atual crise econômica
global e brasileira, o Banco Central tem procurado, por meio da política monetária, estimular a economia doméstica,
buscando reduzir os impactos da crise econômica global no País, contudo sem abrir mão de rígido controle
inflacionário.
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A tabela abaixo apresenta alguns dos principais indicadores econômicos brasileiros para os períodos indicados:
Exercício social encerrado
em 31 de dezembro de
2006(1)

2007(1)

Trimestre encerrado
em 31 de março de

2008(1)

2008(1)

2009(1)

Crescimento do PIB

3,8%

5,4%

5,1%

(0,5)%

n.d.

Crescimento das Vendas Reais no Varejo

6,17%

9,68%

9,12%

1,06%

(3,85)%

Inflação (IGP-M)(2)

3,85%

7,75%

9,81%

2,38%

(0,92)%

(3)

Inflação (IPCA)

3,14%

4,46%

5,90%

1,52%

1,23%

SELIC(4)

13,25%

11,25%

13,75%

11,25%

11,78%

TJLP(5).

6,85%

6,37%

6,25%

6,25%

6,25%

Valorização (Desvalorização) do Real Frente ao Dólar

8,70%

17,20%

(31,90)%

14,7%

(32,4)%

Taxa de Câmbio no Final do Período (R$ por US$1,00)

$2,138

$1,771

$2,337

R$1,749

R$2,315

$2,177

$1,948

$1,837

R$1,737

R$2,311

$46,5

$40,0

$24,8

$2,8

$3,0

Taxa Média de Câmbio (R$ por US$1,00)

(7)

Saldo da Balança Comercial (bilhões de US$)

Fontes: BNDES, Banco Central, IBGE, Funcex e Fundação Getulio Vargas.
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

O PIB informado em tais períodos já utiliza a nova metodologia do IBGE.
A inflação (IGP-M) é o índice geral de preço do mercado medido pela FGV, representando os dados acumulados nos últimos 12 meses de cada
período.
A inflação (IPCA) é um índice de preços ao consumidor medido pelo IBGE, representando os dados acumulados nos últimos 12 meses de cada
período.
Taxa fixada pelo COPOM (final do período).
Representa a taxa de juros aplicada pelo BNDES para financiamento de longo prazo (fim do período).
Média das taxas de câmbio de compra e venda do último dia do período.
Média das taxas de câmbio de compra e venda diárias.

Principais Práticas Contábeis
As demonstrações financeiras da controladora e as consolidadas foram elaboradas (i) de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, tendo atendido de forma integral todos os conceitos introduzidos pela
Lei n.º 11.638/07 e Medida Provisória n.º 449/08, (ii) segundo o Manual de Contabilidade do Serviço Público
de Energia Elétrica, (iii) em conformidade com as normas definidas pela ANEEL, e (iv) tendo como base as
orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas pela CVM.
Abaixo segue um sumário das principais práticas contábeis aplicáveis à Companhia:
a) Disponibilidades: incluem os saldos de caixa, depósitos em bancos, certificados de depósitos bancários e
as aplicações financeiras de curto prazo, que estão registradas aos respectivos valores de mercado.
b) Consumidores, Concessionárias e Permissionárias: incluem, principalmente, os valores a receber
decorrentes do suprimento de energia elétrica e valores a receber determinados com base em informações
disponibilizadas pela CCEE, líquidos de provisão constituída em montante julgado suficiente pela
Administração, para fazer face às possíveis perdas na sua realização.
c) Investimentos: os investimentos em controladas e coligadas com participação no capital votante superior
a 20% ou com influência significativa e em demais sociedades que fazem parte de um mesmo grupo ou que
estejam sob controle comum são avaliadas por equivalência patrimonial.
d) Imobilizado: inclui os direitos que tenham por objeto bens destinados à manutenção das atividades da
entidade, ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à Emissora
os benefícios, os riscos e o controle desses bens (operações de arrendamento mercantil financeiro).
Registrados ao custo de aquisição, construção ou formação, incluindo, quando aplicáveis, juros, encargos
financeiros e gastos administrativos. Os ativos Imobilizados foram corrigidos monetariamente até 31 de
dezembro de 1995, e estão deduzidos da depreciação calculada pelo método linear, a taxas anuais variáveis
de 2% a 20%, levando em consideração a vida útil estimada dos bens, conforme definição do órgão
regulador. Inclui, também, bens relacionados ao empreendimento da UHE Serra da Mesa, os quais, por
estarem arrendados a FURNAS, são apresentados na rubrica “Bens de Renda”.
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e) Intangível: inclui os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da
entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os ágios, fundos de comércio e direito de exploração de
concessões, softwares e servidão de passagem. Até 31 de dezembro de 2008, os ágios registrados nas
aquisições de controladas, foram amortizados proporcionalmente às curvas do Lucro Líquido projetado para o
período remanescente do Contrato de Concessão de cada investida, conforme determinações da ANEEL. Como
tal natureza se classifica como um ativo intangível correspondente ao direito de exploração da concessão, este
intangível possui vida útil definida e continuará sendo amortizado mantendo o critério adotado pela Companhia
e suas controladas. Os demais ativos intangíveis somente são amortizados caso sua vida útil possa ser
razoavelmente determinada.
f) Diferido: o ativo diferido refere-se basicamente às despesas pré-operacionais e são amortizados
linearmente pelo período estimado de recuperação não superior a 10 anos. A Companhia e suas controladas
optaram por manter o saldo do ativo diferido até a sua total realização.
g) Redução ao Valor Recuperável: os ativos Imobilizados, intangíveis e diferidos têm o seu valor recuperável
testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores de perda de valor. O ágio (goodwill) e os demais
ativos intangíveis com vida útil indefinida têm a recuperação do seu valor testada anualmente
independentemente de haver indicadores de perda de valor.
h) Atualizações de Direitos e Obrigações: os direitos e obrigações sujeitos a reajustes pelos efeitos da
inflação ou variação cambial, por força contratual ou dispositivos legais estão atualizados até as datas dos
balanços, e ajustados a valor presente, quando aplicável, em situações em que as referidas taxas contratuais
forem inferiores às condições de mercado.
i) Imposto de Renda e Contribuição Social: calculados e registrados conforme legislação vigente nas datas
dos balanços. A Companhia registra em suas demonstrações financeiras os efeitos dos créditos de imposto de
renda e contribuição social sobre prejuízos fiscais, bases negativas da contribuição social e diferenças
temporariamente indedutíveis, suportados por previsão de geração futura de bases tributáveis de imposto de
renda e contribuição social. A Companhia tem registrado também, créditos fiscais referente ao benefício de
ágio incorporado, o qual está sendo amortizado proporcionalmente ao Lucro Líquido projetado para o período
remanescente do contrato de arrendamento com FURNAS.
Em conformidade com as disposições previstas no artigo 15 da Medida Provisória n.º 449/08, que institui o
Regime Tributário de Transição – RTT de apuração do Lucro Real, a Companhia e suas controladas optaram
por adotar o Regime de Transição para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008, sendo que esta opção
aplicar-se-á ao biênio 2008 – 2009, de forma irretratável, através do envio da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica 2009.
j) Planos de Aposentadoria e Pensão: incluem os benefícios pós-emprego e os planos de pensão,
reconhecidos pelo regime de competência e em conformidade com a Deliberação CVM n.º 371/00.
k) Provisão para Contingências: as provisões para contingências conhecidas nas datas dos balanços, são
constituídas mediante avaliação e quantificação dos riscos relacionados a assuntos tributários, trabalhistas ou
cíveis, cuja probabilidade de perda em processos que envolvam discussão judicial é considerada provável, na
opinião da administração e de seus assessores legais. São apresentadas nesta rubrica as provisões para
contingências líquidas dos depósitos e/ou bloqueios judiciais a elas relacionadas.
l) Empréstimos, Financiamentos e Debêntures: atualizados com base nas variações monetárias e cambiais e
acrescidos dos respectivos encargos, quando classificados como passivos financeiros amortizados pelo custo e
registrados ao respectivo valor de mercado, quando classificados como passivos financeiros mensurados ao
valor justo contra resultado.
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m) Derivativos: são classificados como ativos ou passivos financeiros mensurados ao valor justo contra
resultado. Refere-se a contratos de derivativo com o objetivo de administrar os riscos associados às variações
nas taxas cambiais de determinados passivos. Referidos contratos são contabilizados a valores de mercado, e
os ganhos e perdas auferidos ou incorridos são reconhecidos no Resultado Financeiro.
n) Resultado: as receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. A receita proveniente da
venda da geração de energia é registrada com base na energia assegurada e com tarifas especificadas nos
termos do contrato de fornecimento ou no preço de mercado em vigor, conforme o caso. Os créditos sobre
custos e Despesas Operacionais compensados na apuração do PIS e COFINS, são apresentados líquidos, nas
respectivas contas de custos e despesas.
o) Estimativas: a preparação de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil requer que a Administração da Companhia e de suas controladas se baseiem em julgamento para a
determinação e o registro de certas estimativas que afetam seus ativos, passivos, receitas e despesas, bem
como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais
dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir
dessas estimativas. A Companhia revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.
p) Lucro Líquido por Ação: é determinado considerando-se a quantidade total de ações nas datas dos
balanços.
Principais Linhas do Resultado
Apresentamos a seguir uma discussão sobre o que consideramos como principais linhas de resultado da Companhia
incluindo algumas de suas variáveis, premissas e a sensibilidade à que estas estimativas estão sujeitas.
a)
Receita Operacional – representa as receitas decorrentes da venda de energia a distribuidoras de
energia elétrica, essencialmente pertencentes ao grupo CPFL Energia.
b)
Deduções da Receita Operacional – as deduções da receita bruta da Companhia representam
principalmente, aquelas decorrentes da tributação aplicável (tal como ICMS, COFINS, ISS e PIS) e outros
dedutíveis em razão de a Emissora ser uma prestadora de serviço público de eletricidade (tais como Fundo
RGR, CDE, entre outros).
c)
Receita Operacional Líquida – representa a diferença entre Receita Operacional e Deduções da
Receita Operacional.
d)
Custo do Serviço de Energia Elétrica – o custo de bens e/ou serviços vendidos da Emissora
representa o custo de aquisição da Energia Comprada para Revenda, encargos pelo uso do sistema de
transmissão e distribuição de energia elétrica, custos com pessoal, custos com entidade de previdência
privada, custos de materiais, depreciação e amortização, serviços de terceiros, entre outros.
e)
Lucro Operacional Bruto – representa a diferença entre Receita Operacional Líquida e Custo do
Serviço de Energia Elétrica.
f)
Despesas Operacionais – as despesas/receitas operacionais da Companhia representam as despesas
com vendas, gerais e administrativas da Emissora, despesas/receitas financeiras, outras despesas/receitas
operacionais e os resultados de equivalência patrimonial da Emissora.
g)
Resultado do Serviço – representa a diferença entre Lucro Operacional Bruto e Despesas/Receitas
Operacionais.
h)
Resultado Financeiro – representa a somatória de receitas e despesas com aplicações financeiras,
multas moratórias, atualização de créditos fiscais, de depósitos judiciais, despesas bancárias, entre outros.
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i)
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social – representa os valores provisionados pela
Emissora para pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social.
j)
Lucro/Prejuízo do Exercício – é o resultado da dedução de Provisão para IR e Contribuição Social, IR
Diferido e Reversão dos Juros sobre Capital Próprio da rubrica Lucro Antes dos Tributos.
k)
Lucro por Ação – representa o Lucro Líquido do período dividido pela quantidade total de ações nas
datas dos balanços.
Alterações na Lei das Sociedades por Ações – Lei n.º 11.638/07
Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei n.º 11.638/07, que modifica certos dispositivos da Lei das
Sociedades por Ações. Em termos gerais, a nova Lei requer a harmonização das práticas contábeis adotadas
no Brasil com determinados padrões contábeis internacionais derivados das normas emitidas pelo International
Accounting Standard Board (IASB), com aplicação a partir de 01 de janeiro de 2008. Em 3 de dezembro de
2008, a Medida Provisória n.º 449 alterou e complementou alguns aspectos da referida lei e instituiu o regime
tributário de transição, dentre outras providências.
Entre as principais alterações decorrentes da Lei n.º 11.638/07, destacam-se:

substituição da demonstração das origens e aplicações de recursos pela demonstração dos
fluxos de caixa;

inclusão da demonstração do valor adicionado, aplicável para companhias de capital aberto,
que demonstra o valor adicionado pela companhia, bem como a composição da origem e alocação de
tais valores;

possibilidade de manter separadamente a escrituração das transações para atender à
legislação tributária e, na sequência, os ajustes necessários para adaptação às práticas contábeis;

criação de novo subgrupo de contas, intangível, que inclui ágio, para fins de apresentação
no balanço patrimonial. Essa conta registrará os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos
destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de
comércio adquirido;

obrigatoriedade do registro no ativo Imobilizado dos direitos que tenham por objeto bens
corpóreos destinados à manutenção das atividades da companhia, inclusive os decorrentes de
operações que transfiram à companhia os benefícios, os riscos e o controle dos bens (como, por
exemplo, leasing financeiro);

modificação do conceito para valores registrados no diferido. Somente as despesas préoperacionais e os gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, para o aumento do
resultado de mais de um exercício social e que não configurem tão-somente uma redução de custos
ou acréscimo na eficiência operacional;

obrigatoriedade de a companhia analisar, periodicamente, a capacidade de recuperação dos
valores registrados no ativo Imobilizado, intangível e diferido, com o objetivo de assegurar que: (i) a
perda por não-recuperação desses ativos é registrada como resultado de decisões para descontinuar
as atividades relativas a referidos ativos ou quando há evidência de que os resultados das operações
não serão suficientes para assegurar a realização de referidos ativos; e (ii) o critério utilizado para
determinar a estimativa de vida útil remanescente de tais ativos com o objetivo de registrar a
depreciação, amortização e exaustão é revisado e ajustado;
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requerimentos de que as aplicações em instrumentos financeiros, inclusive derivativos,
sejam registradas: (i) pelo seu valor de mercado ou valor equivalente, quando se tratar de aplicações
destinadas à negociação ou disponíveis para venda; e (ii) pelo valor de custo de aquisição ou valor de
emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, ajustado ao valor provável de
realização, quando este for inferior;

criação de um novo subgrupo de contas, ajustes de avaliação patrimonial, no Patrimônio
Líquido, para permitir o registro de determinadas avaliações de ativos a preços de mercado,
principalmente instrumentos financeiros; o registro de variação cambial sobre investimentos
societários no exterior avaliados pelo método de equivalência patrimonial (até 31 de dezembro de
2007 essa variação cambial era registrada no resultado do exercício); e os ajustes dos ativos e
passivos a valor de mercado, em razão de fusão e incorporação ocorrida entre partes não
relacionadas que estiverem vinculadas à efetiva transferência de controle;

introdução do conceito de ajuste a valor presente para as operações ativas e passivas de
longo prazo e para as relevantes de curto prazo;

revogação da possibilidade de registrar: (i) prêmio recebido na emissão de Debêntures; e (ii)
doações e subvenções para investimento (incluindo incentivos fiscais) diretamente como reservas de
capital em conta de Patrimônio Líquido. Isso significa que as doações e as subvenções para
investimento passarão a ser registradas no resultado do exercício. Para evitar a distribuição como
dividendos, o montante das doações e subvenções poderá ser destinado, após transitar pelo
resultado, para reserva de incentivos fiscais;

eliminação da reserva de reavaliação. Os saldos existentes nas reservas de reavaliação
deverão ser mantidos até sua efetiva realização ou estornados até o fim do exercício social em que a
Lei entrar em vigor;

requerimento de que os ativos e passivos da companhia a ser incorporada, decorrentes de
transações que envolvam incorporação, fusão ou cisão entre partes independentes e vinculadas à
efetiva transferência de controle, sejam contabilizados pelo seu valor de mercado;

eliminação do parâmetro de relevância para ajuste do investimento em coligadas e
controladas pelo método de equivalência patrimonial (abrangência do critério de avaliação por
equivalência) e substituição do parâmetro de 20% do capital social da investida para 20% do capital
votante da investida.
As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007 refletem, em
todos os aspectos materiais, as modificações propostas pela Lei n.º 11.638/07 e pela Medida Provisória n.º
449/08. Em conformidade com a Deliberação CVM n.º 565/08 que aprovou o CPC 13 – Adoção Inicial da Lei
n.º 11.638/07 e da Medida Provisória n.º 449/08, a Companhia optou por registrar as alterações previstas de
forma retroativa conforme previsto na Deliberação CVM n° 506/06. Desta forma, as demonstrações financeiras
apresentadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2007 foram modificadas de modo a contemplar os
ajustes retroativos das mudanças de práticas.
As principais modificações previstas na lei, que refletem ajustes nas demonstrações financeiras da Companhia
com vigência a partir de 2008, estão descritas a seguir:

modificações na prática contábil para registro de instrumentos financeiros, incluindo
derivativos tendo como destaque o registro ao respectivo valor justo quando atendidas determinadas
condições, conforme previsto pelo CPC 14 Instrumentos Financeiros (nota explicativa n.º 29 referente
às demonstrações financeiras do exercício de 2008);
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a Medida Provisória n° 449/08 extinguiu o grupo de contas de ativo diferido, permitindo que
os saldos capitalizados até 31 de dezembro de 2008 fossem baixados, reclassificados ou mantidos até
a sua total amortização. A partir de 2009 o diferimento de custos está proibido;

introduziu um novo grupo de contas “Intangível” que contempla os direitos que tenham por
objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade,
inclusive fundos de comércio e direito de exploração de concessões. O CPC 04 Intangível normatizou
o assunto (nota explicativa n.º -10 referente às demonstrações financeiras do exercício de 2008);

a Lei substituiu a Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos (DOAR) pela
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e criou a obrigatoriedade de elaboração da Demonstração
do Valor Adicionado (DVA). As normatizações para estas peças foram estabelecidas pelos CPC 03
Demonstração dos Fluxos de Caixa e CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado, respectivamente; e

a Lei também criou a obrigatoriedade da análise periódica quanto à redução do valor
recuperável dos ativos. A Companhia realizou os procedimentos conforme previsto pelo CPC 01
Recuperação dos Ativos que normatizou o assunto (nota explicativa n.º 10 referente às
demonstrações financeiras do exercício de 2008).
Avaliação Quantitativa e Qualitativa dos Riscos do Mercado
Os principais fatores macroeconômicos e riscos de mercado que podem influenciar o negócio da Companhia podem
ser assim descritos:

Risco de Taxa de Câmbio: Esse risco decorre da possibilidade de a Companhia e suas controladas virem a
incorrer em perdas e em restrições de caixa por conta de flutuações nas taxas de câmbio, aumentando os
saldos de passivo denominados em moeda estrangeira. A exposição relativa à captação de recursos em moeda
estrangeira está substancialmente coberta por operações financeiras de swap, o que permitiu à Companhia
trocar os riscos originais da operação para o custo relativo a variação da Taxa DI.

Risco de Taxa de Juros: Esse risco é oriundo da possibilidade de a Companhia e suas controladas virem a
incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de juros que aumentem as Despesas Financeiras
relativas a empréstimos, financiamentos e Debêntures. Adicionalmente as controladas têm buscado aumentar
a participação de empréstimos atrelados à variação da TJLP, índice menos volátil às oscilações do mercado
financeiro.

Risco de Crédito: O risco surge da possibilidade de a Companhia e suas controladas virem a incorrer em
perdas resultantes da dificuldade de recebimento de valores faturados a seus clientes. Este risco é avaliado
pelas controladas como baixo, tendo em vista a pulverização do número de clientes e da política de cobrança e
de corte de fornecimento para consumidores inadimplentes.

Risco quanto à Escassez de Energia: A energia vendida pelas controladas basicamente é gerada por UHEs.
Um período prolongado de escassez de chuva, aliado a um crescimento de demanda acima do planejado, pode
resultar na redução do volume de água dos reservatórios das usinas, comprometendo a recuperação do
volume dos mesmos, podendo acarretar em perdas em função do aumento de custos na aquisição de energia
ou redução de receitas com adoção de um novo programa de racionamento, como o verificado em 2001.

Risco de Aceleração de Dívidas: A Companhia e suas controladas possuem contratos de empréstimos,
financiamentos e Debêntures, com cláusulas restritivas (covenants) normalmente aplicáveis a esses tipos de
operação, relacionadas ao atendimento de índices econômico-financeiros, geração de caixa e outros. Essas
cláusulas restritivas são monitoradas adequadamente e não limitam a capacidade de condução do curso
normal das operações.
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Eventos Subsequentes a 31 de março de 2009
A Companhia, com o propósito de reforçar seu capital de giro, captou R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco
milhões de reais), por meio da distribuição pública de 85 (oitenta e cinco) Notas Promissórias de sua 1ª
Emissão, com valor nominal unitário de R$ 1.000.000 (um milhão de reais), remunerados à variação
acumulada de 118% da Taxa DI. As Notas Promissórias da 1ª Emissão vencerão em 26 de abril de 2010,
podendo ser resgatadas antecipadamente pela Emissora.
Análise da Demonstração de Resultados da Companhia
PERÍODO

DE TRÊS MESES ENCERRADO EM

31

DE MARÇO DE

2009

EM COMPARAÇÃO AO PERÍODO DE TRÊS MESES

ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2008

Demonstração do Resultado
(em milhares de reais)
Receita Operacional
Fornecimento de Energia Elétrica
Suprimento de Energia Elétrica

2009

% do Total

2008

% do Total

% Variação

225.278

100,0

187.124

100,0

20,4

57

0,0

934

0,5

(93,9)
21,1

223.920

99,4

184.967

98,8

Outras Receitas Operacionais

1.301

0,6

1.223

0,7

6,4

Deduções da Operacional

(15.004)

(6,7)

(11.934)

(6,4)

25,7

ICMS

(43)

(0,0)

(152)

(0,1)

(71,7)

PIS

(1.980)

(0,9)

(1.563)

(0,8)

26,7

COFINS

(9.125)

(4,1)

(7.210)

(3,9)

26,6

ISS

(92)

(0,0)

(87)

(0,0)

5,7

Reserva Global de Reversão - RGR

(687)

(0,3)

(518)

(0,3)

32,6

Programa de P&D e Eficiência Energética

(790)

(0,4)

(1.570)

(0,8)

(49,7)

(2.287)

(1,0)

(834)

(0,4)

174,2

Receita Operacional Líquida

210.274

93,3

175.190

93,6

20,0

Custo do Serviço de Energia Elétrica

(11.690)

(5,2)

(31.138)

(16,6)

(62,5)

Energia Comprada para Revenda

(3.747)

(1,7)

(24.480)

(13,1)

(84,7)

Enc. Uso do Sist. de Trans. e Distribuição

(7.943)

(3,5)

(6.658)

(3,6)

19,3

(32.393)

(14,4)

(26.964)

(14,4)

20,1

(3.886)

(1,7)

(3.357)

(1,8)

15,8

(73)

(0,0)

447

0,2

(116,3)
12,0

Conta de Desenvolvimento Energético - CDE

Custo de Operação
Pessoal
Entidade de Previdência Privada
Material

(401)

(0,2)

(358)

(0,2)

Serviços de Terceiros

(4.724)

(2,1)

(4.718)

(2,5)

0,1

Depreciação e Amortização

(18.783)

(8,3)

(15.556)

(8,3)

20,7

Outros Custos de Operação

(4.526)

(2,0)

(3.422)

(1,8)

32,3

Lucro Operacional Bruto

166.191

73,8

117.088

62,6

41,9

Despesas Operacionais

(11.734)

(5,2)

(10.726)

(5,7)

9,4

(7)

(0,0)

(50)

(0,0)

(86,0)

(6.480)

(2,9)

(6.075)

(3,2)

6,7

(969)

(0,4)

(567)

(0,3)

70,9

(4.278)

(1,9)

(4.034)

(2,2)

6,0

154.457

68,6

106.362

56,8

45,2

Com vendas
Gerais e Administrativas
Outras Despesas Operacionais
Amortização do Intangível de Concessão
Resultado do Serviço
Receitas Financeiras

5.931

2,6

5.026

2,7

18,0

Despesas Financeiras

(53.484)

(23,7)

(53.714)

(28,7)

(0,4)

Lucro Antes dos Tributos

85,4

106.904

47,5

57.674

30,8

Contribuição Social

(7.679)

(3,4)

(5.068)

(2,7)

51,5

Contribuição Social Diferida

(2.106)

(0,9)

(279)

(0,1)

654,8

Imposto de Renda

(20.808)

(9,2)

(13.541)

(7,2)

53,7

Imposto de Renda Diferido

(6.285)

(2,8)

(1.963)

(1,0)

220,2

Lucro Líquido do Período

70.026

31,1

36.823

19,7

90,2
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Receita Operacional
A Receita Operacional da Companhia acumulada até 31 de março de 2009 foi de R$225.278 mil,
representando crescimento de 20,4% quando comparado ao mesmo período do exercício anterior. O principal
fator que contribuiu para a variação ocorrida na receita foi o aumento de 21,1% no suprimento de energia
elétrica, que é resultado das seguintes variações:

R$ 10.368 mil de incremento de receita na Companhia relativo a comercialização da energia
oriunda da BAESA, que a partir de maio de 2008 não mais contempla a perda por conta da prática de
preços diferenciada entre acionistas;

R$ 6.903 mil de incremento na Companhia com o suprimento para FURNAS em decorrência da
atualização da tarifas em 9,5% em janeiro de 2009;

R$ 6.476 mil de receita adicional na Companhia com o suprimento para CPFL Paulista explicado
pelo volume maior de energia gerada pelas PCHs da ordem de 26 GWh, em função dos investimentos
em repotenciação, bem como pelo reajuste da tarifa em 9,1% ocorrida no período; e

R$ 12.906 mil de receita adicional na CERAN em função basicamente do início das operações
comerciais a partir de dezembro de 2008 da UHE 14 de Julho.
Com isso, o suprimento de energia elétrica passou a representar 99,4% da Receita Operacional até 31 de
março de 2009, comparado a 98,8% no mesmo período do ano anterior.
A tabela abaixo mostra a quantidade e a composição de consumidores de energia elétrica da Companhia, bem
como os respectivos volumes de vendas e receita para os períodos de três meses encerrados em 31 de março
de 2009 e 2008.
Período de três meses encerrado em 31 de março de
GWh
R$ (milhares)
Receita de Operações com Energia Elétrica
2009
2008
2009
2008
Fornecimento de Energia Elétrica
1
5
57
934
CPFL Paulista
CPFL Piratininga
CPDL Comercialização Brasil S.A.
Outras
FURNAS
Energia Elétrica de Curto Prazo
Suprimento de Energia Elétrica
Outras Receitas Operacionais
Total

Variação %
2009/2008
-

640
253
78
746

357
120
8
301
755

90.340
34.263
11.337
87.218

47.367
13.959
1.002
29.219
80.315

90,7
145,5
1031,4
(100,0)
8,6

37
1754

155
1696

762
223.920

13.105
184.967

(94,2)
21,1

-

-

1.301
225.278

1.223
187.124

6,4
20,4

No período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, a Companhia faturou um total de 1.754 GWh de
energia elétrica suprida basicamente para as empresas do grupo CPFL Energia e para FURNAS, quantidade 3,4%
superior àquela verificada no mesmo período em 2008. Esta variação deveu-se principalmente às explicações
descritas acima.

Deduções da Receita Operacional
A rubrica Deduções da Receita Operacional no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 totalizou
R$15.004 mil, apresentando um aumento de 25,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os impactos da
variação das Deduções da Receita Operacional decorrem principalmente do aumento da Receita Operacional com o
consequente aumento da base para incidência dos tributos. Com isso, as deduções passaram a representar 6,7% da
Receita Operacional no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, ou seja, com uma leve variação
sobre o mesmo período do ano anterior quando tais deduções representavam 6,4%.

78

Receita Operacional Líquida
Como resultado da diferença entre a Receita Operacional e as Deduções da Receita Operacional e das variações
acima descritas, a Receita Operacional Líquida no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009
totalizou R$210.274 mil, apresentando um aumento de 20,0% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em
termos percentuais, a Receita Operacional Líquida passou a representar 93,3% da Receita Operacional no período
de três meses encerrado em 31 de março de 2009, leve redução quando comparado aos 93,6% do mesmo período
do ano anterior.

Custo do Serviço de Energia Elétrica
A rubrica Custo do Serviço de Energia Elétrica no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009
totalizou R$11.690 mil, apresentando uma redução de 62,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esta
redução está relacionada principalmente com a queda de 84,7% na Energia Comprada para Revenda, que foram
maiores no primeiro trimestre de 2008 devido às aquisições efetuadas pela CERAN, no montante de R$ 19.784 mil,
em função do atraso na geração de energia e pela necessidade de honrar compromisso de entrega de energia já
contratada. Esta redução foi parcialmente neutralizada pelo aumento dos Encargos de Uso do Sistema de
Transmissão e Distribuição em 19,3%, que se deve ao aumento da quantidade de energia comercializada. Com isso,
o Custo do Serviço de Energia Elétrica passou a representar 5,2% da Receita Operacional no período de três meses
encerrado em 31 de março de 2009, o que significou uma forte redução quando comparado aos 16,6% do mesmo
período do ano anterior.
A tabela abaixo demonstra a composição do Custo do Serviço de Energia Elétrica nos períodos de três meses
encerrados em 31 de março de 2009 e 2008:
Período de três meses encerrado em 31 de março de
GWh

Energia Comprada para Revenda

R$ (milhares)

% Variação

2009

2008

2009

2008

2009/2008

154

521

3.280

24.255

(86)

5

3

515

325

58

Energia Comprada no ACR
CEEE
Outros
Crédito de PIS e COFINS

-

-

(48)

(100)

(52)

159

524

(3.747)

(24.480)

(85)

Encargos da Rede Básica

-

-

3.557

2.559

39

Encargos de Conexão

-

-

16

13

23

Encargos de Uso do Sistema de Distribuição

-

-

4.666

4.332

8

Encargos de Serviços do Sistema – ESS

-

-

18

-

-

Crédito de PIS e COFINS

-

-

(314)

(246)

28

Subtotal

-

-

(7.943)

(6.658)

19

Total

-

-

(11.690)

(31.138)

(62)

Subtotal
Encargos do Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição

Custo de Operação
A rubrica Custo de Operação no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 totalizou R$32.393 mil,
apresentando um aumento de 20,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este aumento decorre
principalmente do custo adicional no Complexo CERAN de R$ 5.161 mil decorrente do início das operações das UHEs
de Castro Alves e 14 de Julho, sendo R$ 3.233 mil com depreciação e R$ 1.928 de mil custo de Pessoal, Material,
Serviços e Outros; e R$ 520 mil de incremento nos custos na Controladora com entidade de previdência privada em
razão de que o laudo atuarial determinava para o período de três meses encerrado em 31 de março de 2008 o
reconhecimento de uma receita de R$ 447 mil e no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 uma
despesa de R$ 73 mil, que reflete o efeito do rendimento nominal esperado sobre os ativos do plano. Com um
aumento igual ao da Receita Operacional, o Custo de Operação continuou a representar 14,4% da Receita
Operacional no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, o mesmo percentual do mesmo período
do ano anterior.
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Lucro Operacional Bruto
Como resultado da diferença entre a Receita Operacional Líquida e os Custos do Serviço de Energia Elétrica e de
Operação e das variações descritas acima, o Lucro Operacional Bruto no período de três meses encerrado em 31 de
março de 2009 totalizou R$166.191 mil, apresentando um aumento de 41,9% em relação ao mesmo período do
ano anterior. Com isso, o Lucro Operacional Bruto passou a representar 73,8% da Receita Operacional no período
de três meses encerrado em 31 de março de 2009, o que significou um aumento quando comparado aos 62,6% do
mesmo período do ano anterior.

Despesas Operacionais
A tabela abaixo mostra a composição das Despesas Operacionais da Companhia nos períodos indicados.
Despesas Operacionais

Período de três meses encerrado em 31 de março de

(em milhares de reais)

2009

2008

% Variação
2009/2008

Despesas com Vendas
Serviços de Terceiros

7

7

-

Provisão para Devedores Duvidosos

-

43

(100,0)

Subtotal Despesas com Vendas

(7)

(50)

(86,0)

Pessoal

2.903

2.070

40,2

Material

128

132

(3,0)

Despesas Gerais e Administrativas

Serviços de Terceiros

2.248

2.475

(9,2)

Arrendamento e Aluguéis

234

191

22,5

Depreciação e Amortização

232

133

74,4

Publicidade e Propaganda

6

-

-

Legais, Judiciais e Indenizações

85

646

(86,8)

Doações, Contribuições e Subvenção.

644

428

50,5

(6.480)

(6.075)

6,7

-

-

-

Subtotal Despesas Gerais e Administrativas
Outras Despesas Operacionais
Taxa de Fiscalização

969

567

70,9

Subtotal de Outras Despesas Operacionais

969

567

70,9

(4.278)

(4.034)

6,0

(11.734)

(10.726)

9,4

Amortização de Intangível de Concessão

Total Despesas Operacionais

As Despesas Operacionais para o período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 totalizaram R$11.734
mil, apresentando um acréscimo de 9,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Este crescimento
deve-se principalmente ao início das operações das UHEs de Castro Alves e 14 de Julho. Com este aumento inferior
ao observado para as Receitas Operacionais, as Despesas Operacionais passaram a representar 5,2% da Receita
Operacional no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, comparado com 5,7% do mesmo
período do ano anterior.
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Resultado do Serviço
O Resultado do Serviço acumulado da Companhia no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 foi
de R$154.457 mil e apresentou um aumento de 45,2%, em relação ao mesmo período do ano anterior. Esta
variação decorre principalmente das variações acima descritas para o Custo do Serviço de Energia Elétrica, Custo de
Operação e Despesas Operacionais. Com isso, o Resultado de Serviço passou representar 68,6% da Receita
Operacional no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, resultado superior ao do mesmo período
do ano anterior quando a rubrica representava 56,8%.

Lucro Antes dos Tributos
O Lucro Antes dos Tributos apurado no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 foi de R$106.904
mil, 85,4% maior do que o resultado apresentado no mesmo período do ano anterior. Esta variação decorre
principalmente do crescimento do Resultado do Serviço e de um Resultado Financeiro praticamente estável. Com
uma variação superior ao verificado pela Receita Operacional, o Lucro Antes dos Tributos passou a representar
47,5% da Receita Operacional no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, resultado superior ao
do mesmo período do ano anterior quando a linha representava 30,8%.

Lucro Líquido do Exercício
Como consequência de um forte crescimento na receita que não foi acompanhado por variação igual dos custos, a
Companhia apresentou Lucro Líquido acumulado de R$70.026 mil no período de três meses encerrado em 31 de
março de 2009, apresentando um crescimento de 90,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com isso,
o Lucro Líquido passou a representar 31,1% da Receita Operacional no período de três meses encerrado em 31 de
março de 2009, comparado com 19,7% do mesmo período do ano anterior.

EBITDA
A geração operacional de caixa, medida pelo EBITDA (Lucro líquido antes do Resultado Financeiro, imposto de
renda e contribuição social, depreciação, amortização e entidade de previdência privada) para o período de três
meses encerrado em 31 de março de 2009 foi de R$ 177.823 mil, sendo 41,5% maior que o apurado para o mesmo
trimestre de 2008 que foi R$ 125.639 mil. Esse resultado é decorrente principalmente do maior volume de vendas e
reduções significativas de custos, conforme discutido acima.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
A tabela abaixo apresenta um resumo das Demonstrações de Resultado para os exercícios sociais abaixo indicados:
Demonstração do Resultado
(Em Milhares de Reais)
Receita Operacional
Fornecimento de Energia Elétrica
Suprimento de Energia Elétrica
Outras Receitas Operacionais
Deduções da Operacional
ICMS
PIS
COFINS
ISS
Reserva Global de Reversão - RGR
Programa de P&D e Eficiência
Energética
Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE
Receita Operacional Líquida
Custo do Serviço de Energia
Elétrica
Energia Comprada para Revenda
Enc. Uso do Sist. de Trans. e
Distribuição
Custo de Operação
Pessoal
Entidade de Previdência Privada
Material
Serviços de Terceiros
Depreciação e Amortização
Outros Custos de Operação
Lucro Operacional Bruto
Despesas Operacionais
Com vendas
Gerais e Administrativas
Outras Despesas Operacionais
Amortização do Intangível de
Concessão
Resultado do Serviço
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Despesas Juros sobre o Capital
Próprio
Amortização do Ágio
Resultado Não Operacional
Lucro Antes dos Tributos e
Item Extraordinário
Contribuição Social
Contribuição Social Diferida
Imposto de Renda
Imposto de Renda Diferido
Participações/Contribuições
Estatutárias
Item Extraordinário Líquido de
Tributos
Lucro Antes da Reversão dos
Juros sobre Capital Próprio
Reversão dos Juros sobre
Capital Próprio
Lucro/prejuízo do exercício
Lucro/prejuízo por ação

843.177
3.724
820.127
19.326
(55.919)
(667)
(7.361)
(33.948)
(357)
(2.709)

% do
Total
100,0
0,4
97,3
2,3
(6,6)
(0,1)
(0,9)
(4,0)
(0,0)
(0,3)

690.761
3.438
648.054
39.269
(43.013)
(629)
(5.907)
(27.267)
(342)
(2.319)

% do
Total
100,0
0,5
93,8
5,7
(6,2)
(0,1)
(0,9)
(3,9)
(0,0)
(0,3)

506.223
1.777
498.917
5.529
4.681
(279)
1.653
6.300
(333)
(2.257)

% do
Total
100,0
0,4
98,6
1,1
0,9
(0,1)
0,3
1,2
(0,1)
(0,4)

% Variação
2008/2007
22,1
8,3
26,6
(50,8)
30,0
6,0
24,6
24,5
4,4
16,8

% Variação
2007/2006
36,5
93,5
29,9
610,2
(1.018,9)
125,4
(457,4)
(532,8)
2,7
2,7

(2.547)

(0,3)

(2.744)

(0,4)

(403)

(0,1)

(7,2)

580,9

(8.330)

(1,0)

(3.805)

(0,6)

-

-

118,9

-

787.258

93,4

647.748

93,8

510.904

100,9

21,5

26,8

(77.104)

(9,1)

(30.045)

(4,3)

(18.678)

(3,7)

156,6

60,9

(49.023)

(5,8)

(7.071)

(1,0)

(8.862)

(1,8)

593,3

(20,2)

(28.801)

(3,4)

(22.974)

(3,3)

(9.816)

(1,9)

25,4

134,0

(116.968)
(15.079)
1.786
(1.747)
(16.719)
(65.728)
(19.481)
593.186
(51.659)
(57)
(27.541)
(7.926)

(13,9)
(1,8)
0,2
(0,2)
(2,0)
(7,8)
(2,3)
70,4
(6,1)
(0,0)
(3,3)
(0,9)

(104.848)
(12.064)
914
(1.197)
(16.304)
(58.453)
(17.744)
512.855
(44.462)
(838)
(26.040)
(2.788)

(15,2)
(1,7)
0,1
(0,2)
(2,4)
(8,5)
(2,6)
74,2
(6,4)
(0,1)
(3,8)
(0,4)

(73.548)
(10.718)
(52)
(1.036)
(14.530)
(40.654)
(6.558)
418.678
(22.425)
(228)
(20.281)
(1.916)

(14,5)
(2,1)
(0,0)
(0,2)
(2,9)
(8,0)
(1,3)
82,7
(4,4)
(0,0)
(4,0)
(0,4)

11,6
25,0
95,4
45,9
2,5
12,4
9,8
15,7
16,2
(93,2)
5,8
184,3

42,6
12,6
(1.857,7)
15,5
12,2
43,8
170,6
22,5
98,3
267,5
28,4
45,5

(16.135)

(1,9)

(14.796)

(2,1)

-

-

9,0

-

541.527
24.194
(260.644)

64,2
2,9
(30,9)

468.393
24.248
(179.428)

67,8
3,5
(26,0)

396.253
25.723
(139.773)

78,3
5,1
(27,6)

15,6
(0,2)
45,3

18,2
(5,7)
28,4

(70.532)

(8,4)

(71.055)

(10,3)

-

-

(0,7)

-

-

-

-

-

(23.071)
(930)

(4,6)
(0,2)

-

(100,0)
(100,0)

234.545

27,8

242.158

35,1

258.202

51,0

(3,1)

(6,2)

(14.943)
(4.877)
(39.687)
(15.919)

(1,8)
(0,6)
(4,7)
(1,9)

(17.923)
(2.004)
(47.290)
32.926

(2,6)
(0,3)
(6,8)
4,8

(23.442)
573
(68.762)
(1.074)

(4,6)
0,1
(13,6)
(0,2)

(16,6)
143,4
(16,1)
(148,3)

(23,5)
(449,7)
(31,2)
(3.165,7)

-

-

-

-

(245)

-

-

-

-

-

-

-

(245)

-

-

-

159.119

18,9

207.867

30,1

165.252

32,6

(23,5)

25,8

70.532

8,4

71.055

10,3

-

-

(0,7)

-

229.651
0,00112

27,2

278.922
0,00136

40,4
0,0

165.252
0,0008

32,6
0,0

(17,7)
(17,6)

68,8
70,0

2008

2007
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2006

EXERCÍCIO

ENCERRADO EM

31

DE DEZEMBRO DE

2008

EM COMPARAÇÃO AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM

31

DE

DEZEMBRO DE 2007

Receita Operacional
A Receita Operacional da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 foi de
R$843.177 mil, representando crescimento de 22,1% quando comparado ao mesmo período do exercício
anterior. Os principais fatores que contribuíram para a variação ocorrida na receita foram:

Transferência do contrato de energia da BAESA para a CPFL Geração, com efeito positivo em 2008 de R$
31.500 mil;


Incremento de R$ 12.200 mil, referente a repotenciação de usinas;



Reajuste de tarifa de FURNAS em 7,75% gerou uma receita adicional de R$ 24.000 mil;



Entrada em operação da última turbina da ENERCAN com incremento de receita de R$ 21.000 mil;


e

Entrada em operação das Usinas Castro Alves e 14 de Julho com incremento de receita em R$ 62.600 mil;



CERAN – venda de crédito de carbono – R$ 6.000 mil.

A tabela abaixo mostra a quantidade e a composição de consumidores de energia elétrica da Companhia, bem
como os respectivos volumes de vendas e receita para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2008 e 2007.
Em 31 de dezembro de
Receita de Operações com Energia Elétrica

GWh

R$ (milhares)

% Variação

2008

2007

2008

2007

2008/2007

23

22

3.724

3.438

8,3

CPFL Paulista

2.544

2.234

353.057

258.675

36,5

CPFL Piratininga

1.151

866

127.970

86.783

47,5

119

6

16.797

244

6784,0

Fornecimento de Energia Elétrica

-

CPDL Comercialização Brasil S.A.
Outras
FURNAS
Energia Elétrica de Curto Prazo
Suprimento de Energia Elétrica

15

4

1.556

-

-

3.034

3.026

322.879

298.818

8,1

704

566

-2.132

3.534

(160,3)

7.567

6.702

820.127

648.054

26,6

Outras Receitas Operacionais

-

-

19.326

39.269

(50,8)

Total

-

-

843.177

690.761

22,1

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, a Companhia faturou um total de 7.567 GWh de energia
elétrica suprida basicamente para as empresas do grupo CPFL Energia e para FURNAS, quantidade 26,6% superior
àquela verificada no mesmo período em 2007. Esta variação deveu-se aos itens descritos na receita acima.

Deduções da Receita Operacional
A rubrica Deduções da Receita Operacional no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 totalizou
R$55.919 mil, apresentando um aumento de 30,0% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os impactos da
variação das deduções da Receita Operacional decorrem principalmente do aumento da Receita Operacional, com o
consequente aumento da base para incidência dos tributos, bem como do aumento de 118,9% das despesas com a
conta de desenvolvimento energético. Com isso, as deduções passaram a representar 6,6% da Receita Operacional
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, comparado a 6,2% no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2007.
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Receita Operacional Líquida
Como resultado da diferença entre a Receita Bruta Operacional e as Deduções da Receita Operacional, a Receita
Operacional Líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 totalizou R$787.258 mil,
apresentando um aumento de 21,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com o crescimento maior das
deduções em relação à Receita Operacional, a Receita Operacional Líquida passou a representar 93,4% da Receita
Operacional no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, comparado a 93,8% no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2007.

Custo do Serviço de Energia Elétrica
A rubrica Custo do Serviço de Energia Elétrica no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 totalizou
R$77.104 mil, apresentando um aumento de 156,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O aumento do
custo com energia elétrica decorre principalmente do incremento de R$ 41.952 mil no custo com Energia Comprada
para Revenda, devido à escassez de chuvas no primeiro trimestre de 2008, que afetaram BAESA e ENERCAN (R$
6.000 mil), e pela energia adquirida pela CERAN para honrar contratos de venda atrelados às usinas de Castro Alves
e 14 de Julho da ordem de R$ 36.000 mil, em função do atraso das obras. Com este aumento, a rubrica Custo do
Serviço de Energia Elétrica passou a representar 9,1% da Receita Operacional no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2008, comparado a 4,3% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007.
A tabela abaixo demonstra a composição dos Custo do Serviço de Energia Elétrica nos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2008 e 2007:
Em 31 de dezembro de

Energia Comprada no ACR
CEEE
CPFL Comercialização Brasil S.A.
Outros

GWh
2008
2007
1.254
325
1.072
325
103
79
-

R$ (milhares)
2008
2007
49.435
7.071
10.493
7.071
18.267
20.675
-

Crédito de PIS e COFINS
Subtotal
Encargos do Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição
Encargos da Rede Básica
Encargos de Conexão
Encargos de Uso do Sistema de Distribuição
Encargos de Serviços do Sistema – ESS

1.254
-

325
-

(412)
49.023
29.253
11.437
62
17.752
2

7.071
23.367
7.885
90
15.392
-

593,3
25,2
45,0
(31,1)
15,3
-

-

-

(1.172)
28.081
77.104

(393)
22.974
30.045

198,2
22,2
156,6

Energia Comprada para Revenda

Crédito de PIS e COFINS
Subtotal
Total

% Variação
2008/2007
599,1
48,4
-

Custo de Operação
A rubrica Custo de Operação no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 totalizou R$ 116.968 mil,
apresentando um aumento de 11,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este aumento decorre dos
maiores custos com depreciação causados pela entrada em operação das Usinas Castro Alves e 14 de Julho. Com
um aumento inferior ao da Receita Operacional, o Custo de Operação passou a representar 13,9% da Receita
Operacional no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, comparado a 15,2% no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2007.
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Lucro Operacional Bruto
Como resultado da diferença entre a Receita Operacional Líquida e os Custos do Serviço de Energia Elétrica e de
Operação, o Lucro Operacional Bruto no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 totalizou R$593.186
mil, apresentando um aumento de 15,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Devido a um aumento
inferior ao crescimento das receitas, que foi causado pelo maior Custo do Serviço de Energia Elétrica, o Lucro
Operacional Bruto passou a representar 70,4% da Receita Operacional no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2008, comparado a 74,2% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007.

Despesas Operacionais
A tabela abaixo mostra a composição das Despesas Operacionais da Companhia nos exercícios indicados.
Despesas Operacionais
(em milhares de reais)
Despesas com Vendas
Pessoal
Serviços de Terceiros
Provisão para Devedores Duvidosos
Subtotal Despesas com Vendas
Despesas Gerais e Administrativas
Pessoal
Material
Serviços de Terceiros
Arrendamento e Aluguéis
Depreciação e Amortização
Publicidade e Propaganda
Legais, Judiciais e Indenizações
Doações, Contribuições e Subvenção.
Outros
Subtotal Despesas Gerais e Administrativas
Outras Despesas Operacionais
Taxa de Fiscalização
(Ganho) Perda na Alienação e Desativação de Ativo Não Circulante
Perda pelo Não Aproveitamento de Estudos e Projetos
Outros
Subtotal de Outras Despesas Operacionais

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2008
2007

% Variação
2008/2007

12
45
57

426
10
402
838

20,0
(88,8)
(93,2)

11.010
560
11.012
943
711
730
672
1.081
822
27.541

9.753
843
11.956
1.011
188
558
264
456
1.011
26.040

12,9
(33,6)
(7,9)
(6,7)
278,2
30,8
154,5
137,1
(18,7)
5,8

3.459
(187)
4.674
(20)
7.926

2.003
418
367
2.788

72,7
(144,7)
1.173,6
184,3

Amortização de Intangível de Concessão

16.135

14.796

9,0

Total Despesas Operacionais

51.659

44.462

16,2

As Despesas Operacionais para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 totalizaram R$51.659 mil,
apresentando um acréscimo de 16,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Este crescimento devese principalmente em função da entrada em operação da usina Castro Alves e da primeira turbina da usina 14 de
Julho da controlada CERAN.
Devido a um aumento inferior ao crescimento das receitas, as Despesas Operacionais passaram a representar 6,1%
da Receita Operacional no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, comparado a 6,4% no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2007.

Lucro Antes dos Tributos
O Lucro Antes dos Tributos apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 foi de R$234.545
mil, 3,1% menor do que o resultado apresentado no mesmo período do ano anterior. Esta redução é justificada
pelas explicações apresentadas acima para o Lucro Operacional Bruto e Despesas Operacionais, bem como pelo
crescimento de 45,3% nas Despesas Financeiras basicamente pelo aumento do endividamento da controladora,
pelas despesas adicionais em decorrência do início de operação de usinas de geração das controladas e efeito do
dólar e da cesta de moedas que indexa as dívidas da ENERCAN, que em 2008 tiveram uma valorização em torno de
32% ante uma desvalorização em torno de 17% em 2007. Com esta queda, o Lucro Antes dos Tributos passou a
representar 27,8% da Receita Operacional no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, comparado a
35,1% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007.
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Lucro Líquido do Exercício
Como consequência das variações descritas acima, a Companhia apresentou Lucro Líquido de R$229.651 mil no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, uma redução de 17,7% em relação ao mesmo período do
ano anterior.

EBITDA
A geração operacional de caixa, medida pelo EBITDA, foi de R$ 622.315 mil para o exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2008, um crescimento de 15,0% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado é
decorrente principalmente do aumento de R$ 139.000 mil na Receita Operacional Líquida, apesar do aumento de R$
47.000 mil no Custo do Serviço de Energia Elétrica, devido à escassez de chuvas no primeiro trimestre de 2008, que
afetaram BAESA e ENERCAN, e da energia adquirida pela CERAN para honrar contratos de venda atrelados às
usinas de Castro Alves e 14 de Julho da ordem de R$ 36.000 mil, em função do atraso das obras e de um aumento
de R$ 7.000 mil nas Despesas Operacionais, basicamente em função da entrada em operação da usina Castro Alves
e da primeira turbina da usina 14 de Julho da controlada CERAN.
EXERCÍCIO

ENCERRADO EM

31

DE DEZEMBRO DE

2007

EM COMPARAÇÃO AO EXERCÍCIO ENCERRADO EM

31

DE

DEZEMBRO DE 2006

Receita Operacional
A Receita Operacional da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 foi de
R$690.761 mil, representando crescimento de 36,5% quando comparado ao mesmo período do exercício
anterior. Este aumento deveu-se basicamente em função da entrada em operação comercial das três unidades
geradoras da usina Campos Novos em fevereiro e maio de 2007.
A tabela abaixo mostra a quantidade e a composição de consumidores de energia elétrica da Companhia, bem
como os respectivos volumes de vendas e receita para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2007 e 2006.
Em 31 de dezembro de
GWh

Receita de Operações com Energia Elétrica

R$ (milhares)

Variação %
2007/2006

2007

2006

2007

2006

Fornecimento Faturado

20

11

3.496

1.549

Consumo Próprio

2

1

-

-

-

Fornecimento Não Faturado

-

-

(58)

228

(125,4)

22

12

3.438

1.777

93,5

FURNAS

3.026

3.026

298.818

273.480

9,3

Outras

3.110

1.666

345.702

223.604

54,6

566

33

3.534

1.833

92,8

6.702

4.725

648.054

498.917

29,9

Fornecimento de Energia Elétrica

Energia Elétrica de Curto Prazo
Suprimento de Energia Elétrica

125,7

Outras Receitas Operacionais

-

-

39.269

5.529

610,2

Total

-

-

690.761

506.223

36,5

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, a Companhia faturou um total de 6.702 GWh de energia
elétrica suprida basicamente para as empresas do grupo CPFL Energia e para FURNAS, quantidade 41,8% superior
àquela verificada no mesmo período em 2006. Esta variação deveu-se principalmente aos itens descritos na rubrica
Receita Operacional acima.
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Deduções da Receita Operacional
A rubrica Deduções da Receita Operacional no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 totalizou
R$43.013 mil, apresentando um aumento de 1.018,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os impactos
da variação das deduções da Receita Operacional decorrem principalmente do aumento da Receita Operacional com
o consequente aumento da base para incidência de tributos, bem como do reconhecimento em 2006 de créditos de
PIS e COFINS. Com isso, as deduções passaram a representar 6,2% da Receita Operacional no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2007, comparado a 0,9% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2006.

Receita Operacional Líquida
Como resultado da diferença entre a Receita Operacional e as Deduções da Receita Operacional, a Receita
Operacional Líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 totalizou R$647.748 mil,
apresentando um aumento de 26,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com o maior crescimento das
deduções em relação à Receita Operacional, a Receita Operacional Líquida passou a representar 93,8% da Receita
Operacional no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, comparado a 100,9% no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2006.

Custo do Serviço de Energia Elétrica
A rubrica Custo do Serviço de Energia Elétrica no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 totalizou
R$30.045 mil, apresentando um aumento de 60,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este aumento
decorre principalmente do incremento de 134,0% dos Encargos do Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição,
compensados parcialmente pela redução de 20,2% na Energia Compra para Revenda. Com este aumento, a rubrica
Custo do Serviço de Energia Elétrica passou a representar 4,3% da Receita Operacional no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2007, comparado a 3,7% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2006.
A tabela abaixo demonstra a composição do Custo do Serviço de Energia Elétrica nos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2007 e 2006:
Em 31 de dezembro de
GWh

Energia Comprada para Revenda

R$ (milhares)

% Variação

2007

2006

2007

2006

2007/2006

325

496

7.071

7.904

(10,5)

-

-

-

958

-

325

496

7.071

8.862

(20,2)

-

-

-

-

7.885

7.076

11,4

-

2.665

480,9

Crédito de PIS e COFINS

-

15.482
(393)

75

(624,0)

Subtotal dos encargos de uso do sistema de transmissão e distribuição

-

-

22.974

9.816

134,0

325

496

30.045

18.678

60,9

CCEE
Crédito de PIS e COFINS
Subtotal energia elétrica comprada para revenda
Encargos do Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição
Encargos da Rede Básica
Encargos de Conexão

Total

Custo de Operação
A rubrica Custo de Operação no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 totalizou R$ 104.848 mil,
apresentando um aumento de 42,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este aumento decorre dos
maiores custos causados pela despesa de depreciação em função da entrada em operação comercial da
ENERCAN em fevereiro e maio de 2007. Com um aumento superior ao da Receita Operacional, o Custo de
Operação passou a representar 15,2% da Receita Operacional no exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2007, comparado a 14,5% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006.
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Lucro Operacional Bruto
Como resultado da diferença entre a Receita Operacional Líquida e os Custos do Serviço de Energia Elétrica e de
Operação, o Lucro Operacional Bruto no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 totalizou R$512.855
mil, apresentando um aumento de 22,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Devido a um aumento
inferior ao crescimento das receitas, que foi causado pelo maior Custo do Serviço de Energia Elétrica, o Lucro
Operacional Bruto passou a representar 74,2% da Receita Operacional no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2007, comparado a 82,7% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006.

Despesas Operacionais
A tabela abaixo mostra a composição das Despesas Operacionais da Companhia nos exercícios indicados.
Despesas Operacionais
(Em Milhares d Reais)

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2007
2006

Despesas com Vendas
Pessoal
Serviços de Terceiros
Provisão para Devedores Duvidosos
Subtotal Despesas com Vendas
Despesas Gerais e Administrativas
Pessoal
Material
Serviços de Terceiros
Arrendamento e Aluguéis
Depreciação e Amortização
Outros
Subtotal Despesas Gerais e Administrativas
Outras Despesas Operacionais
Taxa de Fiscalização
Pesquisa Eficiência Energética
Perda na Desativação de Ativos Não Circulantes
Perda Pelo Não Aproveitamento de Estudos e Projetos
Subtotal outras Despesas Operacionais
Amortização de Ágio por Incorporação
Total Despesas Operacionais

% Variação
2007/2006

426
10
402
838

168
60
228

153,6
(83,3)
267,5

9.753
843
11.956
1.011
188
2.289
26.040

8.792
578
7.744
1.088
862
1.217
20.281

10,9
45,8
54,4
(7,1)
(78,2)
88,1
28,4

2.003
418
367
2.788
14.796
44.462

1.902
14
1.916
22.425

5,3
45,5
98,3

As Despesas Operacionais para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 totalizaram R$ 44.462 mil,
apresentando um acréscimo de 98,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Este aumento deve-se
principalmente à amortização do ágio por incorporação da SEMESA que em 2007 passou a ser demonstrada como
Despesa Operacional e pelo aumento de 28,4% nas Despesas Gerais e Administrativas, que foram influenciadas
basicamente pela entrada em operação da usina Campos Novos em fevereiro e maio de 2007.
Devido a este aumento, as Despesas Operacionais passaram a representar 6,4% da Receita Operacional no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, comparado a 4,4% no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2006.

Resultado do Serviço
O Resultado do Serviço acumulado da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 foi de
R$468.393 mil e apresentou um aumento de 18,2%, em relação ao mesmo período do ano anterior. Esta variação
decorre principalmente das variações acima descritas para o Custo do Serviço de Energia Elétrica, Custo de
Operação e Despesas Operacionais. Com isso, o Resultado de Serviço passou representar 67,8% da Receita
Operacional no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, resultado inferior ao do mesmo período do
ano anterior quando a rubrica representava 78,3%.
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Lucro Antes dos Tributos
O Lucro Antes dos Tributos apurado exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007 foi de R$ 242.158 mil,
6,2% menor do que o resultado apresentado no mesmo período do ano anterior. Esta redução é justificada pelas
explicações apresentadas acima para o Lucro Operacional Bruto e Despesas Operacionais, bem como pelo
crescimento de 28,4% das Despesas Financeiras basicamente pelo aumento do endividamento da controladora e
por despesas com juros sobre o capital próprio lançadas no período, que não existiam em 2006. Com esta queda, o
Lucro Antes dos Tributos passou a representar 35,1% da Receita Operacional no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2007, comparado a 51,0% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006.

Lucro Líquido do Exercício
Como consequência das variações descritas acima e de uma tributação do lucro menor devido ao lançamento de um
Imposto de Renda Diferido no montante de R$ 32.926 mil no período, a Companhia apresentou Lucro Líquido de
R$278.922 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, um crescimento de 68,9% em relação ao
mesmo período do ano anterior. Com isso, o Lucro Líquido passou a representar 40,4% da Receita Operacional no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, comparado com 32,6% no exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2006.

EBITDA
A geração operacional de caixa, medida pelo EBITDA, foi de R$ 540.916 mil para o exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2007, apresentando um crescimento de 23,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Esse resultado é decorrente principalmente do crescimento de 36,5% da Receita Operacional, que deveu-se
basicamente em função da entrada em operação comercial da usina Campos Novos iniciada em fevereiro de
2007 e não foi acompanhado por crescimento proporcional dos custos e despesas.
Conciliação do Lucro Líquido com o EBITDA
Apresentamos a seguir, a reconciliação do Lucro Líquido com o EBITDA para os exercícios e períodos indicados.
No período de três meses
encerrado em 31 de março de

Em 31 de dezembro de

2006

2007

2008

2009

165.252

278.922

(188)

(914)

229.651

36.823

70.026

(1.786)

(447)

Depreciação e Amortização

64.587

73

73.437

82.574

19.724

23.293

Resultado Financeiro

114.050

226.235

306.982

48.688

47.553

-

-

-

-

-

Contribuição Social

22.869

19.927

19.820

5.347

9.784

Imposto de Renda

69.807

14.364

55.606

15.504

27.094

Item Extraordinário

245

-

-

-

-

Conciliação do EBITDA

2008

(Em milhares de reais)
(Prejuízo) Lucro Líquido do Período
Entidade de Previdência Privada

Equivalência Patrimonial

Reversão Juros Capital Próprio
EBITDA AJUSTADO

-

(71.055)

(70.532)

-

-

436.622

540.916

622.315

125.639

177.823

Nota: O EBITDA AJUSTADO por ser uma medida não contábil (non-GAAP measure) apresentado, pode não ser comparável à mesma
informação apresentada por outras companhias.
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BALANÇO PATRIMONIAL
Análise das Principais Contas Patrimoniais da Companhia
Balanço Patrimonial Ativo

31 de março

% do

31 de dezembro

% do

%

(em milhares de reais)

de 2009

Total

de 2008

Total

Variação

Ativo Circulante

304.077

7,0

417.840

9,5

(27,2)

Disponibilidades

151.420

3,5

252.645

5,8

(40,1)

Consumidores, Concessionários e Permissio.

95.424

2,2

94.862

2,2

0,6

Tributos a Compensar

17.030

0,4

23.522

0,5

(27,6)

Despesas Pagas Antecipadamente

4.162

0,1

4.267

0,1

(2,5)

Créditos Fiscais Diferidos

12.784

0,3

18.086

0,4

(29,3)

Derivativos

5.242

0,1

7.557

0,2

(30,6)

Outros

18.015

0,4

16.901

0,4

6,6

4.024.709

93,0

3.974.450

90,5

1,3

342.246

7,9

405.198

9,2

(15,5)

Consumidores, Concessionários e Permissio.

29.975

0,7

29.975

0,7

0,0

Títulos e Valores Mobiliários

21.584

0,5

9.669

0,2

123,2

Tributos a Compensar

8.993

0,2

9.423

0,2

(4,6)

Despesas Pagas Antecipadamente

4.206

0,1

4.816

0,1

(12,7)

Créditos Fiscais Diferidos

42.338

1,0

45.426

1,0

(6,8)

Derivativos

160.402

3,7

235.080

5,4

(31,8)
5,6

Ativo Não Circulante
Ativo Realizável de Longo Prazo

Outros
Imobilizado
Intangível
Diferido
Ativo Total
Balanço Patrimonial Passivo

74.748

1,7

70.809

1,6

3.403.813

78,6

3.285.348

74,8

3,6

259.122

6,0

263.371

6,0

(1,6)

19.528

0,5

20.533

0,5

(4,9)

4.328.786

100,0

4.392.290

100,0

(1,4)

31 de março

% do

31 de dezembro

% do

%

(em milhares de reais)

de 2009

Total

de 2008

Total

Variação

Passivo Circulante

(4,3)

614.383

14,2

642.306

14,6

Fornecedores

13.384

0,3

14.740

0,3

(9,2)

Encargos de Dívida

4.935

0,1

8.274

0,2

(40,4)

Encargos de Debêntures

3.885

0,1

1.707

0,0

127,6

Empréstimos e Financiamentos

227.769

5,3

225.728

5,1

0,9

Debêntures

84.141

1,9

84.094

1,9

0,1

881

0,0

752

0,0

17,2

Taxas Regulamentares

3.769

0,1

5.093

0,1

(26,0)

Tributos e Contribuições Sociais

27.155

0,6

30.930

0,7

(12,2)

Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio

236.332

5,5

244.332

5,6

(3,3)

Obrigações Estimadas

2.189

0,1

2.134

0,0

(2,6)

Outras Contas a Pagar

9.943

0,2

24.522

0,6

(59,5)

2.504.303

57,9

2.609.910

59,4

(4,0)

43.748

1,0

65.434

1,5

(33,1)

Entidade de Previdência Privada

Passivo Não Circulante
Encargos de Dívidas
Empréstimos e Financiamentos

2.379.929

55,0

2.464.844

56,1

(3,4)

Debêntures

29.899

0,7

30.690

0,7

(2,6)

Entidade de Previdência Privada

5.694

0,1

6.104

0,1

(6,7)

Provisão para Contingências

4.482

0,1

4.366

0,1

2,7

Outras Contas a Pagar

40.551

0,9

38.472

0,9

5,4

Patrimônio Líquido

1.210.100

28,0

1.140.074

26,0

6,1

1.039.618

24,0

1.039.618

23,7

0,0

Reservas de Lucro

100.456

2,3

100.456

2,3

0,0

Lucros Acumulados

70.026

1,6

-

-

-

4.328.786

100,0

4.392.290

100,0

(1,4)

Capital Social

Passivo Total
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COMPARAÇÃO

DAS

PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS

EM

31

DE MARÇO DE

2009

EM COMPARAÇÃO A

31

DE

DEZEMBRO DE 2008

Ativo Circulante
Em 31 de março de 2009, o Ativo Circulante da Companhia era de R$304.077 mil, 27,2% a menos do que em 31 de
dezembro de 2008. Com isso, o Ativo Circulante passou a representar 7,0% do Ativo Total em 31 de março de
2009, contra 9,5% em 31 de dezembro de 2008. Essa variação é consequência principalmente da variação das
contas abaixo:
Disponibilidades
As Disponibilidades totalizaram R$ 151.420 mil em 31 de março de 2009, representando uma redução de 40,1% em
relação a 31 de dezembro de 2008. Essa variação é consequência principalmente do uso do caixa em investimentos
de capital fixo. Com isso, as Disponibilidades passaram a representar 3,5% do Ativo Total em 31 de março de 2009,
contra 5,8% em 31 de dezembro de 2008.

Ativo Realizável a Longo Prazo
Em 31 de março de 2009, o Ativo Realizável a Longo Prazo da Companhia era de R$342.246 mil, 15,5% a menos do
que em 31 de dezembro de 2008. Com isso, o Ativo Realizável a Longo Prazo passou a representar 7,9% do Ativo
Total em 31 de março de 2009, contra 9,2% do que em 31 de dezembro de 2008. A variação é justificada
principalmente em razão da alteração na linha abaixo:
Derivativos
A Companhia possuía R$165.644 mil a receber de curto e longo prazo, em 31 de março de 2009, decorrente de
operações com derivativos. Em 31 de dezembro de 2008, a Companhia tinha um ativo a receber de curto e longo
prazo no montante de R$ 242.637 mil. Tal variação decorre de ajustes nas posições no período. Com isso, a conta
derivativos de longo prazo passou a representar 3,8% do Ativo Total em 31 de março de 2008, contra 5,5% em 31
de dezembro de 2008.
Imobilizado
Em 31 de março de 2009, o Imobilizado da Companhia era de R$3.403.813 mil, ou seja, 3,6% a mais do que em 31
de dezembro de 2008. Este crescimento resulta de investimentos realizados em expansão e construção de novas
usinas durante o período. Com isso, a conta Imobilizado passou a representar 78,6% do Ativo Total em 31 de
março de 2009, contra 74,8% em 31 de dezembro de 2008.

Passivo Circulante
Em 31 de março de 2009, o Passivo Circulante da Companhia era de R$614.383 mil, 4,3% menor do que em 31 de
dezembro de 2008. Com isso, o Passivo Circulante passou a representar 14,2% do Passivo Total em 31 de março de
2008, contra 14,6% em 31 de dezembro de 2008. A variação é justificada em razão principalmente das alterações
nas linhas abaixo:
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Encargos de dívida
A Companhia possuía Encargos de Dívida de R$4.935 mil junto a seus credores em 31 de março de 2009, em
comparação ao montante de R$8.274 mil em 31 de dezembro de 2008. Essa variação de 40,4% decorre
principalmente do pagamento de tais encargos no período. Com isso, os Encargos de Dívida de curto prazo
passaram a representar 0,1% do Passivo Total em 31 de março de 2009, contra 0,2% em 31 de dezembro de 2008.
Tributos e contribuições sociais
A Companhia possuía um saldo de Tributos e Contribuições Sociais de R$27.155 mil em 31 de março de 2008, em
comparação ao montante de R$ 30.930 mil em 31 de dezembro de 2008. Essa redução de 12,2% decorre
principalmente do pagamento de tributos no período. Com isso, a conta Tributos e Contribuições Sociais de curto
prazo passou a representar 0,6% do Passivo Total em 31 de março de 2009, contra 0,7% em 31 de dezembro de
2008.

Passivo Não Circulante
Em 31 de março de 2009, o Passivo Não Circulante da Companhia era de R$2.504.303 mil, 4,0% a menos do que
em 31 de dezembro de 2008. Com isso, o Passivo Não Circulante passou a representar 57,9% do Passivo Total em
31 de março de 2009, contra 59,4% em 31 de dezembro de 2008. A variação é justificada principalmente em razão
das variações abaixo:

Encargos de dívida
A Companhia possuía Encargos de Dívida de R$43.748 mil no longo prazo junto a seus credores em 31 de março de
2009, em comparação ao montante de R$65.434 em 31 de dezembro de 2008. Essa variação de 33,1% decorre
principalmente da transferência para o curto prazo de tais encargos no período. Com isso, os Encargos de Dívida de
longo prazo passaram a representar 1,0% do Passivo Total em 31 de março de 2009, contra 1,5% em 31 de
dezembro de 2008.
Empréstimos e Financiamentos
Os Empréstimos e Financiamentos de longo prazo da Emissora totalizavam R$2.379.929 mil em 31 de março de
2009, um decréscimo de 3,4% em relação a 31 de dezembro de 2008. Essa variação é resultado da classificação no
curto prazo de dívidas com vencimento em até um ano. Com isso, os Empréstimos e Financiamentos de longo prazo
passaram a representar 55,0% do Passivo Total em 31 de março de 2009, contra 56,1% em 31 de dezembro de
2008.

Patrimônio Líquido
Em 31 de março de 2009, o Patrimônio Líquido da Companhia era de R$1.210.100, 6,1% maior do que em 31 de
dezembro de 2008. Com isso, o Patrimônio Líquido passou a representar 28,0% do Passivo Total em 31 de março
de 2009, contra 26,0% em 31 de dezembro de 2008. A variação é justificada pelo lucro de R$ 70.026 mil apurado
no período.
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Análise das Principais Contas Patrimoniais da Companhia
COMPARAÇÃO

DAS

PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS

EM

31

DE DEZEMBRO DE

2008

EM COMPARAÇÃO A

31

DE

DEZEMBRO DE 2007

Em 31 de dezembro de
Balanço Patrimonial Ativo
(em milhares de reais)
Ativo Circulante
Disponibilidades
Consumidores, Concessionários e
Permissio.
Dividendos
Tributos a Compensar
Despesas Pagas Antecipadamente
Créditos Fiscais Diferidos
Derivativos
Outros
Ativo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Consumidores, Concessionários e
Permissio.
Títulos e Valores Mobiliários
Tributos a Compensar
Despesas Pagas Antecipadamente
Créditos Fiscais Diferidos
Derivativos
Outros
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido
Ativo Total

417.840
252.645

% do
Total
9,5
5,8

94.862
23.522
4.267
18.086
7.557
16.901
3.974.450
405.198
29.975
9.669
9.423
4.816
45.426
235.080
70.809
3.285.348
263.371
20.533
4.392.290

2008

Balanço Patrimonial Passivo
(em milhares de reais)
Passivo Circulante
Fornecedores
Encargos de Dívida
Encargos de Debêntures
Empréstimos e Financiamentos
Debêntures
Entidade de Previdência Privada
Taxas Regulamentares
Tributos e Contribuições Sociais
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
Obrigações Estimadas
Derivativos
Outras Contas a Pagar
Passivo Não Circulante
Encargos de Dívidas
Empréstimos e Financiamentos
Debêntures
Entidade de Previdência Privada
Provisão para Contingências
Derivativos
Outras Contas a Pagar
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reservas de Lucro
Prejuízos Acumulados
Passivo Total

536.847
404.809

% do
Total
14,0
10,5

2,2
0,5
0,1
0,4
0,2
0,4
90,5
9,2

74.464
25.764
4.937
18.175
8.698
3.306.839
157.672

0,7
0,2
0,2
0,1
1,0
5,4
1,6
74,8
6,0
0,5
100,0

30.471
9.240
8.397
66.134
43.430
2.848.497
278.167
22.503
3.843.686

2007

2008

% do
Total

642.306
14.740
8.274
1.707
225.728
84.094
752
5.093
30.930
244.332
2.134
24.522
2.609.910
65.434
2.464.844
30.690
6.104
4.366
38.472
1.140.074
1.039.618
100.456
4.392.290

14,6
0,3
0,2
0,0
5,1
1,9
0,0
0,1
0,7
5,6
0,0
0,6
59,4
1,5
56,1
0,7
0,1
0,1
0,9
26,0
23,7
2,3
100,0

240.973
95.660

% do
Total
7,7
3,0

% Variação
2008/2007
(22,2)
(37,6)

% Variação
2007/2006
122,8
323,2

1,9
0,7
0,1
0,5
0,2
86,0
4,1

60.631
16.755
40.519
1.947
13.061
12.400
2.908.445
110.541

1,9
0,5
1,3
0,1
0,4
0,4
92,4
3,5

(27,4)
(8,7)
(13,6)
(0,5)
94,3
20,2
157,0

22,8
(36,4)
153,6
39,2
(29,9)
13,7
42,6

0,8
0,2
0,2
1,7
1,1
74,1
7,2
0,6
100,0

30.899
18.748
3.374
40.195
17.325
1.033.798
1.741.405
22.571
3.149.288

1,0
0,6
0,1
1,3
0,6
32,8
55,3
0,0
0,7
100,0

(1,6)
2,0
(42,6)
(31,3)
63,0
15,3
(5,3)
(8,8)
14,3

(1,4)
(50,7)
148,9
64,5
150,7
63,6
(0,3)
22,0

2006

Em 31 de dezembro de
%
% do % Variação % Variação
2007
do
2006
Total 2008/2007 2007/2006
Total
849.614
22,1
492.030
15,6
(24,4)
72,7
32.031
0,8
48.326
1,5
(54,0)
(33,7)
10.275
0,3
4.398
0,1
(19,5)
133,6
2.963
0,1
7.175
0,2
(42,4)
(58,7)
365.203
9,5
110.514
3,5
(38,2)
230,5
154.617
4,0
136.252
4,3
(45,6)
13,5
1.200
0,0
1.380
0,0
(37,3)
(13,0)
2.643
0,1
92,7
39.021
1,0
65.335
2,1
(20,7)
(40,3)
175.323
4,6
73.791
2,3
39,4
137,6
1.491
0,0
43,1
18.730
0,5
8.746
0,3
144,2
46.117
1,2
36.113
1,1
(46,8)
27,7
1.866.832 48,6 1.542.668 49,0
39,8
21,0
6.131
0,2
245
0,0
967,3
2.402,4
1.596.453
41,5
1.240.958
39,4
54,4
28,6
113.575
3,0
268.615
8,5
(73,0)
(57,7)
8.636
0,2
10.694
0,3
(29,3)
(19,2)
3.426
0,1
27,4
44.713
1,2
5.682
0,2
686,9
93.898
2,4
16.474
0,5
(59,0)
470,0
1.127.240 29,3 1.114.337 35,4
1,1
1,2
1.039.618
27,0
1.039.618
41,6
0,0
88.973
2,3
74.972
2,4
12,9
18,7
(1.351)
3.843.686
3.149.288 100,0
14,3
22,0
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Ativo Circulante
Em 31 de dezembro de 2008, o Ativo Circulante da Companhia era de R$417.840 mil, 22,2% a menos do que em
31 de dezembro de 2007. Com isso, o Ativo Circulante passou a representar 9,5% do Ativo Total em 31 de
dezembro de 2008, contra 14,0% do que em 31 de dezembro de 2007. Essa variação é consequência
principalmente das variações das contas abaixo listadas:
Disponibilidades
As Disponibilidades totalizaram R$252.645 mil em 31 de dezembro de 2008, representando uma redução de 37,6%
em relação a 31 de dezembro de 2007. Essa variação é consequência principalmente do uso do caixa em
investimentos de capital fixo e para a amortização de parte da dívida de curto prazo. Com isso, as Disponibilidades
passaram a representar 5,8% do Ativo Total em 31 de dezembro de 2008, contra 10,5% em 31 de dezembro de
2007.
Consumidores, Concessionárias e Permissionárias
Os recebíveis de curto prazo da Emissora decorrentes de vendas para Consumidores, Concessionárias e
Permissionárias em 31 de dezembro de 2008 totalizaram R$94.862 mil em 31 de dezembro de 2008, representando
uma aumento de 27,4% em relação a 31 de dezembro de 2007. Esta variação reduziu parcialmente o efeito da
redução das Disponibilidades na queda do Ativo Circulante.
Essa variação é consequência principalmente do aumento da Receita Operacional no período em decorrência da
entrada em operação das Usinas Castro Alves e 14 de Julho. Com isso, a conta Consumidores, Concessionárias e
Permissionárias passou a representar 2,2% do Ativo Total em 31 de dezembro de 2008, contra 1,9% em 31 de
dezembro de 2007.

Ativo Realizável a Longo Prazo
Em 31 de dezembro de 2008, o Ativo Realizável a Longo Prazo da Companhia era de R$405.198 mil, 157,0% a mais
do que em 31 de dezembro de 2007. Com isso, o Ativo Realizável a Longo Prazo passou a representar 9,2% do
Ativo Total em 31 de dezembro de 2008, contra 4,1% do que em 31 de dezembro de 2007. A variação é justificada
principalmente em razão das alterações nas linhas abaixo:
Derivativos
A Companhia possuía R$242.037 mil a receber de curto e longo prazo, em 31 de dezembro de 2008, decorrente de
operações com derivativos. Em 31 de dezembro de 2007, a Companhia tinha um passivo a pagar de curto e longo
prazo no montante de R$ 132.305. Tal variação decorre de ajustes positivos nas posições no período. Com isso, a
conta Derivativos de longo prazo passou a representar 5,5% do Ativo Total em 31 de dezembro de 2008, contra
0,0% em 31 de dezembro de 2007.
Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2008, o Imobilizado da Companhia era de R$3.285.348 mil, ou seja, 15,3% a mais do que
em 31 de dezembro de 2007. Este crescimento resulta de investimentos realizados em expansão e construção de
novas usinas durante o período. Com isso, a conta Imobilizado passou a representar 74,8% do Ativo Total em 31 de
dezembro de 2008, contra 32,8% em 31 de dezembro de 2007.
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Passivo Circulante
Em 31 de dezembro de 2008, o Passivo Circulante da Companhia era de R$642.306 mil, 24,4% a menos do que em
31 de dezembro de 2007. Com isso, o Passivo Circulante passou a representar 14,6% do Passivo Total em 31 de
dezembro de 2008, contra 22,1% em 31 de dezembro de 2007. A variação é justificada em razão principalmente
das alterações nas linhas abaixo:
Fornecedores
A Companhia possuía um débito total de R$14.740 mil junto a seus fornecedores de energia elétrica em 31 de
dezembro de 2008, em comparação ao montante de R$32.031 mil na mesma data do ano anterior. Essa variação
de 54,0% decorre principalmente da redução das compras de materiais e serviços verificadas junto ao
empreendimento de Campos Novos. Com isso, a conta Fornecedores de curto prazo passou a representar 0,8% do
Passivo Total em 31 de dezembro de 2008, contra 0,3% em 31 de dezembro de 2007.
Empréstimos e Financiamentos
Os Empréstimos e Financiamentos de curto prazo da Emissora totalizavam R$225.728 mil em 31 de dezembro
de 2008, uma diminuição de 38,2% em relação a 31 de dezembro de 2007. Essa variação é resultado do
pagamento e refinanciamento de longo prazo de tais empréstimos. Com isso, os Empréstimos e Financiamentos de
curto prazo passaram a representar 5,1% do Passivo Total em 31 de dezembro de 2008, contra 9,5% em 31 de
dezembro de 2007. Este item contribuiu significativamente para a redução do Passivo Circulante.
Debêntures
Em 31 de dezembro de 2008, o saldo a pagar no curto prazo referente às Debêntures emitidas pela Companhia
totalizava R$84.094 mil, uma diminuição de 45,6% em relação a 31 de dezembro de 2007. Essa variação decorre
principalmente da amortização de grande parte do saldo de Debêntures do ano anterior, apesar da transferência
para o curto prazo de parte das Debêntures que vencerão em menos de um ano. Com isso, a conta Debêntures de
curto prazo passou a representar 1,9% do Passivo Total em 31 de dezembro de 2008, contra 4,0% em 31 de
dezembro de 2007, item que contribuiu para a diminuição do Passivo Circulante.

Passivo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2008, o Passivo Não Circulante da Companhia era de R$2.609.910 mil, 39,8% a mais do
que em 31 de dezembro de 2007. Com isso, o Passivo Não Circulante passou a representar 59,4% do Passivo Total
em 31 de dezembro de 2008, contra 48,6% em 31 de dezembro de 2007. A variação é justificada principalmente
em razão das variações abaixo:
Empréstimos e Financiamentos
Os Empréstimos e Financiamentos de longo prazo da Emissora totalizavam R$2.464.844 mil em 31 de dezembro
de 2008, um aumento de 54,4% em relação a 31 de dezembro de 2007. Essa variação é resultado do
refinanciamento de dívidas de curto prazo e contratação de novos financiamentos. Com isso, os Empréstimos e
Financiamentos de longo prazo passaram a representar 56,1% do Passivo Total em 31 de dezembro de 2008,
contra 41,5% em 31 de dezembro de 2007.
Debêntures
Em 31 de dezembro de 2008, o saldo a pagar no longo prazo referente às Debêntures emitidas pela Companhia
totalizava R$30.690 mil, uma diminuição 73,0% em relação a 31 de dezembro de 2007. Essa variação decorre
principalmente da transferência para o curto prazo de parte das Debêntures que vencerão em menos de um ano.
Com isso, o saldo da conta Debêntures de longo prazo passou a representar 0,7% do Passivo Total em 31 de
dezembro de 2008, contra 3,0% em 31 de dezembro de 2007. Esta variação negativa contribuiu significativamente
para a redução do exigível a longo prazo.
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Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2008, o Patrimônio Líquido da Companhia era de R$1.140.074 mil, 1,1% maior do que em
31 de dezembro de 2007. Com isso, o Patrimônio Líquido passou a representar 26,0% do Passivo Total em 31 de
dezembro de 2008, contra 29,3% em 31 de dezembro de 2007. A variação é justificada em razão da rubrica abaixo:
Reservas de Lucro
As reservas de capital da Emissora somavam R$100.456 mil em 31 de dezembro de 2008, 12,9% maior do que na
mesma data do ano anterior.
COMPARAÇÃO

DAS

PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS

EM

31

DE DEZEMBRO DE

2007

EM COMPARAÇÃO A

31

DE

DEZEMBRO DE 2006

Ativo Circulante
Em 31 de dezembro de 2007, o Ativo Circulante da Companhia era de R$536.847 mil, 122,8% a mais do que em 31
de dezembro de 2006. Com isso, o Ativo Circulante passou a representar 14,0% do Ativo Total em 31 de dezembro
de 2007, contra 7,7% do que em 31 de dezembro de 2006. Essa variação é consequência principalmente das
variações da conta abaixo listada:
Disponibilidades
As Disponibilidades totalizaram R$404.809 mil em 31 de dezembro de 2007, representando um aumento de 323,2%
em relação a 31 de dezembro de 2006. Essa variação é consequência principalmente de novas captações de
recursos no período. Com isso, as Disponibilidades passaram a representar 10,5% do Ativo Total em 31 de
dezembro de 2007, contra 3,0% em 31 de dezembro de 2006.

Ativo Realizável a Longo Prazo
Em 31 de dezembro de 2007, o Ativo Realizável a Longo Prazo da Companhia era de R$157.672 mil, 42,6% a mais
do que em 31 de dezembro de 2006. Com isso, o Ativo Realizável a Longo Prazo passou a representar 4,1% do
Ativo Total em 31 de dezembro de 2007, contra 3,5% do que em 31 de dezembro de 2006. A variação é justificada
principalmente em razão das alterações nas linhas abaixo:
Créditos Fiscais Diferidos
Em 31 de dezembro de 2007, a conta Créditos Fiscais Diferidos de longo prazo da Companhia era de R$66.134 mil,
ou seja, 64,5% a mais do que em 31 de dezembro de 2006. Este crescimento é explicado pelo reconhecimento em
2007 do benefício fiscal do ágio originado da operação de incorporação da SEMESA, empresa controlada pela
Companhia. Com isso, a conta Créditos Fiscais Diferidos de longo prazo passou a representar 1,7% do Ativo Total
em 31 de dezembro de 2007, contra 1,3% em 31 de dezembro de 2007.
Imobilizado
Em 31 de dezembro de 2007, o Imobilizado da Companhia era de R$2.848,497 mil, ou seja, 63,6% a superior ao
saldo de 31 de dezembro de 2006. Este crescimento resulta de investimentos realizados em expansão e construção
de novas usinas durante o período. Com isso, a conta Imobilizado passou a representar 74,1% do Ativo Total em 31
de dezembro de 2007, contra 55,3% em 31 de dezembro de 2006.

96

Passivo Circulante
Em 31 de dezembro de 2007, o Passivo Circulante da Companhia era de R$849.614 mil, 72,7% a mais do que em
31 de dezembro de 2006. Com isso, o Passivo Circulante passou a representar 22,1% do Passivo Total em 31 de
dezembro de 2007, contra 15,6% em 31 de dezembro de 2007. A variação é justificada em razão principalmente
das alterações nas linhas abaixo:
Empréstimos e Financiamentos
Os Empréstimos e Financiamentos de curto prazo da Emissora totalizavam R$365.203 mil em 31 de dezembro
de 2007, um aumento de 230,5% em relação a 31 de dezembro de 2006. Essa variação é resultado da classificação
no curto prazo de dívidas de longo prazo com vencimento em até um ano. Com isso, os Empréstimos e
Financiamentos de curto prazo passaram a representar 9,5% do Passivo Total em 31 de dezembro de 2007, contra
3,5% em 31 de dezembro de 2006. Este item contribuiu significativamente para o aumento do Passivo Circulante.
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio
Em 31 de dezembro de 2007, o saldo a pagar de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio no curto prazo
totalizava R$175.323 mil, um aumento de 137,6% em relação a 31 de dezembro de 2006. Essa variação decorre
principalmente do provisionamento de dividendos maior no período devido ao Lucro Líquido de 68,8%, o qual foi
maior do que o do ano anterior. Com isso, a conta Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio passou a representar
4,6% do Passivo Total em 31 de dezembro de 2007 contra 2,3% em 31 de dezembro de 2006, item que contribuiu
significativamente para o aumento do Passivo Circulante.

Passivo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2007, o Passivo Não Circulante da Companhia era de R$1.866.832 mil, 21,0% a mais do
que em 31 de dezembro de 2006. Com isso, o Passivo Não Circulante passou a representar 48,6% do Passivo Total
em 31 de dezembro de 2007, contra 49,0% em 31 de dezembro de 2006. A variação é justificada principalmente
em razão das variações abaixo:
Empréstimos e Financiamentos
Os Empréstimos e Financiamentos de longo prazo da Emissora totalizavam R$1.596.453 mil em 31 de dezembro
de 2007, um aumento de 28,6% em relação a 31 de dezembro de 2006. Essa variação é resultado do
refinanciamento de dívidas de curto prazo e contratação de novos financiamentos. Com isso, os Empréstimos e
Financiamentos de longo prazo passaram a representar 41,5% do Passivo Total em 31 de dezembro de 2007,
contra 39,4% em 31 de dezembro de 2006. Este item contribuiu significativamente para o aumento do passivo
exigível a longo prazo.
Debêntures
Em 31 de dezembro de 2007, o saldo a pagar no longo prazo referente às Debêntures emitidas pela Companhia
totalizava R$113.575 mil, uma diminuição 57,7% em relação a 31 de dezembro de 2006. Essa variação decorre
principalmente da transferência para o curto prazo de parte das Debêntures que vencerão em menos de um ano.
Com isso, o saldo da conta Debêntures de longo prazo passou a representar 3,0% do Passivo Total em 31 de
dezembro de 2007, contra 8,5% em 31 de dezembro de 2006. Esta variação negativa contribuiu significativamente
para a redução do exigível a longo prazo. Esta variação reduziu em parte o crescimento do passivo exigível a longo
prazo.

Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2007, o Patrimônio Líquido da Companhia era de R$1.127.240 mil, 1,2% maior do que em
31 de dezembro de 2006. Com um crescimento inferior ao do Passivo Total, o Patrimônio Líquido passou a
representar 29,3% do Passivo Total em 31 de dezembro de 2007, contra 35,4% em 31 de dezembro de 2006. A
variação é justificada pela constituição de 18,7% a mais Reserva de Lucro no período.
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Liquidez e Recursos Financeiros
As principais necessidades de liquidez e de recursos financeiros da Companhia são:





obrigações de serviço de dívida referentes ao seu endividamento;
investimentos para manter e modernizar sua rede de distribuição;
impostos pagos aos órgãos federais, estaduais e municipais; e
pagamentos de dividendos e demais distribuições aos acionistas.

As principais fontes de liquidez e recursos financeiros da Companhia são:

recursos gerados pelas suas operações; e

receita financeira advinda da aplicação de seu caixa e Disponibilidades.
A Companhia acredita dispor de fontes de liquidez e de recursos financeiros suficientes para atender as
previsões de suas necessidades de serviço da dívida, de dispêndio de capital e demais necessidades nos
próximos anos, embora não seja possível oferecer garantias a esse respeito.
Comparação dos Fluxos de Caixa nos Períodos Indicados
O resumo das demonstrações dos fluxos de caixa consolidados, das atividades operacionais, de investimento e
das atividades de financiamento nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008, assim
como nos períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2008 e 2009 estão apresentados nas tabelas
a seguir:

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Período encerrado
em 31 de março de 2009

Período social encerrado
em 31 de março de 2008

112.538
181.002
106.904
23.293
50.696
109
(68.464)
(562)
6.922
(3.582)
(1.356)
(23.967)
(7.927)
(354)
(33.244)
(1.324)
(3.070)
(136.928)
(125.170)
(11.602)
68
(224)
(76.835)
3.141
(62.599)
(8.000)
(9.377)
(101.225)
252.645
151.420

75.275
134.000
57.674
19.723
57.076
(473)
(58.725)
(1.248)
12.128
5.578
(9.202)
(20.220)
(12.591)
(28.534)
(4.636)
(104.201)
(94.738)
(9.162)
(301)
(102.675)
420.196
(446.059)
(73.000)
(3.812)
(131.601)
404.809
273.208

Caixa Líquido Atividades Operacionais
Caixa Gerado nas Operações
Lucro Líquido incluindo CSLL e IRPJ
Depreciação e Amortização
Encargos de Dívidas e Atualizações Monetárias
Outros
Variação nos Ativos e Passivos
Consumidores, Concessionárias e Permissionárias
Tributos a Compensar
Outros Ativos Operacionais
Fornecedores
Imposto de Renda e Contribuição Social
Outros Tributos e Contribuições Sociais
Outras Obrigações com Entidade de Previdência
Encargos de Dívidas Pagos
Taxas Regulamentares
Outros Passivos Operacionais
Caixa Líquido Atividades de Investimento
Aquisições de Imobilizado
Títulos e Valores Mobiliários
Venda de Ativo não Circulante
Adições de Intangível – Outros
Caixa Líquido Atividades Financiamento
Captação de Empréstimos e Debêntures
Amort. Princ. Empr. e Debêntures Liq. Derivati.
Dividendo e Juros sobre o Capital Próprio
Contratos de Pré-Venda de Energia
Redução de Caixa e Equivalentes
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes
Saldo Final de Caixa e Equivalentes
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Fluxo de Caixa Operacional

Exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2008

Exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2007

305.077

313.213

82.574

73.437

Lucro Líquido incluindo CSLL e IRPJ
Ajustes para Conciliar o Lucro AO Caixa
Oriundo das Atividades Operacionais
Depreciação e Amortização
Provisão para Contingências
Encargos de Dívidas e Atualizações Monetárias e
Cambiais

(115)

1.339

246.381

197.626

Ganhos com Plano de Pensão

(1.786)

(914)

(191)

-

Ganhos na Baixa de Ativo não Circulante
PIS e COFINS Diferidos
Outros

(3.804)

-

-

(6)

(19.857)

(13.003)

Redução (Aumento) nos Ativos Operacionais
Consumidores, Concessionárias e Permissionárias
Tributos a Compensar

2.059

24.263

Reduções ao Diferido

(2.644)

(13.166)

Outros Ativos Operacionais

(1.188)

(35.483)

Fornecedores

(17.291)

(16.295)

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos

(52.569)

(69.357)

Outros Tributos e Contribuições Sociais

(15.524)

(31.163)

Outras Obrigações com Entidade de Previdência Privada

(1.194)

(1.324)

(124.986)

(157.539)

Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais

Encargos de Dividas Pagos
Taxas Regulamentares

2.450

2.071

Outros Passivos Operacionais

2.732

20.818

400.124

294.517

Aquisições de Imobilizado

(499.886)

(443.668)

Títulos e Valores Mobiliários

(26.194)

6.123

Contratos de Pré-compra de Energia

(11.974)

-

-

12.075

Caixa Oriundo nas Atividades Operacionais
Atividades de Investimento

Adições ao Diferido
Venda de Ativo não Circulante
Adições de Intangível - Outros
Utilização de Caixa em Atividades de
Investimento
Atividades de Financiamento
Captação de Empréstimos e Debêntures
Amortização de Principal de Empréstimos e Debêntures
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20.066

(1.823)

(1.666)

(539.393)

(407.070)

-

-

849.067

755.286

(698.625)

(267.343)

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

-

82.597

Dividendo e Juros sobre o Capital Próprio Pagos

(137.228)

(153.824)

Contratos de Pré-Venda de Energia
(Utilização) Geração de Caixa em Atividades de
Financiamento

(26.109)

4.986

(12.895)

421.702

(152.164)

309.149

(Redução) Aumento nas Disponibilidades
Saldo Inicial das Disponibilidades

404.809

95.660

Saldo Final das Disponibilidades

252.645

404.809

2.157

1.734
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Informações Suplementares
Transações que não afetaram o caixa:
Integralização de Capital com Dividendo em Controlada
Dividendo Prescrito
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Fluxo de Caixa Operacional

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006

Lucro Líquido do Exercício
Ajustes para Conciliar o Lucro ao Caixa Oriundo
das Atividades Operacionais
Remuneração dos Ativos Regulatórios do Racionamento
Depreciação e Amortização
Provisão para Contingências
Juros e Variações Monetárias e Cambiais
Instrumentos Derivativos
Perdas na Baixa de Ativo Imobilizado
Ativos e Passivos Fiscais Diferidos
Outros
Redução (Aumento) nos Ativos Operacionais
Consumidores, Concessionárias e Permissionárias
Devedores Diversos
Aplicações Financeiras
Tributos a Compensar
Adições ao Diferido
Outros Ativos Operacionais
Aumento (Redução) nos Passivos Operacionais
Fornecedores
Tributos e Contribuições Sociais
Encargos de Dívidas - Juros Incorporados ao Principal
Taxas Regulamentares
Outras Obrigações com Entidade Previdência Privada
Encargos de Dívidas - Apropriados e Pagos
Outros Passivos Operacionais
Caixa Oriundo de Atividades Operacionais

165.252

(105)
64.587
1.800
8.506
16.045
787
480
(399)
6.688
8.106
28.940
(26.177)
(10.789)
(9.553)
1.288
(1.058)
(1.402)
15.515
3.666
272.177

Atividades de Investimento
Aquisição de Participação em Controladas (Líquido de Disponibilidade
Adquirida)
Aquisições de Ativo Permanente
Adições (Baixas) ao Diferido
Venda de Ativos Permanentes
Títulos e Valores Mobiliários
Utilização de Caixa em Atividades de Investimento
Atividades de Financiamento
Captação de Empréstimos, Financiamentos
Amortização de Principal de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures
Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos
- Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital
Contratos de Pré-Venda de Energia
Geração (Utilização) de Caixa em Atividades de Financiamentos
Aumento (Redução) nas Disponibilidades
Saldo Inicial das Disponibilidades
Caixa Oriundo de Operação de Incorporação
Saldo Final das Disponibilidades

(9.287)
(265.881)
(13.066)
53
(448)
(288.629)

372.769
(215.944)
(167.039)
8.517
(1.697)
(18.149)
100.798
82.649

Informações Complementares
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos
Juros pagos

58.916
74.914
133.830

Disponibilidades

2004

Consolidado
Saldo Legislação Societária
- Reclassificação - FAS 95 (1)
Saldo Ajustado

70.836
(18.092)
52.744

(1) Ajuste realizado ao disponível de modo a adequar a Demonstração do Fluxo de Caixa aos critérios estabelecidos pelo FAS 95 – Statements of Cash Flow. De acordo com este
critério estão sujeitas a reclassificações à linha de "Aplicações Financeiras", aquelas aplicações que embora de liquidez imediata, possuam vencimentos superiores a 90 dias com
resgate antecipado sujeito ao seu valor de mercado.
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Fluxo de Caixa Gerado para as Atividades Operacionais
Em 2006, a Companhia teve um caixa gerado das atividades operacionais de R$ 272.177 mil, que foram
influenciados, basicamente, pelo Lucro Líquido do Exercício de R$ 165.252 mil ajustado pela Depreciação e
Amortização de R$ 64.587 mil e pela Redução dos Ativos de Aplicação Financeira de R$ 28.940 mil. Em 2007,
a Companhia teve um caixa gerado das Atividades Operacionais de R$ 294.517 mil, basicamente em virtude
lucro líquido do exercício de R$ 313.213 mil. Em 2008, a Companhia teve um caixa gerado nas atividades
operacionais de R$ 400.124 mil, resultado principalmente pelo Lucro Líquido do Exercício de R$ 305.077 mil
ajustado pela Depreciação e Amortização de R$ 82.574 mil. No período de três meses encerrado em 31 de
março de 2008, a Companhia teve um caixa líquido gerado das Atividades Operacionais de R$ 75.275 mil,
decorrente principalmente do Lucro Líquido do período de R$ 57.674 mil ajustado pela Depreciação e
Amortização de R$ 19.723 mil. Para o período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, o caixa
líquido gerado das atividades operacionais foi de R$ 112.538 mil, decorrente principalmente do Lucro Líquido
do Período de R$ 106.904 mil.

Fluxo de Caixa Gerado para as Atividades de Investimento
O caixa utilizado nas atividades de investimento da Companhia em 2006 foi de R$ 288.629 mil, usado
principalmente para aquisições de Imobilizado no montante de R$ 265.881 mil. O caixa utilizado nas atividades
de investimento totalizou R$ 407.070 mil e R$ 539.393 mil em 2007 e 2008, respectivamente. A maior parte
dos investimentos em 2007 foi empregado na aquisição de Imobilizado em R$ 443.668 mil, deduzido em parte
pelas baixas de diferido e Imobilizado que totalizaram R$ 32.141 mil, e em 2008 foi destinada basicamente
para compra de Imobilizado no montante de R$ 499.886 mil. Nos períodos de três meses encerrados em 31 de
março de 2008 e de 2009, houve um caixa utilizado em investimentos de R$ 104.201 mil e R$ 136.928 mil,
que foram utilizados principalmente para compra de Imobilizado nos montantes de R$ 94.738 mil e 125.170
mil, respectivamente.

Fluxo de Caixa Gerado para as Atividades de Financiamento
Em 2006, a Companhia teve um caixa utilizado para as atividades de financiamento de R$ 1.697 mil, que
foram empregados principalmente em captação e amortização de empréstimos no montante líquido de R$
156.825 mil, e para pagamento de dividendo aos controladores no valor de R$ 167.039 mil. No ano de 2007, a
Companhia teve um caixa gerado para as atividades de financiamento de R$ 421.702 mil, oriundo de
empréstimos no valor de R$ 755.286 mil, que foram empregados principalmente em amortização de dívidas e
Debêntures no total de R$ 267.343 mil e no pagamento de dividendo e juros sobre o capital próprio no
montante de R$ 153.824 mil. No ano seguinte, em 2008, a Companhia teve um caixa utilizado para as
atividades de financiamento de R$ 12.895 mil, que foram empregados principalmente para pagamento de
empréstimos e Debêntures de R$ 698.625 mil e dividendos e JCP no valor de R$ 137.228 mil considerando
ainda as captações de empréstimos que somaram R$ 849.067 mil. No período de três meses encerrado em 31
de março de 2008, a Companhia teve um caixa utilizado nas atividades de financiamento de R$ 102.675 mil,
devido principalmente às captações de R$ 420.196 mil em empréstimos e aos pagamentos de dívidas e
Debêntures de R$ 446.059 mil e dividendo de R$ 73.000 mil. No período de três meses encerrado em 31 de
março de 2009, houve um caixa de R$ 76.835 mil utilizado em atividades de financiamentos, que foram
destinados basicamente, a amortização de empréstimos e Debêntures que somou R$ 62.599 mil.
Endividamento
O Endividamento da Companhia apresentou uma redução de 1,1% em 31 de março de 2009, quando comparado a
31 de dezembro de 2008, atingindo R$2.608.662 mil em função principalmente do pagamento efetuados no
período. A súmula de rating elaborada pela Standard & Poor's Ratings Services anexa a este Prospecto, contém uma
análise da capacidade de pagamento da Companhia em relação aos seus pares na mesma categoria de rating.
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A tabela abaixo apresenta o cronograma para pagamento dos empréstimos, financiamentos e debêntures existentes
na data deste Prospecto, incluindo o valor principal e juros incorridos, da Companhia e de suas controladas:
Empréstimos e Financiamentos (Em R$ mil)

Empresa

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Geração

69.569

174.986

715.611

3.693

3.583

1.217

-

968.659

ENERCAN

35.700

39.387

43.435

43.435

43.435

43.435

186.542

435.369

CERAN

48.987

61.058

36.284

36.284

36.284

36.284

264.810

519.991

BAESA

15.682

18.807

18.807

18.807

18.807

18.807

78.363

188.080

-

-

8.554

34.211

34.211

34.211

436.188

547.375

169.938

294.238

822.691

136.430

136.320

133.954

965.903

2.659.474

Foz do Chapecó
Total ano

Após 2014 Total Dívida

Debêntures (Em R$ mil)

Empresa

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Geração

83.591

-

-

-

-

-

-

83.591

ENERCAN

-

-

-

-

-

-

-

-

CERAN

-

-

-

-

-

-

-

-

BAESA
Total ano

Após 2014 Total Dívida

4.435

5.483

4.201

4.201

4.201

4.201

7.612

34.334

88.026

5.483

4.201

4.201

4.201

4.201

7.612

117.925

A tabela abaixo apresenta o cronograma consolidado para pagamento dos empréstimos, financiamentos e
debêntures existentes na data deste Prospecto, incluindo o valor principal e juros incorridos:
(em R$ mil)

Empréstimo e Financiamentos

Debêntures

Total

2009

169.938

88.026

257.964

2010

294.238

5.483

299.721

2011

822.691

4.201

826.892

2012

136.430

4.201

140.631

2013

136.320

4.201

140.521

2014

133.954

4.201

138.155

Após 2014

965.903

7.612

973.515

Total

2.659.474

117.925

2.777.399

Capacidade de Pagamento de Compromissos Financeiros
Por meio de uma análise dos números de nosso Ativo Circulante e do nosso Passivo Circulante, a Companhia
acredita possuir um capital de giro que permite ter liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os
investimentos planejados, despesas, dívidas e outros valores a serem pagos nos próximos anos, embora não possa
garantir que tal situação permanecerá igual. Caso entenda necessário contrair empréstimos para financiar
investimentos e aquisições, a Companhia acredita que terá capacidade para contratá-los.
Operações não Registradas nas Demonstrações Contábeis
Atualmente a Companhia não tem quaisquer operações não registradas nas demonstrações contábeis para financiar
operações. A Companhia não possui quaisquer controladas que não estejam incluídas nas demonstrações contábeis,
nem possui quaisquer coligadas ou participações em, ou relacionamentos com, quaisquer sociedades que não
estejam refletidos nas demonstrações contábeis.
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7.

VISÃO GERAL DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO



Características Gerais



Principais Entidades Regulatórias



Concessões



Limitações à Concentração no Mercado de Energia Elétrica



Tarifas e Encargos de Uso dos Sistemas de Distribuição e Transmissão



Tarifas de Fornecimento de Energia Elétrica



Incentivos Governamentais ao Setor Elétrico
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VISÃO GERAL DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO
Características Gerais
Em 2008, o MME aprovou um Plano Decenal de Expansão, segundo o qual a capacidade de geração instalada
do País deverá aumentar para 144,8 GW até 2016, dos quais 115,0 GW (79,4%) corresponderão à geração
hidrelétrica, 29,8 GW (20,6%) à geração termelétrica e 8,6 GW (6,6%) à importação de energia elétrica por
meio do SIN.
Em 2008, a Eletrobrás detinha 39,0% dos ativos de geração brasileiros. Por intermédio de suas subsidiárias, a
Eletrobrás é também responsável por 56,0% da capacidade instalada de transmissão acima de 230 kV no
Brasil. Além disso, detêm participação em algumas empresas controladas por estados brasileiros que se
dedicam à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluindo, entre outras, a Companhia
Hidrelétrica do São Francisco – CHESF e FURNAS.
Empresas privadas detinham 38,0% e 68,0% do mercado de geração e distribuição, respectivamente, em
termos de capacidade total e demanda, e 26,0% do mercado de transmissão em termos de receita.
Principais Autoridades Reguladoras

Ministério de Minas e Energia - MME
O MME é o regulador primário do governo brasileiro do setor elétrico. Após a aprovação da Lei do Novo
Modelo do Setor Elétrico, o governo brasileiro, agindo primariamente por meio do MME, assumiu determinadas
obrigações que anteriormente constituíam responsabilidade da ANEEL, inclusive a redação das diretrizes que
regem a outorga de concessões e a emissão de instruções para o processo de licitação em concessões
relacionadas a serviços e ativos públicos.

Conselho Nacional de Política Energética - CNPE
Em agosto de 1997, foi criado o CNPE para prestar assessoria ao Presidente da República no tocante ao
desenvolvimento e criação da política nacional de energia otimizando a utilização dos recursos energéticos do
Brasil e assegurando o fornecimento de energia elétrica ao País. O Ministro de Minas e Energia é o presidente
do CNPE, sendo seis de seus membros ministros do Governo Federal e três de seus membros escolhidos pelo
Presidente da República.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
A ANEEL é uma autarquia federal autônoma cuja principal responsabilidade é regular e fiscalizar o setor
elétrico segundo a política determinada pelo MME e responder a questões a ela delegadas pelo Governo
Federal e pelo MME. As atuais responsabilidades da ANEEL incluem, entre outras, (i) fiscalização de
concessões para atividades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive aprovação de
tarifas de energia elétrica, (ii) promulgação de regulamentos para o setor elétrico, (iii) implementação e
regulamentação da exploração das fontes de energia, inclusive da utilização de energia hidrelétrica, (iv)
promoção do processo licitatório para novas concessões, (v) solução de litígios administrativos entre entidades
geradoras e compradores de energia elétrica, e (vi) definição dos critérios e metodologia para determinação
das tarifas de transmissão.
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Operador Nacional do Sistema - ONS
O ONS é uma organização sem fins lucrativos que coordena e controla empresas que se dedicam à geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica, além de outros agentes privados, tais como importadores,
exportadores e Consumidores Livres. O principal papel do ONS é supervisionar as operações de geração e
transmissão no SIN, de acordo com a regulamentação e supervisão da ANEEL. Os objetivos e principais
responsabilidades do ONS são: (i) o planejamento da operação da geração e transmissão, (ii) a organização e
controle da utilização do SIN e interconexões internacionais, (iii) a garantia de acesso à rede de transmissão
de maneira não discriminatória a todos os agentes do setor, (iv) o fornecimento de subsídios para o
planejamento da expansão do sistema elétrico, (v) a apresentação ao MME de propostas de ampliações da
Rede Básica e (vi) a proposição de normas para operação do sistema de transmissão para aprovação pela
ANEEL.

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE
A CCEE é uma organização sem fins lucrativos sujeita à autorização, fiscalização e regulamentação da ANEEL.
O CCEE substituiu o MAE.
A CCEE é responsável (1) pelo registro de todos os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente
Regulado ou CCEAR, dos contratos resultantes dos leilões de ajustes, bem como dos montantes de potência e
energia dos contratos celebrados no ACL; e (2) pela contabilização e liquidação dos montantes de energia
elétrica comercializados no mercado de curto prazo, dentre outras atribuições. A CCEE é integrada pelos
concessionários, permissionários, autorizados de serviços de energia elétrica, pelos Consumidores Livres e
especiais, e o seu conselho de administração é composto de cinco membros, sendo quatro indicados pelos
referidos agentes e um pelo MME, que é o seu presidente.

Empresa de Pesquisa Energética – EPE
Em 16 de agosto de 2004, o governo brasileiro criou a Empresa de Pesquisa Energética, ou EPE, uma empresa
pública federal responsável pela condução de estudos e pesquisas estratégicos no setor elétrico, incluindo as
indústrias de energia elétrica, petróleo, gás natural, carvão mineral e fontes energéticas renováveis. Os
estudos e pesquisas desenvolvidos pela EPE subsidiam a formulação da política energética pelo MME.

Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico criou o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, ou CMSE, que atua
sob a orientação do MME. O CMSE é responsável pelo monitoramento das condições de abastecimento do
sistema e pela indicação das medidas a serem tomadas para correção dos problemas existentes.
As principais atribuições do CMSE são: (i) acompanhar as atividades do setor energético, (ii) avaliar as
condições de abastecimento e atendimento ao mercado de energia elétrica e (iii) elaborar propostas de ações
preventivas ou saneadoras visando à manutenção ou restauração da segurança no abastecimento e no
atendimento eletroenergético.
Concessões
A Constituição Brasileira prevê que o desenvolvimento, uso e venda de energia elétrica podem ser efetuados
diretamente, pelo Governo Federal, ou indiretamente, por meio da outorga de concessões, permissões ou
autorizações. Historicamente, o setor brasileiro de energia elétrica é dominado por concessionárias de
geração, transmissão e distribuição controladas pelo Governo Federal ou governos estaduais.
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As companhias ou consórcios que pretenderem construir ou operar instalações de geração, transmissão ou
distribuição de energia elétrica no Brasil deverão solicitar a outorga de concessão, permissão ou autorização,
conforme o caso, ao MME ou à ANEEL, na posição de representantes do Governo Federal. As concessões
conferem direitos para gerar, transmitir ou distribuir energia elétrica na respectiva área de concessão durante
um período determinado, ao contrário das permissões e autorizações, que podem ser revogadas a qualquer
tempo a critério do MME, após consulta com a ANEEL. Tal período tem geralmente a duração de 35 anos para
novas concessões de geração e de 30 anos para novas concessões de transmissão ou distribuição. Uma
concessão existente pode ser renovada discricionariamente pelo Poder Concedente.
A Lei de Concessões estabelece, dentre outras disposições, as condições que a concessionária deverá cumprir
na prestação de serviços de energia elétrica, os direitos dos consumidores de energia elétrica, e as obrigações
da concessionária e do Poder Concedente. Ademais, a concessionária deverá cumprir com o regulamento
vigente do setor elétrico. As principais disposições da Lei de Concessões estão descritas de forma resumida
abaixo:
Serviço Adequado: A concessionária deve prestar serviço adequado a fim de satisfazer parâmetros de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança e acesso ao serviço.
Servidões: A concessionária poderá utilizar bens públicos ou solicitar ao Poder Concedente a desapropriação
dos bens privados necessários em benefício da concessionária. Neste caso, a responsabilidade pelas
indenizações cabíveis é da concessionária.
Responsabilidade Objetiva: A concessionária é responsável direta por todos os danos que sejam resultantes da
prestação de seus serviços, independentemente de culpa.
Mudanças no Controle Societário: O Poder Concedente deverá aprovar qualquer mudança direta ou indireta no
controle societário da concessionária.
Intervenção do Poder Concedente: O Poder Concedente poderá intervir na concessão, por meio de um decreto
presidencial, com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das
normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, caso a concessionária falhe com suas obrigações. No
prazo de 30 dias após a data do decreto, um representante do Poder Concedente deverá iniciar um
procedimento administrativo no qual é assegurado à concessionária direito de contestar a intervenção.
Durante o prazo do procedimento administrativo, um interventor indicado por decreto do Poder Concedente
ficará responsável pela prestação dos serviços objeto da concessão. Caso o procedimento administrativo não
seja concluído em 180 dias após a entrada em vigor do decreto, cessa-se a intervenção e a concessão retorna
à concessionária. A administração da concessão também retornará à concessionária, caso o interventor decida
pela não extinção da concessão e o seu termo contratual ainda não tiver expirado.
Extinção da Concessão: A extinção do Contrato de Concessão poderá ser antecipada por meio de encampação
e/ou caducidade. Encampação é a rescisão da concessão, por razões relativas ao interesse público que
deverão ser expressamente declaradas por lei autorizadora específica. A caducidade deverá ser declarada pelo
Poder Concedente após a ANEEL ou o MME terem expedido um ato normativo indicando a falha da
concessionária na (1) prestação adequada dos serviços ou cumprimento da legislação ou regulamentação
aplicável; (2) manutenção da capacidade técnica, financeira ou econômica necessárias para que o serviço seja
prestado de forma adequada; ou (3) no cumprimento das penalidades eventualmente impostas pelo Poder
Concedente, entre outras coisas. A concessionária tem o direito à ampla defesa no procedimento
administrativo que declarar a caducidade da concessão e poderá recorrer judicialmente contra tal ato. A
concessionária tem o direito de ser indenizada pelos investimentos realizados nos bens reversíveis que não
tenham sido completamente amortizados ou depreciados, descontando-se o valor das multas contratuais e dos
danos por ela causados.
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Vencimento: Quando do vencimento do prazo de concessão, todos os bens, direitos e privilégios transferidos à
concessionária que sejam materialmente relativos à prestação dos serviços de energia elétrica serão revertidos
ao Governo Federal. Após o advento do termo contratual, a concessionária tem o direito de ser indenizada
pelos investimentos realizados em bens reversíveis que não tenham sido completamente amortizados ou
depreciados.
Penalidades: A regulamentação da ANEEL rege a imposição de sanções aos participantes do setor elétrico e
classifica as pertinentes penalidades com base na natureza e gravidade da violação (inclusive advertências,
multas e caducidade). Para cada violação, as multas podem ser de até dois por cento da receita (líquida de
imposto sobre valor agregado e imposto sobre serviços) 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 conforme previsto 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; e (3) alterações no controle do detentor da autorização ou concessão. No caso de contratos
celebrados entre partes relacionadas que sejam submetidos para aprovação da ANEEL, a ANEEL poderá buscar
impor restrições aos termos e condições desses contratos e, em circunstâncias extremas, determinar a
rescisão do contrato.

Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico
Desde 1995, o Governo Federal adotou inúmeras medidas para reformar o setor energético-elétrico brasileiro.
Estas culminaram, em 15 de março de 2004, na promulgação da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, que
reestruturou a indústria de energia com a meta, em última análise, de oferecer aos consumidores um
abastecimento seguro de energia elétrica a uma tarifa adequada. A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico foi
implementada pelo Decreto n.º 5.163, promulgado em 30 de julho de 2004.
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico regula, entre outras disposições, normas relativas (i) a procedimentos
de leilão, (ii) a forma de contratos de compra e venda de energia elétrica e (ii) o método de repasse de custos
aos consumidores finais.

A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico introduziu alterações relevantes nas normas do setor elétrico com o
objetivo (i) de proporcionar incentivos a empresas privadas e públicas para construção e manutenção da
capacidade geradora, e (ii) assegurar o fornecimento de energia elétrica no Brasil, com tarifas adequadas, por
meio de processos licitatórios competitivos. Os principais elementos da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico
incluem:


criação de dois ambientes paralelos para comercialização de energia elétrica, sendo (1) o mercado
regulado destinado aos consumidores cativos, distribuidoras de energia elétrica, mercado mais estável
em termos de fornecimento de energia elétrica, o ACR; e (2) um mercado especificamente destinado a
Consumidores Livres e agentes comercializadores, que permita um certo grau de competição,
denominado ACL;



restrições a determinadas atividades de distribuidoras, de forma a exigir que estas se concentrem em
seu negócio essencial de distribuição, para promover serviços mais eficientes e confiáveis a
consumidores cativos;



eliminação do direito à chamada auto-contratação, de forma a incentivar as distribuidoras a comprar
energia elétrica pelos menores preços disponíveis ao invés de adquirir energia elétrica de partes
relacionadas; e



respeito aos contratos firmados anteriormente à promulgação da Lei do Novo Modelo do Setor
Elétrico, de forma a garantir a segurança jurídica às operações realizadas antes da sua promulgação.
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A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico também excluiu a Eletrobrás e suas subsidiárias do Programa Nacional
de Desestatização, programa originalmente criado pelo Governo Federal em 1990 com o objetivo de promover
o processo de privatização de empresas estatais.
Ainda, segundo as diretrizes do novo modelo, todos os agentes compradores de energia elétrica devem
contratar a totalidade de sua demanda de energia elétrica. Já os agentes vendedores de energia elétrica
devem apresentar o correspondente lastro físico da energia alocada a ser vendida a instalações de geração
existentes ou planejadas. Os agentes que descumprirem tais exigências ficarão sujeitos às penalidades
impostas pela ANEEL.
A partir de 2005, todos os agentes geradores, distribuidores e comercializadores de energia, produtores
independentes de energia ou Consumidores Livres e especiais deverão notificar o MME, até 1º de agosto de
cada ano, a respeito de sua previsão de mercado ou carga, conforme o caso, para cada um dos 5 (cinco) anos
subsequentes. Adicionalmente, cada agente de distribuição deverá notificar o MME, até 60 (sessenta) dias
antes de cada leilão de energia, a respeito dos montantes de energia que deverá contratar nos leilões.
Baseado nessa informação, o MME deve estabelecer a quantidade total de energia a ser contratada no ACR e
a lista dos projetos de geração que poderão participar dos leilões. As distribuidoras também deverão
especificar a parcela de contratação que pretendem dedicar ao atendimento a consumidores potencialmente
livres.

Ambiente Paralelo para Comercialização de Energia Elétrica
Nos termos da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, as operações de compra e venda de energia elétrica são
realizadas em dois diferentes segmentos de mercado: (1) o ACR, que prevê a compra pelas distribuidoras, por
meio de leilões, de toda a energia elétrica que for necessária para fornecimento aos seus consumidores e (2) o
ACL, que compreende a compra de energia elétrica por agentes não-regulados (como Consumidores Livres e
comercializadores de energia elétrica).
Distribuidoras de energia elétrica cumprem suas obrigações de atender à totalidade de seu mercado
principalmente por meio de leilões públicos. Além desses leilões, as distribuidoras poderão comprar energia
elétrica sem a necessidade de processo licitatório, proveniente: (1) de geradoras conectadas diretamente a tal
distribuidora, com exceção de geradoras hidrelétricas com capacidade superior a 30 MW e certas geradoras
termelétricas, (2) de projetos de geração de energia elétrica participantes da primeira etapa do PROINFA,
programa destinado a diversificar as fontes de energia do Brasil e (3) da usina de Itaipu. A energia elétrica
gerada por Itaipu continua a ser vendida pela Eletrobrás às concessionárias de distribuição que operam no SIN
Sul/Sudeste/Centro-Oeste, embora nenhum contrato específico tenha sido firmado por tais concessionárias. O
preço pelo qual a energia elétrica gerada em Itaipu é comercializada é denominado em dólar e estabelecido de
acordo com tratado celebrado entre o Brasil e Paraguai. Em consequência, o preço da energia elétrica de
Itaipu aumenta ou diminui de acordo com a variação da taxa de câmbio entre o Real e o dólar. As alterações
no preço de venda da energia elétrica gerada em Itaipu estão sujeitas, no entanto, ao mecanismo de
recuperação dos custos da Parcela A.

Ambiente de Contratação Regulada - ACR
No ACR, as distribuidoras compram suas necessidades projetadas de energia elétrica para distribuição a seus
consumidores cativos de geradoras por meio de leilões públicos, coordenados pela ANEEL, direta ou
indiretamente, no último caso, por intermédio da CCEE.
As compras de energia elétrica são realizadas por meio de dois tipos de contratos bilaterais: (1) Contratos de
Quantidade de Energia, e (2) Contratos de Disponibilidade de Energia. Nos termos dos Contratos de
Quantidade de Energia, a unidade geradora compromete-se a fornecer certa quantidade de energia elétrica e
assume o risco de o fornecimento de energia elétrica ser, porventura, prejudicado por condições hidrológicas e
baixo nível dos reservatórios, entre outras condições, que poderiam interromper o fornecimento de energia
elétrica, caso em que a unidade geradora ficará obrigada a comprar a energia elétrica de outra fonte para
atender seus compromissos de fornecimento. Nos termos dos Contratos de Disponibilidade de Energia, a
unidade geradora compromete-se a disponibilizar certa capacidade ao ACR. Neste caso, a receita da unidade
geradora está garantida e as distribuidoras em conjunto enfrentam o risco hidrológico. Em conjunto, esses
contratos constituem os Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado, ou CCEARs.
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De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, as distribuidoras de energia elétrica terão direito de
repassar a seus respectivos consumidores os custos relacionados à energia elétrica por elas adquirida por meio
de leilões públicos, bem como quaisquer impostos e encargos do setor.
Com relação à outorga de novas concessões, os regulamentos recém promulgados exigem que as licitações
para novas instalações de geração hidrelétricas incluam, entre outras coisas, a porcentagem mínima de
energia elétrica a ser fornecida ao ACR.

Ambiente de Contratação Livre - ACL
O ACL engloba as operações entre concessionárias geradoras, Produtores Independentes de Energia, ou PIEs,
autoprodutores, comercializadores de energia elétrica, importadores de energia elétrica, Consumidores Livres e
consumidores chamados de “consumidores especiais”. Os PIEs são empresas de geração que vendem a
totalidade ou parte de sua energia elétrica a Consumidores Livres, concessionárias de distribuição e agentes
de comercialização, entre outros. O ACL também incluirá 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 (consumidor livre em potencial) somente poderá rescindir
seu contrato com a distribuidora local e tornar-se um consumidor livre por meio de notificação a tal
distribuidora com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data limite para a declaração feita pela
distribuidora de suas necessidades de energia para o leilão seguinte. Além disso, tal consumidor somente
poderá começar a adquirir energia elétrica de um outro fornecedor no ano seguinte àquele em que a
distribuidora local tiver sido notificada. Caso o consumidor livre em potencial 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, caso necessário, a distribuidora poderá comprar a energia adicional
no Ambiente Regulado sem imposição de custos extras ao mercado cativo.
Além dos Consumidores Livres, determinados consumidores com capacidade igual ou superior a 500 KW
podem optar por adquirir energia no mercado livre, sujeitos a determinados termos e condições. Esses
consumidores são chamados de “consumidores especiais”. Consumidores especiais somente podem adquirir
energia de (i) pequenos geradores hidroelétricos com capacidade entre 1.000 KW e 30.000 KW, (ii) geradores
com capacidade limitada a 1.000 KW, (iii) geradores de energia alternativa (empreendimentos solares, eólicos
ou de biomassa) com capacidade inferior a 30.000 KW inserida no sistema. Um Consumidor especial deve
cancelar seu contrato com o distribuidor local mediante notificação com 180 dias de antecedência para
contratos com prazo indefinido. Para contratos de prazo definido, o consumidor deverá cumprir o contrato, ou,
no caso de contratos de longo prazo, o consumidor deverá cancelar seu contrato mediante notificação com 36
meses de antecedência. O Consumidor especial pode retornar ao sistema regulado mediante notificação com
180 dias de antecedência ao distribuidor relativo à sua região.
As geradoras estatais poderão vender energia elétrica aos Consumidores Livres, contudo, ao contrário das
geradoras privadas, estas unidades deverão fazê-lo por meio de processos de leilão.

Leilões no Ambiente de Contratação Regulada – ACR
Os leilões de compra de energia elétrica para novos projetos de geração em andamento são realizados (1)
cinco anos antes da data de início da entrega da energia (denominados leilões “A-5”), e (2) três anos antes da
data de início da entrega (denominados leilões “A-3”). Leilões de compra de energia provenientes de
empreendimentos de geração existentes ocorrem (1) no ano anterior ao de início da entrega da energia
(denominados leilões “A-1”) e (2) aproximadamente quatro meses antes da data de entrega (denominados
“ajustes de mercado”). Os editais dos leilões são elaborados pela ANEEL, com observância das diretrizes
estabelecidas pelo MME, notadamente a utilização do critério de menor tarifa no julgamento do vencedor do
leilão.
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Cada empresa de geração participante de um leilão firma um contrato para compra e venda de energia
elétrica com cada distribuidora, em proporção à respectiva estimativa de necessidade das distribuidoras. A
única exceção a esta regra se refere ao leilão de ajuste de mercado, em que os contratos são específicos entre
agente vendedor e agente de distribuição. Os CCEARs provenientes tanto dos leilões “A-5” como “A-3” têm
prazo de 15 a 30 anos, enquanto que os CCEARs provenientes dos leilões “A-1” têm prazo de 5 a 15 anos. Os
contratos provenientes do leilão de ajuste de mercado têm o prazo máximo de dois anos. A quantidade total
de energia contratada em tais leilões de ajuste de mercado não pode exceder 1,0% da quantidade total de
energia contratada por cada distribuidor, exceto para leilões ocorridos em 2008 e 2009, em que a quantidade
total de energia contratada não pode exceder 5,0%.
Em relação aos CCEARs decorrentes de leilões de energia proveniente de empreendimentos de geração
existentes, há três possibilidades de redução permanente das quantidades contratadas, quais sejam (1)
compensação pela saída de consumidores potencialmente livres do ACR, (2) redução, a critério da
distribuidora, de até 4,0% ao ano do montante anual contratado para adaptar-se aos desvios do mercado face
às projeções de demanda, a partir do segundo ano subsequente ao da declaração que deu origem à respectiva
compra e (3) adaptação aos montantes de energia estipulados nos contratos de aquisição de energia firmados
anteriormente a 17 de março de 2004.
Desde 2005, a CCEE realizou sete leilões para novos projetos de geração, sete leilões relativos usinas
geradoras de energia existentes, um leilão para projetos de geração de energia alternativa e um leilão para
um empreendimento de geração que utilize a biomassa como fonte, que é classificada como energia reserva.
No mais tardar em 1º de agosto de cada ano, as geradoras e distribuidoras apresentam suas demandas de
geração ou demandas de energia elétrica estimadas para os cinco anos subsequentes. Com base nessas
informações, o MME estabelece o valor total de energia elétrica a ser comercializado no leilão e define as
empresas de geração que participarão do leilão. O leilão é realizado em duas fases, por meio de um sistema
eletrônico. Como regra geral, os contratos celebrados no âmbito do leilão tem os seguintes prazos (i) de 15 a
30 anos contados a partir do início do fornecimento em caso de novos projetos de geração, (ii) de 5 a 15 anos
contados a partir do ano subsequente ao do leilão em caso de usinas geradoras de energia existentes e (iii) de
10 a 30 anos contados a partir do início do fornecimento em caso de projetos de geração de energia
alternativa.
Após a conclusão do leilão, geradoras e distribuidoras firmam o CCEAR, no qual as partes estabelecem o preço
e a quantidade de energia contratados no leilão. O CCEAR estabelece que o preço será corrigido anualmente
pela variação do IPCA. As distribuidoras oferecem garantias financeiras para as geradoras (principalmente
valores a receber do serviço de distribuição) para garantir suas obrigações de pagamento nos termos do
CCEAR.

O Valor Anual de Referência
A regulamentação estabeleceu, ademais, um mecanismo, o Valor Anual de Referência, que limita os
montantes de custos que podem ser repassados aos consumidores finais. O Valor Anual de Referência
corresponde à média ponderada dos preços de energia elétrica nos leilões “A-5” e “A-3”, calculada para o
conjunto de todas as distribuidoras.
O Valor Anual de Referência cria um incentivo para que as distribuidoras contratem suas necessidades de
energia elétrica previstas pelo preço mais baixo nos leilões “A-5” e “A-3”. As distribuidoras que comprarem
energia elétrica por preço inferior ao Valor Anual de Referência nesses leilões poderão repassar integralmente
o Valor Anual de Referência aos consumidores durante três anos. O Valor de Referência Anual também é
aplicado nos primeiros três anos dos contratos de compra de energia dos novos projetos de geração de
energia. Após o quarto ano, os custos de aquisição de energia elétrica desses projetos podem ser inteiramente
repassados. O regulamento estabelece os seguintes limites à capacidade das distribuidoras de repassar custos
aos consumidores: (1) nenhum repasse de custos para as compras de energia elétrica que excedam 103,0%
da demanda real; (2) repasse limitado de custos para compras de energia elétrica efetuadas em um leilão
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“A-3”, se o volume de energia elétrica adquirido exceder 2,0% da demanda de energia elétrica adquirida nos
leilões “A-5”; (3) repasse limitado dos custos de aquisição de energia elétrica dos novos projetos de geração
de energia elétrica, se o volume contratado nos termos dos novos contratos relacionados às instalações de
geração existentes for inferior a 96,0% do volume de energia elétrica previsto no contrato por vencer; (4)
total repasse dos custos relativos às compras de energia elétrica das instalações existentes no leilão “A-1”
estarão limitadas a 1,0% da carga verificada no ano anterior à notificação do distribuidor relativa à estimativa
de demanda de eletricidade para o MME. Se a energia elétrica adquirida o leilão “A-1” exceder a carga de
1,0%, o repasse de custos relativos à quantidade de carga excedente aos consumidores finais estará limitado
a 70,0% do valor médio de tais custos de aquisição de energia elétrica gerada pelas instalações de geração
existentes para entrega iniciada em 2007 e com término em 2009. O MME estabelece o preço máximo de
aquisição para a energia elétrica gerada pelos projetos existentes que participam dos leilões para venda de
energia elétrica a distribuidoras e, se as distribuidoras não cumprirem a obrigação de contratar integralmente
sua demanda, o repasse dos custos de energia adquirida no mercado de curto-prazo será o menor entre o
Preço de Liquidação de Diferenças, ou PLD e o Valor de Referência Anual.

Convenção de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE
As Resoluções da ANEEL n.º 109, de 2004 e n.º 210, de 2006, conduziram à criação da Convenção de
Comercialização de Energia Elétrica. Tal convenção regulamenta a organização e administração da CCEE,
assim como as condições para a comercialização de energia elétrica. Também define, entre outros, (1) os
direitos e obrigações dos participantes da CCEE, (2) as penalidades a serem impostas a participantes
inadimplentes, (3) a estrutura para a resolução de controvérsias, (4) as regras de comercialização tanto no
ACR como no ACL e (5) a contabilização e processo de compensação para operações de curto-prazo.

Restrição de Atividades das Distribuidoras
As distribuidoras integrantes do SIN não poderão (i) conduzir negócios relacionados à geração ou transmissão
de energia elétrica, (ii) vender energia elétrica aos Consumidores Livres, com exceção dos situados em sua
área de concessão e segundo as mesmas condições e tarifas relativas a consumidores cativos, (iii) deter,
direta ou indiretamente, qualquer participação em qualquer outra empresa, sociedade anônima ou limitada ou
(iv) conduzir negócios que não tenham relação com suas respectivas concessões, com exceção das permitidas
por lei ou no contrato de concessão pertinente. As geradoras não poderão deter participações superiores a
10,0% em distribuidoras.

Eliminação do Direito à Autocontratação
Tendo em vista que a compra de energia elétrica para distribuição a consumidores cativos é efetuada no ACR,
a chamada autocontratação (autorização para as distribuidoras atenderem a até 30,0% de suas necessidades
de energia elétrica contratando energia elétrica proveniente de autoprodução ou adquirida de partes
relacionadas) não será mais permitida, exceto no contexto de contratos devidamente aprovados pela ANEEL
anteriormente à promulgação da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico.

Questionamentos sobre a constitucionalidade da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico
Os partidos políticos estão atualmente contestando a constitucionalidade da Lei do Novo Modelo do Setor
Elétrico perante o Supremo Tribunal Federal. Em outubro de 2007, foi proferida uma decisão do Supremo
Tribunal Federal relativo a agravos apresentados no âmbito da ação foi publicada, negando referidos agravos
por maioria de votos. Até o momento, não existe ainda uma decisão final sobre este mérito e não se sabe
quando será proferida. Neste ínterim, a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico continua em vigor.
Independentemente da decisão final do Supremo Tribunal Federal, espera-se que certas disposições da Lei do
Novo Modelo do Setor Elétrico relacionadas à proibição às distribuidoras que se dediquem a atividades não
relacionadas à distribuição de energia elétrica pelas distribuidoras, incluindo vendas de energia elétrica para
Consumidores Livres, e a eliminação do direito à autocontratação, continuem em vigor.
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Se toda ou parte da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico for considerada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, o esquema regulatório introduzido pela Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico pode perder
sua validade, o que gerará incerteza quanto à forma como o governo brasileiro conseguirá reformar o setor de
energia elétrica.
Limitações à Concentração no Mercado de Energia Elétrica
A ANEEL estabeleceu limites à concentração de determinados serviços e atividades dentro do setor elétrico,
que recentemente foram eliminados. A minuta de uma nova regulamentação pela ANEEL, relativa a novas
limitações, foi submetida à audiência pública.
Tarifas de Distribuição e Transmissão de Energia Elétrica
A ANEEL fiscaliza e regulamenta o acesso aos sistemas de distribuição e transmissão e estabelece as tarifas
referentes a tais sistemas. As tarifas são (i) tarifa cobrada pelo uso da rede local de distribuição exclusiva de
cada distribuidora (TUSD) e (ii) tarifa cobrada pelo uso da Rede Básica e demais instalações de transmissão
(TUST).

TUSD
A TUSD é paga por geradoras e Consumidores Livres e especiais pelo uso do sistema de distribuição da
concessionária na qual as geradoras e Consumidores Livres e especiais relevantes estejam conectados. O valor
a ser pago pelo respectivo agente conectado ao sistema de distribuição, por ponto de conexão, é calculado
pela multiplicação da quantidade de energia elétrica contratada junto à concessionária de distribuição, em kW,
pela tarifa estabelecida pela ANEEL, em R$/kW. A TUSD tem dois componentes: (i) a remuneração da
concessionária pelo uso da rede local exclusiva, denominada TUSD-Serviço, que varia conforme a quantidade
de demanda utilizada por cliente, e (ii) os custos regulatórios aplicáveis ao uso da rede local, denominados
TUSD-Encargos, estabelecidos pelas autoridades regulatórias, estando relacionados à quantidade de energia
consumida por consumidor.

TUST
A TUST é paga por distribuidoras, geradoras e Consumidores Livres e especiais pela utilização da Rede Básica
e é reajustada anualmente de acordo com (i) a inflação; e (ii) as receitas anuais das empresas concessionárias
de transmissão determinadas pela ANEEL. Segundo os critérios estabelecidos pela ANEEL, os proprietários das
diferentes partes da rede de transmissão principal transferiram a coordenação de suas instalações ao ONS em
troca do recebimento de pagamentos regulados dos usuários de sistemas da transmissão. Os usuários de
rede, inclusive geradoras, distribuidoras e Consumidores Livres e especiais, assinaram contratos com o ONS
que lhes conferem o direito de utilizar a rede de transmissão em troca do pagamento de certas tarifas. Outras
partes da rede detidas por empresas de transmissão, mas que não são consideradas parte integrante da Rede
Básica, são disponibilizadas diretamente aos usuários interessados que pagam uma taxa específica.
Tarifas de Fornecimento de Energia Elétrica
As tarifas de fornecimento de energia elétrica (inclusive a TUSD) estão sujeitas à revisão pela ANEEL, que tem
poderes para reajustar e revisar tarifas em resposta a alterações de custos de compra de energia elétrica e
condições de mercado. Ao reajustar ou revisar as tarifas de fornecimento de energia elétrica, a ANEEL divide
os custos das distribuidoras entre (i) custos não-gerenciáveis pela distribuidora, os custos da Parcela A, e (ii)
custos gerenciáveis pela distribuidora, os custos da Parcela B. O reajuste de tarifas baseia-se em uma fórmula
que leva em consideração a divisão de custos entre as duas categorias.
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Os custos da Parcela A incluem, entre outros, os seguintes fatores:







custos de aquisição de energia elétrica de Itaipu;
custos de aquisição de energia elétrica conforme contratos bilaterais negociados livremente
entre as partes;
custos de energia elétrica adquirida por meio de CCEARs;
custos referentes aos encargos de conexão aos sistemas de transmissão e distribuição;
custos de encargos tarifários; e
custos associados à pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética.

Os custos da Parcela B são determinados pela subtração de todos os custos da Parcela A das receitas da
sociedade distribuidora, excluído o ICMS e a PIS/COFINS, tributos estadual e federal, respectivamente,
incidentes sobre vendas.
Cada contrato de concessão de cada distribuidora prevê um reajuste anual de tarifa. Em geral, os custos da
Parcela A são totalmente repassados aos consumidores. Contudo, os custos da Parcela B são em sua maior
parte corrigidos monetariamente em conformidade com o IGP-M.
As concessionárias distribuidoras de energia elétrica também têm direito a revisões tarifárias periódicas de
suas tarifas a cada quatro ou cinco anos. Essas revisões visam (1) assegurar que as receitas são suficientes
para cobrir os custos operacionais da Parcela B e a remuneração adequada com relação a investimentos
considerados essenciais aos serviços objeto da concessão de cada distribuidora e (2) determinar o fator X, que
é baseado em três componentes: (a) ganhos previstos de produtividade proveniente de aumento de escala,
(b) custos de mão-de-obra e (c) investimentos. O fator X calculado na revisão da tarifa será recalculado no
próximo ciclo tarifário somente pela mudança da soma de investimentos realizados, que são os investimentos
feitos em ativos relativos a serviços permanentes. Se a soma de investimentos é menor no próximo ciclo
tarifário, o fator X recalculado será comparado ao anterior e a diferença entre eles será multiplicada de forma
a refletir os custos dos recursos alocados na tarifa e não usados pela concessionária. O fator X é utilizado para
ajustar a proporção da mudança no índice IGP-M, que é empregado nos reajustes anuais. Por conseguinte,
quando da conclusão de cada revisão periódica, a aplicação do fator X faz com que as distribuidoras
compartilhem seus ganhos de produtividade com os consumidores finais.
Ademais, as concessionárias distribuidoras de energia elétrica têm direito a revisão tarifária extraordinária,
caso a caso, de maneira a assegurar seu equilíbrio financeiro e a compensá-las por custos imprevistos que
modifiquem de maneira significativa sua estrutura de custos.
Com a introdução da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, o MME reconheceu que os custos variáveis
associados à compra de energia elétrica podem ser compensados por meio da Conta de Compensação de
Variação de Valores de Itens da Parcela A ou CVA, criada para reconhecer alguns de nossos custos quando do
reajuste das tarifas de nossas subsidiárias de distribuição pela ANEEL.
Em outubro de 2006, a ANEEL estabeleceu a metodologia e procedimentos aplicáveis às revisões periódicas de
2007 a 2010 para as concessionárias de distribuição, baseada nas práticas desenvolvidas durante uma rodada
anterior de revisão periódica de tarifas. Atualmente, a nova regulamentação da ANEEL que visa melhorar o
processo de revisão está em audiência pública.
Incentivos Governamentais ao Setor Elétrico
Em 2000, um decreto federal criou o Programa Prioritário de Termeletricidade, ou PPT, com a finalidade de
diversificar a matriz energética brasileira e diminuir sua forte dependência das UHEs. Os incentivos conferidos
às UTEs nos termos do PPT incluem (i) fornecimento garantido de gás durante 20 anos, de acordo com
regulamentação do MME, (ii) garantia do repasse dos custos referentes à aquisição da energia elétrica
produzida por UTEs até o limite do valor normativo de acordo com a regulamentação da ANEEL, e (iii) acesso
garantido a programa de financiamento especial do BNDES para o setor elétrico.

114

Em 2002, o Governo Federal estabeleceu o PROINFA. Nos termos do PROINFA, a Eletrobrás comprará a
energia gerada por essas fontes de energia alternativa durante o período de até 20 anos, enquanto essa
energia é adquirida por empresas de distribuição para entrega aos consumidores finais. Em sua fase inicial, o
PROINFA está limitado a uma capacidade contratada total de 3.300 MW. O objetivo dessa iniciativa é atingir
uma capacidade contratada de até 10,0% do consumo anual total de eletricidade do Brasil dentro de 20 anos.
A energia para comercialização no Programa não será produzida por concessionárias de geração, como nossa
Companhia, nem por PIEs. Por outro lado, essa energia somente poderá ser produzida por produtor
independente autônomo que não poderá ser controlado ou afiliado da concessionária de geração ou PIE,
tampouco poderá ser afiliado às suas controladoras.
Visando criar incentivos para geradores de energia alternativa, o Governo Federal estabeleceu uma redução
não inferior a 50,0% na TUSD devida por (i) pequenos geradores hidroelétricos com capacidade entre 1.000
KW e 30.000 KW, (ii) geradores com capacidade de 1.000 KW e (iii) geradores de energia alternativa
(empreendimentos solares, eólicos ou de biomassa) com capacidade de 30.000 KW. A redução é aplicável à
TUSD devida pela fonte de geração e também por seu consumidor. O valor da redução da TUSD será incluído
como “componentes financeiros” na tarifa de reajuste ou na revisão tarifária.
Encargos Tarifários

EER
O EER é uma taxa regulatória criada para arrecadar fundos para reservas de energia contratadas pela CCEE.
Essas reservas de energia serão utilizadas para aumentar a segurança do suprimento de energia no SIN. O
EER será arrecadado dos consumidores finais do SIN em março de 2009 e mensalmente a partir de 2009.

Fundo RGR e UBP
Em certas circunstâncias, empresas de energia elétrica são indenizadas com relação a certos ativos usados em
função de uma concessão, em caso de revogação ou encampação da concessão. Em 1971, o Congresso
brasileiro criou um fundo de reserva destinado a prover fundos para tal indenização, denominado Fundo de
Reserva Global de Reversão (“Fundo RGR”). Em fevereiro de 1999, a ANEEL revisou a metodologia de cálculo
da taxa que todas as distribuidoras e certas geradoras que operem em regimes de serviço público são
obrigadas a efetuar a título de contribuição mensal ao Fundo RGR, a uma alíquota anual igual a 2,5% dos
ativos fixos da empresa em operações, sem exceder, contudo, 3,0% das receitas operacionais totais em
qualquer exercício. Nos últimos anos, nenhuma concessão foi revogada ou deixou de ser renovada, tendo a
RGR sido utilizada principalmente para financiar projetos de geração e distribuição. A RGR deverá ser extinta
até 2010 e a ANEEL deverá revisar as tarifas de energia elétrica aplicáveis de maneira tal que o consumidor
receba algum benefício em função da extinção da RGR.
O Governo Federal impôs uma taxa sobre os Produtores Independentes de Energia Elétrica similar à taxa
cobrada de empresas de serviço público com relação à RGR. Os Produtores Independentes de Energia Elétrica
são obrigados a efetuar pagamentos ao Fundo de Uso de Bem Público (“UBP”), de acordo com as regras do
correspondente processo licitatório para outorga de concessões. A Eletrobrás recebeu pagamentos referentes
ao Fundo UBP até 31 de dezembro de 2002. Todos os pagamentos ao Fundo UBP realizados desde 31 de
dezembro de 2002 têm sido efetuados diretamente ao Governo Federal.

CCC
As distribuidoras (e também algumas empresas de transmissão que atendem Consumidores Livres) devem
contribuir para a Conta de Consumo de Combustível (“CCC”). A CCC foi criada em 1973 com a finalidade de
gerar reservas financeiras para cobrir os custos de combustíveis fósseis em UTEs, na hipótese de estiagem, o
que tornaria necessário o aumento do uso de UETs. A CCC atualmente subsidia os sistemas de distribuição em
áreas isoladas onde os custos de distribuição são maiores do que no SIN. As contribuições anuais à CCC são
calculadas com base em estimativas do custo do combustível que as UTEs precisarão no ano seguinte. A CCC
é gerida pela Eletrobrás. A CCC, por sua vez, reembolsa as empresas de energia elétrica por parcela
significativa dos custos de combustível de suas UTEs.
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Em fevereiro de 1998, o Governo Federal dispôs sobre a extinção da CCC. Os subsídios provenientes da CCC
foram extintos no decorrer do período de três anos, de 2003 a 2006, em relação a UTEs construídas
anteriormente a fevereiro de 1998 e atualmente pertencentes ao SIN. As UTEs construídas posteriormente a
essa data não têm direitos aos subsídios da CCC. Em abril de 2002, o Governo Federal estabeleceu que os
subsídios da CCC continuariam a ser pagos às UTEs localizadas em sistemas isolados durante um período de
20 anos.

CDE
Em 2002, o Governo Federal instituiu a Conta de Desenvolvimento Energético (“CDE”), que é suprida por meio
de pagamentos anuais efetuados por concessionárias a título de uso de bem público, multas e sanções
impostas pela ANEEL e taxas anuais pagas por agentes que fornecem energia elétrica a consumidores finais,
por meio de encargo a ser acrescido às tarifas relativas ao uso dos sistemas de transmissão e distribuição.
Essas taxas são ajustadas anualmente. A CDE foi criada para dar suporte (i) ao desenvolvimento da produção
de energia elétrica por todo o país, (ii) à produção de energia elétrica por meio de fontes alternativas de
energia e (iii) à universalização do serviço público de energia elétrica em todo o Brasil. A CDE terá duração de
25 anos e será regulamentada pelo Poder Executivo e administrada pela Eletrobrás.

ESS
A Resolução n.º 173 de 28 de novembro de 2005 estabeleceu uma disposição para a Cobrança do Serviço do
Sistema, o Encargo de Serviço do Sistema (“ESS”) que, desde janeiro de 2006, tem sido incluído nas correções
de preço e taxas para concessionárias de distribuição que fazem parte do SIN. Este encargo é baseado nas
estimativas anuais feitas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS") em 31 de outubro de cada ano.
Taxa pelo Uso de Recursos Hídricos
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico exige que os detentores de uma concessão e autorização de uso de
recursos hídricos paguem uma taxa de 6,7% do valor da energia que geram pela utilização de tais instalações.
Esse encargo deve ser pago ao distrito federal, estados e municípios nos quais a usina ou seu reservatório
esteja localizado.

Taxa de Inspeção da ANEEL (TFSEE)
A Taxa de Inspeção ANEEL é uma taxa anual devida pelos detentores de concessões, licenças ou autorizações
na proporção de seu porte e atividades. Atualmente, a Taxa de Inspeção da ANEEL é deduzida do Fundo RGR.

Inadimplemento no Pagamento de Encargos Regulatórios
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico estabeleceu que a falha no pagamento das contribuições ao Fundo
RGR, ao PROINFA, à CDE, à CCC, ou a não realização de outros pagamentos, tais como os devidos em função
da compra de energia elétrica no ACR ou de Itaipu impedirá que a parte inadimplente proceder com reajustes
ou revisões de tarifa (exceto por revisões extraordinárias) e que receba recursos oriundos do Fundo RGR, da
CDE ou da CCC.

Mecanismo de Realocação de Energia - MRE
A proteção contra certos riscos hidrológicos para geradores hidrelétricos com despacho centralizado é
proporcionada pelo MRE, que procura mitigar os riscos inerentes à geração de energia hidrelétrica
determinando que geradoras hidrelétricas compartilhem os riscos hidrológicos do SIN. De acordo com a
legislação brasileira, a cada UHE é atribuída uma “Energia Assegurada”, determinada em cada contrato de
concessão pertinente, independentemente da quantidade de energia elétrica gerada pela usina. O MRE
transfere a energia excedente daqueles que geraram além de suas Energias Asseguradas para aqueles que
geraram abaixo. O despacho efetivo de geração é determinado pelo ONS tendo em vista a demanda de
energia em âmbito nacional 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 os custos de operação e manutenção da usina. Esta receita ou
despesa adicional será contabilizada mensalmente para cada gerador.
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Meio Ambiente
A Companhia está sujeita a abrangente legislação ambiental brasileira nas esferas federal, estadual e
municipal. O cumprimento desta legislação é fiscalizado por órgãos e agências governamentais, que podem
impor sanções administrativas por eventual inobservância da legislação.
As violações à legislação ambiental podem ainda caracterizar crime ambiental, atingindo tanto os
administradores, que podem até ser presos, como nossa própria pessoa jurídica. Podem, ainda, acarretar
penalidades administrativas, como multas de até R$50 milhões (aplicáveis em dobro ou em triplo, em caso de
reincidência) e suspensão temporária ou definitiva de atividades. Tais sanções serão aplicadas
independentemente da obrigação de reparar a degradação causada ao meio ambiente e a terceiros afetados.
Na esfera civil os danos ambientais implicam responsabilidade solidária e objetiva, direta e indireta. Isto
significa que a obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar a todos aqueles direta ou
indiretamente envolvidos, independentemente da comprovação de culpa dos agentes. Como consequência, a
contratação de terceiros para proceder a qualquer intervenção em nossas operações, como a disposição final
de resíduos, não exime a responsabilidade da contratante por eventuais danos ambientais causados pela
contratada.
A legislação ambiental brasileira, a partir da edição da Lei 6.938/81, que Dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, determina que o
regular funcionamento de atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou que, de qualquer
forma, causem degradação do meio ambiente, está condicionado ao prévio licenciamento ambiental. Este
procedimento é necessário tanto para a instalação inicial e operação do empreendimento quanto para as
ampliações nele procedidas, sendo que as licenças emitidas precisam ser renovadas periodicamente. O
licenciamento ambiental de atividades cujos impactos ambientais são considerados significativos está sujeito
ao Estudo Prévio de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), assim
como à implementação de medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos ambientais causados pelo
empreendimento. No caso das medidas compensatórias, a legislação ambiental impõe ao empreendedor ainda,
para os casos dos empreendimentos de significativos impactos ambientais, a obrigação de destinar um
percentual dos investimentos necessários à implementação de 0 a 0,5%, a ser fixado pelo órgão ambiental
competente.
O processo de licenciamento ambiental compreende, basicamente, a emissão de três licenças, todas com
prazos determinados de validade: Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI e Licença de Operação - LO.
Cada uma destas licenças é emitida conforme a fase em que se encontra a implantação do empreendimento e
a manutenção de sua validade depende do cumprimento das condicionantes que forem estabelecidas pelo
órgão ambiental licenciador. A ausência de licença ambiental, para os casos exigidos, independentemente da
atividade estar ou não causando danos efetivos ao meio ambiente, caracteriza a prática de crime ambiental,
além de sujeitar o infrator a penalidades administrativas, tais como multas que, no âmbito federal, podem
chegar a R$10 milhões (aplicáveis em dobro ou em triplo, em caso de reincidência) e interdição de atividades.
As demoras ou indeferimentos, por parte dos órgãos ambientais licenciadores, na emissão ou renovação
dessas licenças, assim como a eventual impossibilidade de atender às exigências estabelecidas por tais órgãos
ambientais no curso do processo de licenciamento ambiental, poderão prejudicar, ou mesmo impedir,
conforme o caso, a instalação e a operação dos seus empreendimentos. Há que se ressaltar, que a legislação
brasileira, para os casos de inércia por parte do órgão licenciador no atendimento à solicitação de pedido de
renovação da licença, garantiu ao empreendedor a continuidade de sua atividade desde que esse proceda ao
pedido com antecedência de 120 dias à data de esgotamento final de sua vigência.
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HISTÓRICO DA COMPANHIA
A CPFL Geração de Energia S.A. é uma sociedade por ações de capital aberto, com sede na Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, à Rodovia Campinas Mogi-Mirim, Km 2,5, parte, Jardim Santana, CEP 13088900, constituída em 19 de julho de 2000 e registrada na CVM em 07 de junho de 2001 sob n.º 01895-3.
Em 19 de junho de 2001, a Companhia firmou um aditamento ao Contrato de Concessão, por meio do qual
assumiu a concessão de geração de energia, anteriormente detida pela CPFL Paulista. Até 2006 a Companhia
atuou como uma sociedade de participação (holding) em concessionárias de geração de energia do Grupo
CPFL.
A Companhia tem por objeto social: (i) a prestação de serviço público de geração de energia elétrica; (ii) a
comercialização de energia elétrica; (iii) a participação no capital social de outras sociedades, assim como, de
forma individual ou sob a forma de consórcio de empreendimentos que visem à exploração de energia, de
tecnologias ou serviços, inclusive (a) em empresas do setor energético ou a ela vinculado que distribuam,
comercializem, gerem e operem usinas produtoras e linhas de transmissão de qualquer tipo de energia,
podendo promover fusões, incorporações, cisões, ou outras formas de associação de empresas, e (b) em
empresas do setor de saneamento ou a ele vinculado podendo promover fusões, incorporações, cisões ou
outras formas de associação de empresas; (iv) a exploração de atividades e a prestação de serviços derivados
direta ou indiretamente da utilização dos bens, direitos e tecnologias de que é detentora; (v) realizar estudos,
projetos de construções de usinas produtoras e de linhas de transmissão; (vi) intermediar ou operacionalizar
negócios no País ou no Exterior; e (vii) prestar consultoria e assessoria de negócio, inclusive para importação e
exportação de bens e serviços.
A partir da anuência da ANEEL ao processo de incorporação da SEMESA e da CPFL Centrais Elétricas ocorrido
em 30 de março de 2007, esta última titular do contrato de concessão de geração n.º 015/1997, por meio da
resolução autorizativa n.º 766/2006, a Companhia, além de continuar a participar no capital social de outras
sociedades, passou a atuar como concessionária de serviço público de energia elétrica.
Em 2008, a CPFL Geração ampliou em 7,7% sua capacidade de geração de energia. A potência instalada
alcançou 1.617 MW, com a entrada em operação comercial UHE Castro Alves, o início de operação da primeira
unidade geradora da UHE 14 de julho (responsável por 50,0% da potência instalada do empreendimento) e a
conclusão dos projetos de repotenciação das PCHs de Capão Preto e Chibarro. Em 2008, a CPFL Geração
também avançou nas obras de construção da UHE Foz do Chapecó (855 MW), prevista para entrar em
operação em 2010.
No total, durante 2008, as obras de construção e repotenciação de PCHs receberam investimentos de R$ 502
milhões, permitindo à CPFL Geração atingir 76,0% da meta de elevar a capacidade instalada para 2.115 MW,
até 2010.
Ainda em 2008, a CPFL Geração criou a CPFL Bioenergia, com o propósito de viabilizar investimentos na área
de geração de energia a partir da biomassa.
Como resultado dos processos de gestão fundados na excelência operacional, a CPFL Geração recebeu
importantes reconhecimentos que atestam a qualidade e a responsabilidade de suas atividades alinhadas com
a busca constante de geração de valor sustentável para todos os públicos com os quais se relaciona.
Em 2008, a CPFL Geração recebeu da Agência Brasil de Segurança (ABS) o prêmio Top em Gestão de
Segurança e Saúde no Trabalho na categoria prata. Além disso, foi premiada pelo projeto "Manejo Ambiental
no Reservatório de Americana" reconhecido pela Fundação Coge como o melhor projeto de preservação de
meio ambiente dentre os quatro finalistas da premiação.
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Com relação aos Empreendimentos, destacam-se os prêmios abaixo listados pela BAESA:


Troféu Fritz Müller, promovido pela Fatma – O órgão ambiental do Estado de SC;



Prêmio Empresa Cidadã, pela ADVB-SC;



Prêmio Sesi de Qualidade no Trabalho, pelo Sesi/SC;



Prêmio Empreendedor José Paschoal Baggio, jornal Correio Lageano;



Empresa Amiga da Criança, pela Fundação ABRINQ;



Excelência em Gestão Sustentável, Civitas Responsabilidade Social;



Prêmio Responsabilidade Social 2008, pela Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul; e



Finalista do Prêmio Fundação Comitê de Gestão Empresarial (COGE) em duas categorias na área
socioambiental.

O case elaborado sobre os empreendimentos criados na região da UHE Campos Novos rendeu à ENERCAN a
condição de finalista do Prêmio da Fundação COGE (Comitê Gerencial) na categoria “Ações de
Responsabilidade Social”.
Os avanços e reconhecimentos alcançados pela CPFL Geração em 2008 reafirmam seu compromisso de
ampliar a oferta de energia limpa e renovável, indispensável para apoiar o crescimento e o desenvolvimento
econômico, social e ambiental, e atuar com elevada eficiência operacional, apoiada em sólidos princípios éticos
e orientada por uma visão avançada de sustentabilidade e responsabilidade corporativa.
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ATIVIDADES DA COMPANHIA
Introdução
A CPFL Geração é uma sociedade por ações de capital aberto constituída em 19 de julho de 2000. Em 19 de
junho de 2001, a Companhia firmou um aditamento ao Contrato de Concessão, por meio do qual assumiu a
concessão de geração de energia, anteriormente detida pela CPFL Paulista. Até 2006 a Companhia atuou como
uma sociedade de participação (holding) em concessionárias de geração de energia do Grupo CPFL.
A partir da anuência da ANEEL ao processo de incorporação da SEMESA e da CPFL Centrais Elétrica em 30 de
março de 2007, esta última titular do contrato de concessão de geração n.º 015/1997, por meio da resolução
autorizativa n.º 766/2006, a Companhia, além de continuar a participar no capital social de outras sociedades,
passou a atuar como concessionária de serviço público de energia elétrica.
Atualmente, a Companhia detém 19 pequenas UHE e 1 UTE, com potência total instalada de 118,6 MW e 36
MW, respectivamente, todas localizadas no Estado de São Paulo. A concessão se encerra em 2027, podendo
ser prorrogada por um período adicional de 30 anos.
A Companhia possui, ainda, parte dos ativos do Aproveitamento Hidrelétrico da Serra da Mesa, localizado no
Rio Tocantins no Estado de Goiás. A concessão e a operação do Aproveitamento Hidrelétrico pertencem à
FURNAS. Estes ativos foram arrendados para a FURNAS por meio de um contrato iniciado em 1998 e com
duração de 30 anos. Este contrato assegurou à SEMESA as participações de 51,5% da potência instalada de
1.275 MW (657 MW) e da Energia Assegurada de 671 MW médios (345,8 MW médios). A CPFL Geração, por
meio da SEMESA, também detém a concessão e os respectivos ativos da PCH Ponte do Silva, com potência
total de 125 kW, localizada no Rio São Luiz, no Estado de Minas Gerais, outorgada em outubro de 1989, pelo
prazo de 30 anos.
O mapa abaixo apresenta a atuação da Companhia no Brasil:
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Atividades da Companhia
A Companhia atua na prestação de serviço público de geração de energia elétrica, exploração de atividades e
prestação de serviços derivados direta ou indiretamente da utilização de bens, direitos e tecnologias de que é
detentora; realização de estudos, projetos de construção de usinas produtoras e de linhas de transmissão;
intermediação de negócios no País e no exterior; prestação de consultoria para negócios, inclusive importação
e exportação de bens e serviços; bem como na comercialização de energia elétrica que produz. A Companhia,
ainda, participa do capital social de outras sociedades de forma individual e sob a forma de consórcio, que
tenham como objeto a geração de energia.
Atualmente, a Companhia detém 19 pequenas UHEs e 1 UTE, conforme quadro abaixo.
Quantidade
Usinas

Unidades
Geradoras

Potência
Nominal
(MW)

Energia
Assegurada

Rio

Município/Região

(MW médios)

PCH Americana

3

30,0

9,0

Atibaia

Americana/Campinas

PCH Buritis

1

0,8

0,9

Bandeira

Buritizal/R. Preto

PCH Capão Preto

2

4,3

2,3

Negros

São Carlos/Araraquara

PCH Cariobinha

2

1,3

Fora de Operação

Ribeirão Quilombo

Americana/Campinas

PCH Chibarro

2

2,6

1,7

Chibarro

Araraquara/Araraquara

PCH Dourados

1

10,8

7,8

Sapucaí

Nuporanga/Ribeirão Preto

PCH Eloy Chaves

2

19,0

12,2

Mogi Guaçu

Esp. Santo Pinhal/Campinas

PCH Esmeril

2

5,0

2,9

Esmeril

Patr. Paulista/ Ribeirão Preto

PCH Gavião Peixoto

2

4,8

3,8

Jacaré

Gavião Peixoto/Araraquara

PCH Jaguari

3

11,8

9,0

Jaguari

Pedreira/Campinas

PCH Lençóis

2

1,7

1,7

Lençóis

Macatuba/Bauru

PCH Monjolinho

2

0,6

0,3

Monjolinho

São Carlos/Araraquara

PCH Salto do Pinhal

2

0,6

Fora de Operação

Mogi Guaçu

Esp. Santo Pinhal/Campinas

PCH Pinhal

2

6,8

3,7

Mogi Guaçu

Esp. Santo Pinhal/Campinas

PCH Salto Grande

3

4,6

2,7

Atibaia

Campinas/Campinas

PCH Santana

2

4,3

2,9

Jacaré Guaçu

R. Bonito/São Carlos

PCH São Joaquim

3

8,1

5,6

Sapucaí

Guará/Ribeirão Preto

PCH Socorro

1

1,0

0,6

Peixe

Socorro/Campinas

PCH Três Saltos

1

0,6

0,6

Pinheirinho

Torrinha/Araraquara

UTE Carioba

2

36,0

10,7 *

Piracicaba

Americana/Campinas

* A UTE Carioba encontra-se fora de operação, portanto sua Energia Assegurada não é comercializada.

Além das 19 pequenas UHEs e 1 UTE detidas pela Companhia, esta possui participações diretas nas seguintes
controladas operacionais e/ou em desenvolvimento:
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Controladas Operacionais
A CPFL Energia possui 4 subsidiárias operacionais que atuam no setor de geração de energia elétrica. São
elas:
CPFL Sul Centrais Elétricas Ltda.
A CPFL Sul Centrais Elétricas, subsidiária integral da Companhia, é uma sociedade limitada detentora das PCHs
Guaporé, Andorinhas, Pirapó e Saltinho, localizadas no Estado do Rio Grande do Sul. A potência total e a
Energia Assegurada das quatro PCHs é de 2,7 MW e 2,5 MW médios, respectivamente.
BAESA - Energética Barra Grande S.A.
A BAESA é controlada pela Companhia (detentora de 25,0% do capital social), pela Alcoa Alumínio S.A.
(detentora de 42,2% do capital social), pela Companhia Brasileira de Alumínio (detentora de 15,0% do capital
social), pela Camargo Corrêa Cimentos S.A. (detentora de 9,0% do capital social) e pela DME Energética Ltda.
(detentora de 8,9% do capital social). A BAESA é uma sociedade por ações de capital aberto, que tem como
objetivo a construção, operação e exploração do Aproveitamento Hidrelétrico Barra Grande (localizado no Rio
Pelotas, na divisa dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul), cuja potência instalada, conforme
Contrato de Concessão n.º 036/2001, é de 690 MW. As três unidades que compõem o aproveitamento, com
capacidade de geração de 230 MW cada, entraram em operação comercial em novembro de 2005, fevereiro e
maio de 2006. A concessão se encerra em 2036, podendo ser prorrogada a critério do Poder Concedente.
Campos Novos Energia S.A.
A ENERCAN é controlada pela Companhia (detentora de 48,7% do capital social), pela Companhia Brasileira de
Alumínio (detentora de 24,7% do capital social), pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de
Energia Elétrica (detentora de 6,5% do capital social) e pela Votorantim Metais Níquel S.A. (detentora de
20,0% do capital social). A ENERCAN é uma sociedade por ações de capital fechado que tem como objetivo a
construção, operação e exploração do Aproveitamento Hidrelétrico Campos Novos (localizado no Rio Canoas,
em Santa Catarina), cuja potência instalada, conforme Contrato de Concessão, é de 880 MW. Em fevereiro de
2007, entraram em operação comercial as duas primeiras unidades geradoras que compõem o
aproveitamento, enquanto a terceira unidade geradora, por sua vez, entrou em operação em maio de 2007. A
concessão se encerra em 2035, podendo ser prorrogada a critério do Poder Concedente.
CERAN - Companhia Energética Rio das Antas
A CERAN é controlada pela Companhia (detentora de 65,0% do capital social) e pela Companhia Estadual de
Geração e Transmissão de Energia Elétrica (detentora de 30,0% do capital social). A CERAN é uma sociedade
por ações de capital fechado que tem por objetivo a implantação e exploração dos Aproveitamentos
Hidrelétricos de Monte Claro, Castro Alves e 14 de Julho, todos localizados no Rio das Antas, Estado do Rio
Grande do Sul, com potência instalada total de 360 MW. O início da operação da UHE Monte Claro (130 MW)
foi em dezembro de 2004 (o Despacho n.º 1.100, de 28 de dezembro de 2004, dispõe que em dezembro de
2004, a primeira unidade geradora da Usina Monte Claro entrou em operação comercial), da UHE Castro Alves
(130 MW) em março de 2008 e da UHE 14 de Julho (100 MW) em dezembro de 2008 (o Despacho n.º 4.788,
de 24 de dezembro de 2008, dispõe que em dezembro de 2008 foi liberada para operação comercial a
primeira unidade geradora da usina 14 de Julho). A concessão se encerra em 2036, podendo ser prorrogada
por um período adicional de 35 anos.
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Controladas em Desenvolvimento
A Companhia detém a participação em novos empreendimentos de geração de energia por meio hidráulico e
biomassa, cuja totalidade da Energia Assegurada estará disponível até 2010, aumentando a sua capacidade
instalada, proporcionalmente à sua participação, para 2.115 MW. Estes empreendimentos são:
Foz do Chapecó Energia S.A.
A Foz do Chapecó é controlada pela Companhia (detentora de 51,0% do capital social), pela Chapecoense
Geração S.A. (detentora de 40,0% do capital social) e pela Companhia Estadual de Geração e Transmissão de
Energia Elétrica (detentora de 9,0% do capital social). A Foz do Chapecó é uma sociedade por ações de capital
fechado, que tem como objetivo construir, operar e explorar o Aproveitamento Hidrelétrico Foz do Chapecó
(localizado no Rio Uruguai, na divisa dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul), cuja potência
instalada, prevista no Contrato de Concessão, será de 855 MW. As obras foram iniciadas em 2006 e a entrada
em operação comercial está prevista para 2010. A concessão se encerra em 2036, podendo ser prorrogada a
critério do Poder Concedente.
CPFL Bioenergia
A CPFL Bioenergia, subsidiária integral da Companhia, é uma sociedade por ações de capital fechado, que tem
por objeto principal a geração de energia elétrica de origem térmica e vapor d’água, por meio de usinas de cogeração movidas a bagaço de cana-de-açúcar. Em 18 de agosto de 2008, a CPFL Bioenergia assinou um
contrato de parceria com a Baldin Bioenergia que prevê a construção de uma UTE de 45 MW movida a bagaço
de cana, localizada em Pirassununga, no Estado de São Paulo. O investimento previsto para o projeto é de
aproximadamente R$ 100 milhões e a entrada em operação está prevista para abril de 2010.
Estratégia
A CPFL Geração estabeleceu como estratégia de negócios a ampliação de sua capacidade de geração por meio
da repotenciação e modernização das usinas existentes, bem como pela aquisição de usinas em operação ou
construção de novas usinas. A Companhia também possui como estratégia a geração de energia por meio de
UHEs e biomassa.
Comercialização de Energia Elétrica
A energia disponibilizada para comercialização pela CPFL Geração corresponde à Energia Assegurada de cada
UHE, proporcional a sua participação acionária nessas Companhias, conforme quadro abaixo:
Usina

Energia Assegurada (MW médios)

UHE Serra da Mesa

345,8

CPFL Geração - PCHs

67,7

UHE Monte Claro

38,4

UHE Barra Grande

95,2

UHE Campos Novos

184,1

UHE Castro Alves

41,6

UHE 14 de Julho

32,5

CPFL Sul Centrais Elétricas - PCHs

2,5

Total UHEs

805,5

UTE Carioba

10,7

TOTAL GERAL

816,2
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Em 2008, o montante da Energia Assegurada detido pela CPFL Geração nas respectivas usinas foi
comercializado da seguinte forma:


UHE Serra da Mesa – comercializado com FURNAS;



PCHs da CPFL Geração – comercializado essencialmente com a CPFL Paulista;



UHEs Monte Claro, Castro Alves e 14 de Julho – comercializado com a CPFL Paulista, a CPFL Piratininga e
a CPFL Brasil;



UHE Barra Grande – comercializado com a CPFL Paulista e a CPFL Piratininga;



UHE Campos Novos – comercializado com a CPFL Paulista e a CPFL Piratininga; e



PCHs da CPFL Sul Centrais Elétricas – comercializado com Consumidores Livres.

Todos os contratos de comercialização de energia elétrica firmados com partes relacionadas citados acima
foram celebrados por meio de leilão, antes da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico e posteriormente anuídos
pela ANEEL. Para maiores informações, consulte a Seção “Transações com Partes Relacionadas” na página 135
deste Prospecto.
Em virtude do alto custo de produção e da extinção da CCC, não houve comercialização da Energia
Assegurada da UTE Carioba (10,7 MW médios), em 2008.
Qualidade dos Serviços Prestados
A ANEEL, por meio da Superintendência da Geração, realiza, o acompanhamento do cronograma físico de
obras das usinas em fase de construção, e, na fase de operação, a ANEEL e o agente de geração controlam as
previsões de paradas das geradoras para manutenção.
Através de auditorias periódicas realizadas pelos prepostos estaduais da ANEEL, são avaliadas as condições
físico-estruturais dos empreendimentos, o atendimento às condições ambientais que permitem à manutenção
das licenças de operação dos empreendimentos e a capacitação técnica da equipe de operação e manutenção
para realização de despacho de geração e manutenção das unidades geradoras visando ao atendimento do
índice de disponibilidade das usinas, conforme definido junto à ANEEL durante a fase de projeto do
empreendimento, sendo este a medida para avaliar o desempenho operacional da Usina.
Investimentos Realizados
Em 2008, os investimentos da CPFL Geração totalizaram R$ 502 milhões. Esses recursos foram aplicados,
principalmente, na construção das UHEs Castro Alves e 14 de Julho (R$ 108 milhões), ambas do Complexo
CERAN, em Foz do Chapecó (R$ 367 milhões) e na repotenciação e modernização das PCHs Capão Preto e
Chibarro (R$ 8 milhões).

Complexo CERAN (360 MW)
Foram concluídos 99,6% do total do Complexo CERAN, que compreende as UHEs Monte Claro (130 MW),
Castro Alves (130 MW) e 14 de Julho (100 MW). A UHE Monte Claro encontra-se em operação desde
dezembro de 2004. A primeira unidade geradora da UHE Castro Alves entrou em operação em março de 2008
e as obras foram concluídas em junho de 2008, com a entrada em operação da terceira (e última) unidade
geradora da usina. A primeira unidade geradora da UHE 14 de Julho entrou em operação em dezembro de
2008 com uma Energia Assegurada de 46,5 MW médios, o que representa 93,0% do total da Energia
Assegurada da usina, que é de 50 MW médios, sendo prevista para março de 2009, a entrada em operação da
segunda (e última) unidade geradora desta usina. As parcelas de energia das três usinas do Complexo CERAN
correspondentes a CPFL Geração já possuem contratos de compra e venda de energia com as empresas CPFL
Paulista, CPFL Piratininga e CPFL Brasil, aprovados pela ANEEL. O investimento total nesse empreendimento é
de R$ 1,3 bilhão, com 65,0% de participação da CPFL Geração.
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UHE Foz do Chapecó (855 MW)
Foram concluídos 60,3% do total do empreendimento, sendo 65,1% correspondem à obras civis; 52,3% ao
fornecimento de equipamentos; 19,6% à montagem eletromecânica; 69,8% à ações ambientais. As obras da
Usina Foz do Chapecó foram iniciadas em dezembro de 2006 e a entrada em Operação Comercial está prevista
para o terceiro trimestre de 2010. O investimento total no empreendimento é de R$ 2,5 bilhões.

Repotenciações
Foram concluídas as obras de repotenciação de 2 PCHs, localizadas no Estado de São Paulo:
PCH Chibarro
Localizada no Rio Chibarro, a central foi repotenciada e passou a ter Potência Instalada de 2,6 MW e Energia
Assegurada de 1,7 MW médios. O investimento total foi de R$ 9 milhões. As obras foram iniciadas em outubro
de 2006 e a usina entrou em operação em fevereiro de 2008.
PCH Capão Preto
Localizada nos rios Quilombo e Ribeirão dos Negros, a central foi repotenciada e passou a ter Potência
Instalada de 4,3 MW e Energia Assegurada de 2,3 MW médios. O investimento total foi de R$ 11 milhões. As
obras foram iniciadas em outubro de 2006 e a usina entrou em operação em fevereiro de 2008.

UTE Cogeração Baldin
No ano de 2008 foi criada a CPFL Bioenergia que, em 18 de agosto de 2008 assinou com a Baldin Bioenergia a
parceria para construção de uma usina de cogeração a partir do bagaço de cana de açúcar, com capacidade
total de geração de 45 MW. A capacidade excedente, que corresponde a 25 MW, será integralmente
disponibilizada para comercialização pela CPFL no mercado livre, a partir de abril de 2010, sendo 50,0% da
Baldin Bioenergia e 50,0% da CPFL Bioenergia. O investimento total previsto é de R$ 97,8 milhões, a ser
realizado até 2010. Deste montante, está previsto o financiamento de aproximadamente 76,0% por meio do
BNDES.
Tarifas
Os Encargos Setoriais de Uso do Sistema de Transmissão - TUST e Uso do Sistema de Distribuição - TUSD são
devidos pelas empresas de geração de energia às empresas de transmissão e distribuição, em função do uso
dos sistemas de transmissão e distribuição necessários devido ao escoamento da produção de energia para o
atendimento à demanda.
As controladas da Companhia utilizam a Rede Básica de Transmissão, que engloba as principais transmissoras
com tensão maior ou igual a 230 kV. Dessa forma, as geradores controladas pela CPFL Energia pagam à ONS
pelo uso dos Sistemas da Rede Básica e esta, por sua vez, realiza os devidos pagamentos às transmissoras. As
controladas da Companhia utilizam o sistema de distribuição da CPFL Paulista, nas quais se verificam suas
conexões.
O valores do TUST e do TUSD são reguladas pela ANEEL. Os valores praticados no período de julho de 2008
até junho de 2009 pelas geradoras da Companhia em relação a TUSD seguem descritos abaixo:








UHE Barra Grande: R$ 3,237 / KW mês;
UHE Campos Novos: R$ 3,194 / KW mês;
UHE Monte Claro: R$ 1,935 / KW mês;
UHE Castro Alves: R$ 2,658 / KW mês;
UHE 14 de Julho: R$ 2,658 / KW mês;
UHE Serra da Mesa: R$ 4,875 / KW mês; e
UTE Carioba: R$ 2,025 / KW mês.

128

O valor da pago pelas 19 PCHs à CPFL Paulista a título de TUSD no período de abril de 2008 até abril de 2009
totalizou R$ 1,69/KW mês e a CPFL Sul Centrais pagou R$ 3,20/KW mês no período de abril de 2008 até abril
de 2009 para a RGE.
Concorrência
Segue abaixo tabela com as principais concorrentes da CPFL Geração nos setores privado e público no que diz
respeito à capacidade instalada:
PRINCIPAIS CONCORRENTES DA CPFL GERAÇÃO

N.º

Setor Privado (10 maiores)
Potência
Agentes do Setor
Instalada
(MW)

Participação

N.º

Setor Público (10 maiores)
Potência
Agentes do Setor
Instalada
(MW)

Participação

1

TRACTEBEL

6.144

6,0%

1

CHESF

10.615

10,3%

2

AES

3.296

3,2%

2

FURNAS

9.457

9,2%

3

ENDESA

3.188

3,1%

3

ELETRONORTE

9.257

9,0%

4

DUKE

2.237

2,2%

4

CESP

7.455

7,3%

5

CPFL

1.704

1,7%

5

Itaipu

7.000

6,8%

6

Energias do Brasil

1.701

1,7%

6

CEMIG

6.783

6,6%

7

CBA

1.174

1,1%

7

Petrobrás

4.832

4,7%

8

Neoenergia

1.102

1,1%

8

COPEL

4.545

4,4%

9

LIGHT

853

0,8%

9

TERMONUCLEAR

2.007

2,0%

10

CVRD

812

0,8%

10

EMAE

22.211

21,6%

SOMA

SOMA

1.396

1,4%

63.347

61,7%

Fonte: Banco de Informações de Geração (BIG) - ANEEL e site das empresas

O setor elétrico brasileiro é caracterizado pela atuação das companhias estatais, principalmente no que se
refere à geração de energia elétrica, segmento de atuação da Companhia. Os principais clientes da Companhia
são Distribuidoras, Consumidores Livres e Comercializadoras de energia elétrica.
Tecnologia e Informática
A CPFL Geração visando manter a qualidade no controle de operação de geração de energia elétrica utiliza os
seguintes softwares de gestão empresarial:


Elipse: software que tem como principais objetivos manter ativo histórico operacional das unidades
geradoras das usinas elétricas da Companhia, disponibilizando dados operacionais e ocorrências passadas
otimizando a gestão de operação e manutenção da mesma;



SGU (Sistema de Gestão de Usinas): tendo suas funções integradas às do SAP/R3, visa à otimização
da gestão, controle e operação das atividades de manutenção e operação das Unidades Geradoras das
usinas elétricas.

Meio Ambiente
Além do cumprimento da legislação e normas ambientais vigentes, a Companhia passou a adotar uma política
ambiental que, de forma consistente, considera as questões ambientais nas fases de projeto, construção e
operação dos seus empreendimentos.
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Destacam-se os seguintes programas ambientais da Companhia:

Enquadramento de Projetos nos Mecanismos de Desenvolvimento Limpo -MDL
As empresas do Grupo CPFL Energia desenvolvem projetos que contribuem para reduzir a emissão dos gases
causadores do efeito estufa. Esses projetos geram Certificados de Redução de Emissões de CO2 (CERs), que
podem ser comercializadas no âmbito do Protocolo de Kyoto. Em decorrência do Programa de Repotenciação
das PCHs, que privilegia o aumento da potência instalada sem aumento da área inundada, foi possível à
empresa desenvolver um Projeto de MDL envolvendo seis PCHs. Em 2008, foram comercializados 37.583 CERs
referentes ao período de 2003 a 2007, com faturamento bruto de 507 mil euros.
Na CERAN, foi concluída a venda de 254 mil CERs relativos à geração hidrelétrica da UHE Monte Claro no
período de 2005 a 2007, com faturamento bruto de 3,7 milhões de euros.
A iniciativa de obtenção de créditos de carbono foi também estendida a outras UHEs e também à UTE Baldin,
empreendimento de cogeração baseado no aproveitamento do bagaço de cana de açúcar.

Projetos Ambientais nas áreas de influência das PCHs
A CPFL Geração deu continuidade aos seguintes programas ambientais:


Controle de Plantas Aquáticas: realizado no reservatório da UHE Americana, com a coleta e remoção de
27.860 m³ de material (correspondentes a 44,2 ha). Foram desenvolvidos estudos para aproveitamento
das plantas colhidas como fonte de ração animal, com resultados promissores.



Educação Ambiental: o Projeto da Associação Barco Escola da Natureza, patrocinado pela CPFL Geração,
atendeu mais de 48 mil pessoas no ano. As usinas da CPFL Centrais Elétricas receberam a visita de 1.902
alunos, interessados em informações sobre preservação ambiental.



Programa de Conservação da Ictiofauna: soltura de 270 mil alevinos de Curimbatás e Lambaris nos rios e
reservatórios das bacias hidrográficas das áreas de atuação da Companhia.

Programas ambientais nas áreas de influência das UHEs
Em 2008, foram mantidos os programas ambientais previstos nos Projetos Básicos Ambientais e em seus
processos de licenciamento. Essas ações permitiram a renovação da Licença de Operação da UHE Barra
Grande e a obtenção da Licença de Operação das UHEs Castro Alves e 14 de Julho, do CERAN.
Em 2008, também tiveram continuidade os programas socioambientais constantes do Projeto Básico
Ambiental-PBA da UHE Foz do Chapecó.
Recursos Humanos
A política de recursos humanos da Companhia busca atrair, reter e desenvolver profissionais qualificados,
estimulando seu desenvolvimento pessoal por meio de programas de treinamento, desenvolvimento e
reconhecimento profissional. Assim, a Companhia busca manter um quadro de colaboradores alinhados com
seus valores e estratégias de negócio, visando seu crescimento contínuo.
Os empregados possuem vínculo empregatício pelo regime da CLT e os estagiários e aprendizes são
contratados nos termos legais.
Em 31 de dezembro de 2006, a Companhia possuía 226 empregados, passando para 240 em 2007 e encerrou
o exercício de 2008 com 287 empregados. Além disso, foram contratados temporariamente 15 trabalhadores
em 2006, 20 em 2007 e 18 em 2008. O tempo médio de atividade de cada profissional na empresa é de 11
anos e a idade média do quadro é de 42 anos.
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A rotatividade de pessoal para o período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 apresentou um
índice de 2,0%, sendo que a média histórica dos últimos três exercícios sociais foi de 9,9%. Em 2008, esse
índice foi de 17,4%.

Estrutura organizacional interna
Em 31 de março de 2009, a Companhia possuía a seguinte estrutura organizacional interna:

Em 2008, o custo / despesa de pessoal da Companhia representou 3,3% da sua receita líquida. No período de
três meses encerrado em 31 de março de 2009, esse custo representou 3,2% da receita líquida da
Companhia, enquanto no mesmo período do ano anterior essa relação foi de 3,1%.

Treinamento e Desenvolvimento
Em 2008, a CPFL Geração investiu na capacitação e aprimoramento profissionais dos seus colaboradores, por
meio de cursos técnicos, seminários, workshops e atividades de especialização. Ao todo foram mais de 17.435
horas de treinamento e 970 participações, o que representou uma média 134,3 HHT (homem-hora
treinamento).
Em 2008, o principal destaque foi o lançamento da Universidade Corporativa CPFL, um importante passo em
direção ao alinhamento dos programas de desenvolvimento de recursos humanos à gestão do conhecimento e
à consolidação de cultura organizacional sólida, orientada pelos critérios de excelência empresarial, de
eficiência operacional e da criação de valor para os públicos de relacionamento da Companhia. A Universidade
Corporativa permitirá maior acesso dos colaboradores ao desenvolvimento de suas competências essenciais ao
aprimoramento dos serviços oferecidos.
Além disso, ao longo dos últimos anos a Companhia implantou uma série de programas de treinamento e
desenvolvimento, entre os quais se destacam:
 CPFL Padrão: é um programa de padronização (Operacional e de Segurança) de procedimentos e
ferramental para o trabalho dos eletricistas;
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 Corrente Contínua: é um programa de desenvolvimento das lideranças que visa fortalecer as
competências fundamentais de gestão de pessoas; e
 E-learning: com foco no auto-desenvolvimento, são disponibilizados cursos, por meio da metodologia
de educação à distância, utilizando-se da Intranet e da Internet.
A Companhia aplica a todos os colaboradores, anualmente, sistema de avaliação do desempenho em 360
graus, baseado nas competências organizacionais requeridas, como ferramenta de gestão da performance na
busca permanente da excelência operacional e qualidade dos serviços.
Os resultados das ações de segurança do trabalho estão refletidos no índice zero de frequência de acidentes
com afastamento, que, nos anos de 2006 a 2008.
A Companhia vem investindo em ações de promoção à saúde, tais como: exames médicos periódicos, fitness

center, oficinas de esportes, campanhas de prevenção de doenças e vacinação, ginástica laboral. Os
resultados foram significativos no quadro de saúde geral dos funcionários, em especial na redução do
sedentarismo e distúrbios osteomusculares.

Empregados e Sindicatos
Os colaboradores da Companhia são afiliados aos seguintes sindicatos da sua área de concessão, com os quais
são negociados acordos coletivos:
a) Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo - SEESP;
b) Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Estado de São Paulo - SINTEC;
c) Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas - STIEEC; e
d) Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços de Fiação, Tração, Luz e Força de Araraquara – Sindluz
Araraquara.
A Companhia acredita manter um bom relacionamento com os referidos sindicatos, não tendo sido registrado
até o momento qualquer movimento de greve.
Em 2003, a Companhia recebeu a Certificação SA 8000, que consiste em um “selo de qualidade social” no
compromisso com melhores condições de trabalho. A SA 8000 é uma norma internacional baseada nos
princípios de onze Convenções da Organização Internacional do Trabalho - OIT, da Convenção das Nações
Unidas sobre os Direitos da Criança e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A norma SA 8000 trata
das condições no local de trabalho que compreendem desde o veto à utilização de mão-de-obra infantil, ao
trabalho forçado, à discriminação, às práticas disciplinares abusivas, bem como visa à garantia da saúde e
segurança, liberdade de associação e negociação coletiva, horário de trabalho adequado e remuneração justa.
Desde 2002, os colaboradores da Companhia ajudaram a situar a holding CPFL Energia entre as melhores
empresas para se trabalhar, no Guia Exame, organizado pelas revistas Exame e Você S/A sendo reconhecida
como destaque em Estratégia e Gestão no ano de 2008.
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Benefícios e Remuneração
Os benefícios oferecidos pela Companhia aos seus colaboradores incluem assistência médica e odontológica
(extensivos a dependentes), vale-refeição, vale-alimentação, auxílio-creche, gratificação de férias e programas
de treinamento.
Outros planos de benefícios são fornecidos pela Companhia juntamente com o patrocínio da Fundação CESP
que, em parceria com outras dez empresas do setor elétrico, suplementa os benefícios de aposentadoria e
saúde do governo. Entre os programas patrocinados pela Fundação CESP, destacam-se:


Plano de Previdência Complementar CPFL: concessão de benefícios aos participantes do plano, como
aposentadoria normal, aposentadoria por idade, benefício proporcional diferido, aposentadoria por
invalidez e benefício de pensão por morte aos beneficiários;



Assistência Médico-Hospitalar: concessão de benefícios que visam proporcionar a promoção,
prevenção, tratamento e reabilitação da saúde dos beneficiários; e



Empréstimo Pessoal: opção de assistência financeira aos participantes, com o objetivo de atender às
necessidades dos participantes dos planos previdenciários administrados pela Fundação CESP.

Em janeiro de 2006, a CPFL Energia instituiu o Programa de Desligamento Voluntário – PDV, que incentivou
colaboradores do Grupo CPFL, a se desligarem voluntariamente dos seus empregos.
Adicionalmente, a Companhia tem um plano de suplementação de aposentadoria mantido juntos à Fundação
CESP e oferecido aos respectivos empregados.
Em sintonia com as melhores práticas de mercado, por meio da aplicação da metodologia Hay, a Companhia
tem uma estrutura de cargos e salários moderna que garante consistência e competitividade. Em
conformidade com a legislação brasileira e a sua política de remuneração, a Companhia tem um programa
anual de participação nos resultados técnicos e financeiros, devidamente negociado com os sindicatos, para
todos os colaboradores, exceto gerentes. As metas a serem atingidas são totalmente alinhadas aos objetivos
organizacionais.
Os salários e benefícios de todos os empregados da Companhia são determinados por meio dos acordos
coletivos celebrados entre a Companhia, seus empregados e os respectivos sindicatos representativos. Dessa
forma, todos os empregados da Companhia se beneficiam dos termos dos acordos coletivos.
Os programas de participação nos lucros ou resultados da Companhia são negociados com todos os Sindicatos
e conferem a distribuição de 1,1% do Resultado do Serviço aos empregados. O valor pago a cada colaborador
varia entre 01 e 04 Salários Base, condicionado ao atingimento do Resultado do Serviço projetado para o ano
em questão. No caso de superação ou atingimento parcial da metas definidas, o pagamento será acrescido ou
reduzido no mesmo percentual de atingimento.
Seguros
A CPFL Geração possui cobertura securitária contra os riscos incêndio, raio, explosão, danos
de máquinas (turbinas), alagamento e inundação, dentro da apólice da CPFL Energia,
equipamentos (conjunto turbina/gerador), estruturas civis referente a Usina Serra da
turbina/gerador e equipamentos de automação das PCHs, bem como equipamentos
(notebooks) e veículos dos executivos.
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elétricos, quebra
garantindo seus
Mesa, conjunto
portáteis/móveis

Até dezembro de 2007, a Companhia possuía um seguro de responsabilidade civil, que garantia o reembolso
das despesas com indenizações, por danos materiais, pessoais e morais causados à terceiros.
O quadro a seguir indica as principais coberturas presentes no contrato de seguro da Companhia nos períodos
encerrados em 2008 e 2007:
Exercício encerrado em 31 de dezembro de
Descrição

Ativo Imobilizado

Ramo da Apólice

2007

Descrição

353.764

350.823

759

Não se aplica

922

1.281

5.383

4.747

159

313

360.987

357.164

Incêndio, Raio, Explosão,
Quebra de Máquinas, Danos
Elétricos e Alagamento.

Responsabilidade Civil
Geral
Responsabilidade Civil
dos Administradores
Pessoas

Distribuidoras de Energia
Elétrica
Distribuidoras de Energia
Elétrica
Vida em Grupo e Acidentes
Pessoais

Automóveis

Cobertura Compreensiva

Total
Propriedade Intelectual

Marcas
No Brasil, a propriedade de uma marca adquire-se somente pelo registro validamente expedido pelo INPI,
sendo assegurado ao seu titular o direito ao uso exclusivo em todo o território nacional por 10 anos
prorrogáveis por iguais períodos sucessivos. Durante o processo de registro, o depositante tem apenas uma
expectativa de direito para utilização das marcas depositadas, aplicadas para a identificação de seus produtos
e serviços.
A CPFL Geração, em 07 de outubro de 2005, solicitou ao INPI o registro da marca “CPFL Geração” na forma
mista, na classe 35, da 8ª. edição da Classificação Internacional de Produtos e Serviços, que abrange os
serviços, entre outros, de gestão de negócios administração de negócios. A Companhia é titular dos pedidos
de registro das marcas “CPFL Total Pagamentos e Serviços” e “CPFL Total”, que estão sobrestados em virtude
de outros pedidos em nome de Companhia Paulista de Força e Luz que estão sob análise do INPI.
O pedido de registro da marca “CPFL Geração” ainda encontra-se em análise e, até a concessão do registro
correspondente pelo INPI, o pedido de registro pode ser objeto de questionamento por terceiros.

Patentes
A Companhia não possui nenhuma patente registrada.

Domínios
Somos titulares do nome de domínio cpflgeracao.com.br, devidamente registrado perante o NIC.br, órgão
responsável pelo registro de nomes de domínio no Brasil.
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Marketing e Publicidade
A Companhia desenvolve atividades de marketing, incentivando, inclusive, projetos culturais, sociais e de
interação com os seus clientes. Entre as principais atividades realizadas pela Companhia, se destacam:
(i)

Seminários de Eficiência Energética (GEI) - evento que surgiu no ano de 2004, realizado em
algumas cidades da área de concessão para empresas e/ou indústrias, abordando o tema
eficiência energética;

(ii)

Congresso Estadual de Municípios – evento que surgiu no ano de 2004, realizado com o fim de
divulgar a Companhia junto a um público formador de opinião e, interagir com tomadores de
decisão como prefeitos das cidades dentro da área de atuação da Companhia;

(iii)

SENDI - Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica - seminário nacional de
distribuição de energia elétrica que ocorreu no ano de 2004, 2006 e 2008, dirigido ao segmento
de distribuição de energia elétrica. Tem como finalidade promover o intercâmbio de informações
e experiências entre empresas concessionárias do serviço público e entidades que, estejam de
alguma forma, relacionadas com a distribuição de energia elétrica no país e no exterior; e

(iv)

Momento CPFL – spot rádio – evento que surgiu no ano de 2005 e teve continuidade em 2006,
2007, 2008 e 2009, consistindo na divulgação via rádio de dicas de segurança e outras
informações importantes sobre energia elétrica em várias cidades da área de concessão.

Prêmios e Certificações
A CPFL Geração mantém um Sistema de Gestão Integrado - SGI, baseado no Modelo de Excelência da
Gestão®-MEG, da Fundação Nacional da Qualidade-FNQ. Esse Sistema visa padronizar e certificar os principais
processos de trabalho, em quatro dimensões: Gestão da Qualidade - (ISO 9001), Gestão Ambiental (ISO
14001), Gestão da Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional (OHSAS 18001) e Gestão da Responsabilidade
Social (SA 8000). A aderência do sistema é monitorada permanentemente por meio de auditorias periódicas de
certificação realizadas por organizações externas.
Transações com Partes Relacionadas
A Sociedade é controlada diretamente pela CPFL Energia, empresa controlada em conjunto pela VBC Energia,
521 Participações e Bonaire. Foram considerados como partes relacionadas os acionistas controladores,
controladas e coligadas, entidades com controle conjunto, entidades sob o controle comum e que de alguma
forma exerçam influências significativas sobre a Sociedade. Foram consideradas como tendo influência
significativa, aquelas entidades em que os acionistas controladores possuem participação nos respectivos
conselhos de administração, mesmo que não seja exercido o controle.
As principais naturezas e transações estão descritas como segue:
a)
Saldo Bancário e Aplicação Financeira – Referem-se basicamente a saldos bancários e aplicações
financeiras.
b)
Empréstimos e Derivativos – Corresponde à captação de recursos contratados em condições
normais de mercado, vigentes à época.
c)
Outras Operações Financeiras – Os valores com Votorantim Energia referem-se basicamente a
custos associados a operações financeiras de garantias.
d)
Imobilizado, Materiais e Prestação de Serviços – Refere-se à aquisição de equipamentos, cabos e
outros materiais para aplicação nas atividades de geração, e contratação de serviços como construção civil e
consultoria em informática. Estas operações foram contratadas em condições normais de mercado.
e)
Prestação de Serviço – Refere-se aos contratos de operação das usinas da ENERCAN e BAESA, sendo
todos esses serviços contratados em condições normais de mercado.
f)
Arrendamento e Aluguel – Correspondem a compartilhamento da infra-estrutura.
g)
Custo do Uso de Sistema de Distribuição – Refere-se ao custo de uso da rede de distribuição
cobrada das concessionárias que a utilizam, por meio de tarifas definidas pelo órgão regulador.
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Para zelar que as operações comerciais com partes relacionadas sejam realizadas em condições usuais de
mercado, a Companhia possui um “Comitê de Partes Relacionadas”, formado por representantes dos acionistas
controladores, que analisa as principais transações comerciais efetuadas com partes relacionadas.
ATIVO
Empresas

Saldo Bancário e Aplicação Financeira
Banco do Brasil
Banco Itaú S.A.
Banco Votorantim S.A.
Empréstimos e Derivativos
Banco do Brasil
Banco Itaú S.A.

2008

2007

23.250
20.632
54.174

80.647
472
8.120

PASSIVO
2008
2007

251.057
2.943

798.548
101.650

RECEITA
2008
2007

2.055

1.891

4.681

2.216

364.385

Outras operações financeiras
Votorantim Energia Ltda

DESPESA
2008
2007

29
53

Camargo Correa Equipamentos e
Sistemas S.A.

882
383

61.124
(8.135)

33.294

6.274

5.686

216

246

Imobilizado, Materiais e Prestação de
Serviço
Camargo Correa Cimentos S.A.
346

4.998

Camargo Correa S/A

11.187

1.300

6

655

561

9.444

Essencis Remediação S.A.
Siderúrgica Barra Mansa S.A.
Votorantim Cimentos Brasil Ltda
Essencis Soluções Ambientais S.A.

14.467
127.904

167.993

1.684
17.658

5.691
1.677

25
6

706
318
26

Ativo
Empresa

2008

2007

Alocação de Despesas entre Empresas
Companhia Paulista de Força e Luz
Companhia Piratininga de Força e Luz
CPFL Comercialização Brasil S.A.
CPFL Energia S.A.

Passivo
2008
2007

215
23
32

Receita
2008
2007

259

3.045

175.228

70.532

71.055

65

797

800

244

2.628

2.966

169

38

1.543
5.605

Dividendos / Juros sobre o capital próprio
CPFL Energia S.A.

244.332

Arrendamento e Aluguel
Companhia Paulista de Força e Luz
Custo de Uso de Sistema de Distribuição
Companhia Paulista de Força e Luz

375

Despesa
2008
2007

2.058
499
306
29

Prestação de Serviço
Campos Novos Energia S.A.
BAESA - Energética Barra Grande S.A.

AFAC
CPFL Bioenergia S.A.

5.472
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Cimento Rio Branco S.A.
Construções e Comércio Camargo
Correa S.A.

COMPRAS
2008
2007

1.363
5.360

21.973

Contratos de mútuo
CPFL Comercialização Brasil S.A.
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Para descrição dos contratos celebrados com partes relacionadas, vide Seção “Comercialização de Energia
Elétrica” na página 126 deste Prospecto.
Logística
A Companhia não adota procedimentos de logística.
Contratos Relevantes

Contratos Relevantes Financeiros
(i) Banco Itaú BBA
Em 17 de novembro de 2008, a Companhia e a RGE celebraram o Instrumento Particular de Assunção de
Dívida, por meio do qual a Companhia assumiu a responsabilidade pelo pagamento de dívida oriunda da
Cédula de Crédito Bancário n.º QD4.01/01.
A Cédula de Crédito Bancário n.º QD4.01/01, com valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) foi
emitida pela RGE em favor do Banco Itaú BBA S.A., em 28 de abril de 2004, sendo remunerada à taxa de
106,0% da variação da Taxa DI. O saldo devedor deverá ser pago em dez parcelas semestrais, vencendo-se a
primeira em 11 de setembro de 2006 e a última em 9 de março de 2011.
Em garantia do integral cumprimento de todas as obrigações contraídas, a Companhia entregou uma nota
promissória, no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), devidamente avalizada pela CPFL Energia.
O saldo das obrigações em 31 de março de 2009 era de R$ 100.728.121,16.

(ii) Banco do Brasil
Em 10 de março de 2008, a Companhia contratou diversos empréstimos junto ao Banco do Brasil S.A.
provenientes de repasses interfinanceiros de recursos captados no exterior, nos termos da Resolução CMN n.º
2.770, de 30 de agosto de 2000. Os créditos são representados por Notas de Créditos Comerciais, com
vencimento em 10 de janeiro de 2011, conforme descritos abaixo:
(i)

R$ 17.352.124,71, correspondente naquela data a ¥ 1.067.691.651 (um bilhão, sessenta e sete
milhões, seiscentos e noventa e um mil e seiscentos e cinquenta e um ienes). Sobre o saldo
devedor diário do empréstimo, devidamente corrigido, incidem juros à taxa de 2,7182% ao ano,
com base em um ano de 360 dias;

(ii)

R$ 25.003.076,92, correspondente naquela data a ¥ 1.538.461.538 (um bilhão, quinhentos e
trinta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e um mil e quinhentos e trinta e oito ienes). Sobre
o saldo devedor diário do empréstimo, devidamente corrigido, incidem juros à taxa de 2,6038%
ao ano, com base em um ano de 360 dias;

(iii)

R$ 32.852.434,92, correspondente naquela data a ¥ 2.021.439.510 (dois bilhões, vinte e um
milhões, quatrocentos e trinta e nove mil e quinhentos e dez ienes). Sobre o saldo devedor diário
do empréstimo, devidamente corrigido, incidem juros à taxa de 5,7778% ao ano, com base em
um ano de 360 dias;

(iv)

R$ 40.997.218,31, correspondente naquela data a ¥ 2.522.595.269 (dois bilhões, quinhentos e
vinte e dois milhões, quinhentos e noventa e cinco mil e duzentos e sessenta e nove ienes).
Sobre o saldo devedor diário do empréstimo, devidamente corrigido, incidem juros à taxa de
5,7849% ao ano, com base em um ano de 360 dias;
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(v)

R$ 49.453.555,41, correspondente naquela data a ¥ 3.042.921.204 (três bilhões, quarenta e dois
milhões, novecentos e vinte e um mil e duzentos e quatro ienes). Sobre o saldo devedor diário
do empréstimo, devidamente corrigido, incidem juros à taxa de 2,5938% ao ano, com base em
um ano de 360 dias;

(vi)

R$ 23.361.315,54, correspondente naquela data a ¥ 1.437.442.502 (um bilhão, quatrocentos e
trinta e sete milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil e quinhentos e dois ienes). Sobre o
saldo devedor diário do empréstimo, devidamente corrigido, incidem juros à taxa de 5,8225% ao
ano, com base em um ano de 360 dias;

(vii)

R$ 22.557.762,12, correspondente naquela data a ¥ 1.387.999.146 (um bilhão, trezentos e
oitenta e sete milhões, novecentos e noventa e nove mil e cento e quarenta e seis ienes). Sobre
o saldo devedor diário do empréstimo, devidamente corrigido, incidem juros à taxa de 2,5270%
ao ano, com base em um ano de 360 dias; e

(viii)

R$ 80.000.000,00, correspondente naquela data a ¥ 4.662.819.841 (quatro bilhões, seiscentos e
sessenta e dois milhões, oitocentos e dezenove mil e oitocentos e quarenta e um ienes). Sobre o
saldo devedor diário do empréstimo, devidamente corrigido, incidem juros à taxa de 5,7801% ao
ano, com base em um ano de 360 dias.

O saldo total das obrigações em 31 de março de 2009 era de R$ 438.418.311,85.
Em 14 de março de 2008, a CPFL Geração firmou com o Banco do Brasil Contrato de Swap, objetivando
diminuir sua exposição às flutuações cambiais do mercado. A operação consiste na troca do resultado
financeiro apurado pela aplicação da variação do preço do iene, pela aplicação de 104,5% da Taxa DI. O
resultado financeiro objeto do presente contrato é o valor dos encargos financeiros apurados na operação de
crédito de Capital de Giro n.º 40/00525-9, obtido pela aplicação da variação do iene sobre o valor inicial do
contrato, a saber, R$ 176.000.000,00 (cento e setenta e seis milhões de reais), acrescido de juros de 5,7778%
ao ano, calculados pelo método linear, com base na taxa proporcional diária. A data de vencimento do
presente contrato é 10 de janeiro de 2011.

(iii) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
Em 8 de outubro de 2001, a Companhia celebrou com o BNDES o Contrato de Financiamento Mediante
Abertura de Crédito n.º 01.2.214.3.1, por meio do qual o BNDES abriu um crédito à Companhia no valor de R$
17.201.500,00 a ser utilizado na repotencialização das PCHs de Dourados e São Joaquim, localizadas nos
Municípios de Nuporanga e Guará, respectivamente. Como garantia do financiamento, a CPFL Paulista prestou
fiança em favor da Companhia. O crédito concedido pelo BNDES foi divido em três subcréditos, nos seguintes
valores:


Subcrédito no valor de R$ 9.169.900,00, a ser provido com recursos ordinários do BNDES, que são
compostos, dentre outras fontes, pelos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT e pelos
recursos originários do FAT – Depósitos Especiais e do Fundo de Participação PIS/PASEP. Sobre o
saldo devedor desse subcrédito incidem juros à taxa de 3,5% ao ano, acima da TJLP. O principal da
dívida decorrente desse subcrédito deve ser pago ao BNDES em 84 prestações mensais e sucessivas,
vencendo-se a primeira prestação em 15 de fevereiro de 2003 e a última em 15 de janeiro de 2010.



Subcrédito no valor de R$ 1.720.150,00, a ser provido com recursos captados pelo BNDES, em
moeda estrangeira, repassados na forma da Resolução n.º 635/87, de 13 de janeiro de 1987, da
Diretoria do BNDES. Sobre o saldo devedor desse subcrédito incidem juros à taxa de 3,5% ao ano,
acima da taxa variável reajustada trimestralmente no dia 16 dos meses de janeiro, abril, julho e
outubro, com base no custo médio ponderado de todas as taxas e despesas incorridas pelo BNDES na
captação dos recursos em moeda estrangeira sem vinculação a repasse em condições específicas. O
principal da dívida decorrente desse subcrédito deve ser pago ao BNDES em 84 prestações mensais e
sucessivas, vencendo-se a primeira prestação em 15 de fevereiro de 2003 e a última em 15 de
janeiro de 2010.
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Subcrédito no valor de R$ 6.311.450,00, a ser provido com recursos ordinários do BNDES, que são
compostos, dentre outras fontes, pelos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT e pelos
recursos originários do FAT – Depósitos Especiais e do Fundo de Participação PIS/PASEP. Sobre o
saldo devedor desse subcrédito incidem juros à taxa de 3,5% ao ano, acima da TJLP. O principal da
dívida decorrente desse subcrédito deve ser pago ao BNDES em 84 prestações mensais e sucessivas,
vencendo-se a primeira prestação em 15 de fevereiro de 2003 e a última em 15 de janeiro de 2010.

O saldo total das obrigações em 31 de março de 2009 era de R$ 2.147.327,69.

(iv) Instrumento Particular de Escritura de 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, não Conversíveis em
Ações da SEMESA S.A.
Em 27 de fevereiro de 2003, a SEMESA emitiu 69.189 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 10.000,00
(dez mil reais) cada, perfazendo o total de R$ 691.890.000,00 (seiscentos e noventa e um milhões e
oitocentos e noventa mil reais), objetivando a substituição e o cancelamento das debêntures da 2ª emissão
pública da VBC Energia. Sobre as debêntures incidem juros remuneratórios à taxa de até 5,0% ao ano, acima
da TJLP. As debêntures devem ser amortizadas em 13 parcelas semestrais, vencendo-se a primeira em junho
de 2003 e a última em junho de 2009. As debêntures contam com garantia real de penhor: (a) de 69.632.528
ações ordinárias de emissão da SEMESA e de propriedade da CPFL Geração; e (b) de direitos creditórios
oriundos do Contrato para Suprimento de Energia Elétrica n.º 12.291.
O saldo das debêntures da 1ª Emissão da SEMESA, em 31 de março de 2009 era de R$ 83.591.076,12.

Contratos Relevantes Operacionais
(i) Contrato de Suprimento de Energia Elétrica
Em 2 de janeiro de 1998, a FURNAS firmou com a Serra da Mesa, posteriormente substituída pela SEMESA, o
Contrato para Suprimento de Energia n.º 12.291, por meio do qual a FURNAS adquiriu, até 31 de março de
2014, a totalidade da energia elétrica na exploração do Aproveitamento Hidroelétrico de Serra da Mesa.
Durante os dez primeiros anos de operação comercial da referida usina, FURNAS pagará à SEMESA o valor de
R$ 1,35/MWh (um real e trinta e cinco centavos por MWh), calculado sobre a energia posta à disposição de
FURNAS. A partir do décimo primeiro ano de operação da usina, a SEMESA iniciará a amortização do valor ora
mencionado, realizando o pagamento de 24 parcelas mensais iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no
mês imediatamente subsequente ao último mês do período de constituição da dívida, devidamente
remunerada a uma taxa de juros de 10,0% ao ano capitalizada mensalmente pro rata temporis. A fim de
garantir o cumprimento das obrigações contraídas, FURNAS deu em garantia (a) o montante da dívida que a
SEMESA possui perante a ela e (b) os valores existentes em todas as suas contas bancárias, que, uma vez
caracterizado o inadimplemento, serão transferidos até o limite necessário para a quitação do débito
atualizado e acrescido dos encargos moratórios.

(ii) Contrato de Concessão
A condições para geração de energia elétrica, por parte da CPFL Paulista, nas áreas de concessão dentro do
Estado de São Paulo estão previstas no Contrato de Concessão n.º 015/97, firmado em 20 de novembro de
1997, com o Poder Concedente. Em 19 de junho de 2001, a Companhia firmou um aditamento ao Contrato de
Concessão, por meio do qual assumiu a concessão de geração de energia, anteriormente detida pela CPFL
Paulista. Até 2006 a Companhia atuou como uma sociedade de participação (holding) em concessionárias de
geração de energia do Grupo CPFL.
A partir da anuência da ANEEL ao processo de incorporação da SEMESA e da CPFL Centrais Elétricas, esta
última titular do contrato de concessão de geração n.º 015/1997, por meio da resolução autorizativa n.º
766/2006, a Companhia, além de continuar a participar no capital social de outras sociedades, passou a atuar
como concessionária de serviço público de energia elétrica.
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Em 17 de novembro de 2004, as partes celebraram o Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para
Geração de Energia Elétrica n.º 015/97, o qual tem por objeto formalizar a transferência para a CPFL Centrais
Elétricas das concessões individualizadas de serviço público para exploração dos aproveitamentos relacionados
no Anexo I do Contrato de Concessão n.º 015/97, de acordo com o disposto na Resolução n.º 365, de 29 de
julho de 2003. A Companhia, na qualidade de acionista controladora da CPFL Centrais Elétricas, passou a
figurar no presente contrato como interveniente.
O prazo do Contrato de Concessão é de 30 anos, contados a partir da data de assinatura do mesmo, podendo
ser prorrogado, por no máximo igual período, mediante requerimento da CPFL Geração, a critério do Poder
Concedente.
Dentre as obrigações assumidas no Contrato de Concessão, destacam-se (a) operar as instalações e
equipamentos correspondentes, de acordo com critérios de segurança e segundo normas técnicas específicas;
(b) manter, nos termos da legislação, as reservas de água e de energia, destinadas a serviços públicos; (c)
manter, nos termos da legislação, os limites das vazões de restrição, máxima e mínima; (d) observar a
legislação de proteção ambiental, providenciando os licenciamentos necessários e respondendo pelas
eventuais consequência do descumprimento das leis; e (e) efetuar, nos termos da legislação, a gestão dos
reservatórios e respectivas áreas de proteção, manter instalações e observações hidrológicas e demais
prescrições acauteladas, estabelecidas na legislação específica, mantendo o Poder Concedente informado.

iii) Instrumento Particular de Compromisso e Assunção Parcial de Obrigações do Ajuste de Reservas
Matemáticas do Plano Misto de Benefícios Previdenciários existentes entre a CPFL Paulista e a Fundação CESP,
pela CPFL Geração e Outras avenças
A CPFL Paulista e a Fundação CESP firmaram Instrumento Particular de Compromisso e Assunção Parcial de
Obrigações do Ajuste de Reservas Matemáticas do Plano Misto de Benefícios Previdenciários. Em decorrência
da cisão da CPFL Paulista ocorrida em 19 de julho de 2000, a CPFL Geração assumiu parte das obrigações
contraídas no Instrumento Particular de Compromisso e Assunção Parcial de Obrigações do Ajuste de Reservas
Matemáticas do Plano Misto de Benefícios Previdenciários, responsabilizando-se pelo pagamento de R$
11.217.976,34 (onze milhões, duzentos e dezessete mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e quatro
centavos), em valores de 31 de dezembro de 2007, a ser pago em 238 prestações mensais e 19 prestações
anuais consecutivas, vencendo-se a primeira parcela em 31 de janeiro de 2008. Sobre os valores das parcelas
incidem juros atuariais fixados em 6% ao ano, devidamente corrigidos pela variação do IGP-DI pro rata die.
Além da atualização monetária, os valores podem sofrer ajustes por ocasião da publicação do Demonstrativo
dos Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA.
O saldo total em 31 de março de 2009 era de R$ 13.994.264,49.
Responsabilidade Social
Além de estimular continuamente seus colaboradores a se conscientizarem sobre responsabilidade social, o
Grupo CPFL está engajado na formulação de políticas que buscam melhorar as condições sociais, ambientais e
econômicas do país.
As atividades atinentes às políticas de Responsabilidade Social do Grupo CPFL estão concentradas na holding
CPFL Energia. Para mais informações acerca do assunto, ver item “Responsabilidade Social” da Seção
“Informações Relativas à Garantidora” na página 168 deste Prospecto.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO GRUPO CPFL
O organograma a seguir mostra a estrutura societária da Companhia e do Grupo CPFL em 31 de março de 2009:

Para mais informações sobre os acionistas controladores diretos e indiretos da Companhia, ver Seção
“Organização Societária” da Garantidora na página 173 neste Prospecto.
As principais atividades do Grupo CPFL são:
Distribuição. No período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, as empresas distribuidoras do
Grupo CPFL forneceram 13,0% da energia fornecida no país. A CPFL Paulista, a CPFL Piratininga, a CPFL Santa
Cruz e a Jaguariúna forneceram, nesse período, um volume de 7.516 GWh de energia elétrica, para mais de 5
milhões de consumidores no Estado de São Paulo, representando cerca de 34,5% da energia fornecida nesse
Estado, sendo 4.877 GWh pela CPFL Paulista, 2.103 GWh pela CPFL Piratininga e 730 GWh pelas CPFL Santa
Cruz e Jaguariúna. A RGE forneceu, neste mesmo período, um volume de 1.698 GWh de energia elétrica, para
mais de 1 milhão de consumidores no Estado do Rio Grande do Sul. Em 31 de março de 2009, as receitas por
grupo de consumidor das distribuidoras foram as seguintes: 24,0% provenientes de consumidores industriais,
16,0% provenientes de consumidores comerciais, 42,0% provenientes de consumidores residenciais, 3,0%
provenientes de consumidores rurais e 14,0% provenientes de outros consumidores.
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Geração. Em 31 de março de 2009, a capacidade da CPFL Geração era de 1.649,4 MW, proveniente das PCHs
e UTE da CPFL Geração, das PCHs da CPFL Sul Centrais Elétricas, da UHE Serra da Mesa, da UHE Barra
Grande, da UHE Campos Novos, da UHE Monte Claro, da UHE Castro Alves, da UHE 14 de Julho. Na data
deste prospecto, a CPFL Geração, na condição de holding, participava do capital das empresas CPFL Sul
Centrais Elétricas Ltda. (100,0%), CERAN (65,0%), BAESA (25,0%), ENERCAN (48,7%), Foz do Chapecó
(51,0%) e CPFL Bioenergia (100,0%). A CPFL Geração detém participação de 51,5% na UHE Serra da Mesa e
100,0% do controle de 19 PCHs e 01 UTE localizadas no Estado de SP. Após a conclusão das obras da UHE
Foz do Chapecó, em 2010, a capacidade instalada total da empresa aumentará para 2.115 MW.
O Gráfico a seguir apresenta a evolução da Potência Instalada e da Energia Assegurada da CPFL Geração
desde 2000, quando dispunha de uma Potência Instalada de 143 MW, até 2010 quando alcançará a marca de
2.115MW:
Evolução da Potência Instalada e Energia Assegurada
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Comercialização e Serviços Relacionados à Energia Elétrica. Em 2003 a CPFL Brasil iniciou suas
operações no mercado de energia no Brasil com a finalidade de comercialização de energia elétrica e
prestação de serviços relacionados à energia elétrica. A CPFL Brasil vende energia elétrica a Consumidores
Livres, a outras empresas de comercialização e de distribuição de energia elétrica. Atualmente a empresa é
líder no mercado nacional de comercialização de energia, detendo aproximadamente 20,0% do mercado
nacional em 31 de março de 2009 (22,0% em 2007 e 20,0% em 2008). No 1º trimestre de 2009, a CPFL Brasil
registrou queda de 17,3% nas vendas para clientes livres, o que se justifica basicamente pela retração no
consumo de alguns clientes neste início de ano decorrente da crise financeira internacional. Entretanto, as
vendas em contratos bilaterais tiveram alta de 49,0%, fazendo com que o resultado final fosse positivo em
14,3%.
Reestruturações Societárias Ocorridas nos Últimos Três Exercícios Sociais
Para informações acerca de reestruturações societárias da Companhia nos últimos três anos, vide Seção
“Histórico da Companhia” na página 121 deste Prospecto. Além disso, a Companhia, como empresa do Grupo
CPFL, foi parte de processo de reestruturação societária da CPFL Energia. Vide e o item “Reestruturações
Societárias do Grupo CPFL” abaixo.
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Reestruturações Societárias do Grupo CPFL
Em 20 de junho de 2005, a CPFL Energia e a Companhia aprovaram a incorporação das ações da CPFL
Geração pela CPFL Energia, com a consequente conversão da CPFL Geração em subsidiária integral da CPFL
Energia.
Em 16 de setembro de 2005, a CPFL Energia, e sua controlada direta CPFL Paulista, em conformidade com o
parágrafo 4º do artigo 157 da Lei das Sociedades por Ações e com o disposto na Instrução CVM 358,
comunicaram aos seus acionistas e ao mercado em geral que a ANEEL aprovou em reunião de Diretoria,
realizada em 05 de setembro de 2005, conforme publicado na Resolução Autorizativa n.º 305, a anuência da
prorrogação de prazo para que seja implementada a estruturação societária necessária à segregação da
participação acionária detida pela CPFL Paulista nas suas controladas CPFL Piratininga e RGE.
A CPFL Energia realizou em 23 de novembro de 2005, Assembléia Geral Extraordinária, na qual foi deliberada
e aprovada a proposta de reorganização societária em duas etapas distintas e consecutivas, contemplando, em
um primeiro momento, a incorporação das ações detidas pelos acionistas minoritários da CPFL Piratininga pela
CPFL Paulista e, posteriormente, a incorporação das ações detidas pelos acionistas minoritários da CPFL
Paulista pela CPFL Energia. Após o término deste processo de descruzamento societário, a CPFL Piratininga
passou a ser controlada direta da CPFL Energia.
Em 18 de setembro de 2007, a assembléia geral da RGE aprovou a incorporação da CPFL Serra, então
controladora da RGE e subsidiária integral da CPFL Energia, passando a RGE a ser controlada pela CPFL
Energia. Posteriormente, em 18 de dezembro de 2007, a assembléia geral da RGE aprovou a incorporação
pela CPFL Energia, das ações de emissão da RGE detidas pelos acionistas minoritários, e tornou-se subsidiária
integral da CPFL Energia.
Em 15 de dezembro de 2006, Bradespar e VBC Energia divulgaram fatos relevantes, datados de 10 de junho
de 2006, comunicando, em síntese, que a Votorantim, a Camargo Corrêa Energia e a Bradespar, esta por
intermédio de sua controlada Antares, finalizaram a reorganização societária de suas participações,
envolvendo ações de emissão da CPFL Energia que detinham por intermédio de VBC Energia.
Com a conclusão da reorganização, (i) a VBC Energia permaneceu integrante do grupo de controle da CPFL
Energia e passou a ser controlada em partes iguais pela Votorantim e pela Camargo Corrêa, e (ii) a VBC
Energia passou a ser titular de 139.002.671 ações, correspondentes a 29,0% do capital da CPFL Energia,
sendo que, deste total, 122.945.367 ações são originalmente integrantes do bloco de controle, vinculadas ao
Acordo de Acionistas da CPFL Energia, e permanecem como tal.
Com a reorganização, a Bradespar retirou-se da VBC Energia, passando a deter 43.049.000 ações de emissão
da CPFL Energia, representativas de 9,0% do seu capital social, desvinculadas do Acordo de Acionistas da
CPFL Energia.
Em 20 fevereiro de 2009, a VBC Energia e a CPFL Energia divulgaram fatos relevantes informando que a
reestruturação societária acordada entre a VBC Energia,a CPFL Energia, a Camargo Corrêa S.A. e a
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. no Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações e
Outras Avenças foi concluída e que a Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. passou a deter,
indiretamente, a totalidade das ações da VBC Energia.
Em 28 de fevereiro de 2007 as administrações da Companhia, da CPFL Centrais Elétricas e da SEMESA
autorizaram a celebração do “Protocolo e Justificação da Incorporação da CPFL Centrais Elétricas S.A. e da
SEMESA S.A. pela CPFL Geração de Energia S.A.”, por meio do qual foram estabelecidas as justificações e
condições nas quais se procederão as incorporações da CPFL Centrais Elétricas e da SEMESA pela CPFL
Geração. As referidas incorporações não acarretarão aumento de capital social para a CPFL Geração em razão
da CPFL Centrais Elétricas e SEMESA serem subsidiárias integrais da mesma. As empresas incorporadas serão
extintas, passando a CPFL Geração à condição de sucessora à título universal, no que tange a todos os seus
bens, direitos e obrigações.
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Em 18 de fevereiro de 2009, foi efetivada a incorporação da Perácio Participações pela CPFL Jaguariúna, etapa
inicial ao processo de reestruturação da CPFL Jaguariúna. Em 25 de março de 2009, as administrações das
companhias CPFL Leste Paulista, CPFL Sul Paulista, CPFL Mococa, CPFL Jaguari, CPFL Serviços, CPFL Jaguari
de Geração e CPFL Jaguariúna, firmaram o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da CPFL Jaguariúna”,
operação esta que após a efetivação da cisão parcial, as sociedades anteriormente controladas pela CPFL
Jaguariúna, passaram a ser controladas pela holding CPFL Energia, mantidas as participações detidas
anteriormente pela CPFL Jaguariúna nestas sociedades.
Em 12 de maio de 2009, a ANEEL aprovou a proposta de reestruturação societária dos acionistas da Foz do
Chapecó . Nesta operação, o controle direto da Foz do Chapecó passará a ser detido pela Chapecoense
Geração S.A., e seu controle, por sua vez, passará a ser detido pelos acionistas CPFL Geração, FURNAS e
CEEE. Esta operação deverá ser efetivada até agosto de 2009.
Localização das Usinas e Áreas de Concessão
O mapa abaixo se refere à localização das usinas e áreas de concessão e distribuição do Grupo CPFL:
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PROPRIEDADES, PLANTAS E EQUIPAMENTOS
As principais propriedades da Companhia consistem em usinas localizadas no Estado de São Paulo. O valor
contábil líquido do imobilizado total da Companhia em 31 de março de 2009 era de R$ 155.864.668,59.
Na data deste Prospecto, a Companhia era proprietária de 19 imóveis no Estado de São Paulo, dentre os quais
se destacam:
Propriedade
Usina
Usina
Usina
Usina
Usina

Esmeril
Americana
Cariobinha
Carioba
Chibaro

Município

UF

Altinópolis
Americana
Americana
Americana
Araraquara

SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

Usina Pinhal
Usina Lençóis
Usina Buritis

Araraquara
Campinas
Campinas
Espírito Santo
do PI
Espírito Santo
do PI
Macatuba
Ribeirão Preto

Usina Dourados
Usina Capão Preto

Ribeirão Preto
São Carlos

SP
SP

Usina Monjolinho

São Carlos

SP

Usina Santana
Usina São Joaquim da
Barra
Usina Socorro

São Carlos
São Joaquim
da Barra
Socorro

SP

Usina Três Saltos

Torrinha

SP

Usina Gavião Peixoto
Usina Jaguari
Usina Salto Grande
Usina Eloy Chaves

SP
SP
SP
SP

SP
SP

Endereço
Rod. Altinópolis Usina Esmeril Km 27
Rod. Americana Cosmópolis Km 3
Av. Carioba s/n
Av. São Geronimo 3100
Rod. Araraquara Ágiua Azul Km 5
Rod.Gavião Peixoto Boa Esperança
do Sul
Rod. Joaquim Egídio Pedreira Km 9
Rod. Dom Pedro I Km 101
Rod. Esp. Santo do Pinhal Jacutinga
Km 1
Rod. Esp santo do Pinhal Itapira Km
12
Rod. Macatuba Barra Bonita Km 9
Rod. Buritizal Usina Buritiz Km 3
Rod.São José Bela Vista Nuporanga
Km 8
Rod.São Carlos Usina Ipiranga Km 25
Rod. São Carlos Usina Açúcar Da
Serra Km
Rod. São Carlos Ribeirão Bonito Km
22
Rod.São Jm da Barra São José Bela
Vista
Rod. Rio do Peixe Km 3
Rod. Torrinha Fazenda Bonfim Km
5,5

Terreno
(m2 )
220,000
233,000
50,000
301,000
81,000

Área Construída
(m2 )
1,000
4,000
1,000
3,000
1,000

780,000
304,000
75,000

3,000
3,000
5,000

70
70
70

4.070,000

6,000

29

176,000
1.053,000
173,000

1,000
2,000
0,000

70
70
70

288,000
624,000

2,000
1,000

70
70

39,000

0,000

70

440,000

2,000

57

662,000
26,000

2,000
0,000

70
14

14,000

1,000

70

Idade
70
70
11
58
70

A Companhia é também locatária de 02 imóveis, possuindo fração correspondente a 5,2% do Edifício Atrium
em São Paulo e 4,3% do Edifício Sede Campinas.
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COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Abaixo uma breve descrição da composição do capital social da Companhia, incluindo as disposições referentes
ao seu Estatuto Social e à Lei das Sociedades por Ações. Para maiores detalhes, os potenciais investidores
devem consultar o Estatuto Social da Companhia e a Lei das Sociedades por Ações.
Capital Social
O capital social da Companhia, em 31 de março de 2009, era de R$ 1.039.618.046,59 (um bilhão, trinta e
nove milhões, seiscentos e dezoito mil, quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), dividido em
205.487.715.793 (duzentos e cinco bilhões, quatrocentos e oitenta e sete milhões, setecentos e quinze mil e
setecentos e noventa e três) ações, escriturais sem valor nominal, sendo 68.495.905.264 (sessenta e oito
bilhões, quatrocentos e noventa e cinco milhões, novecentos e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro) ações
ordinárias e 136.991.810.529 (cento e trinta e seis bilhões, novecentos e noventa e um milhões, oitocentos e
dez mil, quinhentos e vinte e nove) ações preferenciais sem direito de voto.
O capital social poderá ser aumentado, na forma do artigo 168 da Lei das Sociedades por Ações, mediante a
emissão de até novas 462.512.466.836 (quatrocentos e sessenta e dois bilhões, quinhentos e doze milhões,
quatrocentos e sessenta e seis mil e oitocentos e trinta e seis) ações, sendo 152.746.320.851 (cento e
cinqüenta e dois bilhões, setecentos e quarenta e seis milhões, trezentos e vinte mil e oitocentos e cinqüenta e
uma) ações ordinárias e 309.766.146.985 (trezentos e nove bilhões, setecentos e sessenta e seis milhões,
cento e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e cinco) ações preferenciais.
O quadro abaixo indica a composição acionária da CPFL Geração na data deste Prospecto:

Acionista

Ações Ordinárias

Ações Preferenciais

Total de Ações

Quantidade

%

Quantidade

%

Quantidade

%

CPFL Energia

68.495.905.000

100

136.991.811.000

100

205.487.716.000

100

Total

68.495.905.000

100

136.991.811.000

100

205.487.716.000

100

Para mais informações sobre os acionistas da CPFL Energia, vide Seção “Organização Societária” na página
173 deste Prospecto.
Dividendos
Os acionistas de sociedades por ações têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a
parcela dos lucros estabelecida no estatuto social. O estatuto social estabelece o dividendo como uma
porcentagem de, no mínimo, 25,0% do lucro apurado no final do exercício social de cada ano.
Nos termos de seu Estatuto Social os dividendos declarados não renderão juros nem serão corrigidos
monetariamente e, se não forem reclamados no prazo de 3 (três) anos, contado do início do seu pagamento,
prescreverão em favor da Companhia. Ainda, o Estatuto Social estabelece que, salvo deliberação em contrário
da Assembléia Geral, os dividendos serão pagos no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data da
deliberação de sua distribuição e, em qualquer caso, dentro do exercício social.
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Histórico dos Pagamentos dos Dividendos
O quadro abaixo demonstra os valores pagos aos acionistas da CPFL Geração, a título de dividendos, para os
períodos indicados:
Provento

Data
Aprovação

Exercício
Social

Lucro / Prejuízo
Líquido no
Período
(Reais Mil)

Valor por Ação

Dividendo

29/04/2002

31/12/2001

97.656

0,0001550970

Dividendo

29/04/2002

31/12/2001

97.656

0,0001706070

Dividendo

30/04/2004

31/12/2003

2.777

0,0000180070

Ordinária

Dividendo

30/04/2004

31/12/2003

2.777

0,0000198080

Dividendo

28/07/2004

31/12/2004

71.053

0,0001740213

Dividendo

28/07/2004

31/12/2004

71.053

0,0001914234

Dividendo

27/04/2005

31/12/2004

71.053

0,0001339350

Dividendo

29/04/2005

31/12/2004

71.053

0,0001473285

Dividendo

09/08/2005

31/12/2005

117.190

0,0002521250

Dividendo

09/08/2005

31/12/2005

117.190

0,0002773375

Dividendo

09/08/2006

31/12/2006

165.177

Dividendo

09/08/2006

31/12/2006

165.177

Dividendo

14/03/2007

31/12/2006

Dividendo

14/03/2007

Dividendo

02/08/2007

Dividendo

Montante
(Reais Mil)

Início do
Pagamento

Ordinária

7.329

27/12/2002

Preferencial

15.394

27/12/2002

851

21/05/2004

Preferencial

1.787

21/05/2004

Ordinária

11.920

04/08/2004

Preferencial

26.223

04/08/2004

Ordinária

9.174

12/05/2005

Preferencial

20.183

12/05/2005

Ordinária

17.269

09/09/2005

Preferencial

37.994

09/09/2005

0,0003800446

Ordinária

26.032

29/09/2006

0,0004180491

Preferencial

57.269

29/09/2006

165.177

0,0003361904

Ordinária

23.028

27/04/2007

31/12/2006

165.177

0,0003698094

Preferencial

50.661

27/04/2007

31/12/2007

278.922

0,0005581610

Ordinária

38.232

28/09/2007

02/08/2007

31/12/2007

278.922

0,0006139770

Preferencial

84.110

28/09/2007

Juros sobre
Capital Próprio

02/08/2007

31/12/2007

278.922

0,0001404860

Ordinária

11.321

28/09/2007

Juros sobre
Capital Próprio

02/08/2007

31/12/2007

278.922

0,0001545320

Preferencial

24.905

28/09/2007

Juros sobre
Capital Próprio

30/11/2007

31/12/2007

278.922

0,0001589020

Ordinária

10.884

30/04/2008

Juros sobre
Capital Próprio

30/11/2007

31/12/2007

278.922

0,0001747920

Preferencial

23.945

30/04/2008

Dividendo

04/04/2008

31/12/2007

278.922

0,0003313280

Ordinária

22.695

30/04/2008

Dividendo

04/04/2008

31/12/2007

278.922

0,0003644610

Preferencial

49.928

30/04/2008

Juros sobre
Capital Próprio

27/06/2008

31/12/2008

229.651

0,0001608670

Ordinária

11.019

30/09/2008

Juros sobre
Capital Próprio

27/06/2008

31/12/2008

229.651

0,0001769540

Preferencial

24.241

30/09/2008

Dividendo

12/08/2008

31/12/2008

229.651

0,0003660460

Ordinária

25.073

30/09/2008

Dividendo

12/08/2008

31/12/2008

229.651

0,0004026510

Preferencial

55.160

30/09/2008

Juros sobre
Capital Próprio

27/11/2008

31/12/2008

229.651

0,0001609240

Ordinária

11.022

Juros sobre
Capital Próprio

27/11/2008

31/12/2008

229.651

0,0001770170

Preferencial

24.250

Dividendo

26/03/2009

31/12/2008

229.651

0,0003017827

Ordinária

20.671

Dividendo

26/03/2009

31/12/2008

229.651

0,0003319610

Preferencial

45.476
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Espécie

Principal Acionista

CPFL Energia
Para maiores informações acerca da CPFL Energia, favor ver o capítulo “Informações Relativas à Garantidora”
abaixo.
Acordo de Acionistas
Os acionistas controladores da CPFL Energia, detentora de 100,0% do capital da Companhia, firmaram um
acordo de acionistas, cujas partes são VBC Energia, 521 Participações, Bonaire e na qualidade de interveniente
anuente, a CPFL Energia, no qual são regulados os termos e condições do compartilhamento do controle da
CPFL Energia e de suas subsidiárias, incluindo a Companhia. Nos termos do Acordo de Acionistas,
determinados atos exigem a aprovação de, no mínimo, VBC Energia e 521 Participações (pelo menos 80,0%
(oitenta por cento) das ações objeto do Acordo de Acionistas), incluindo, dentre outros, todas as matérias
sujeitas à aprovação da assembléia geral; eleição do Diretor Presidente e destituição de qualquer diretor
(inclusive do Diretor Presidente); definição da política de dividendos; constituição e extinção de controladas;
aquisição e venda de investimentos em outras empresas; alteração de contratos de concessão de qualquer
controlada, incluindo a Companhia; e a aprovação do orçamento anual e do plano qüinqüenal de negócios da
CPFL Energia. Adicionalmente, o Acordo de Acionistas estabelece que os acionistas controladores realizarão
reuniões prévias para decidir sobre todas as matérias objeto de deliberação das assembléia gerais da CPFL
Energia e algumas matérias objeto de deliberação nas reuniões do Conselho de Administração, conforme
indicado no Acordo de Acionistas.
Alterações Relevantes de Participações dos Membros do Grupo de Controle nos Últimos Três
Exercícios Sociais
Em 15 de dezembro de 2006, Bradespar e VBC Energia divulgaram fatos relevantes comunicando, em síntese,
que a Votorantim, a Camargo Corrêa Energia e a Bradespar, esta por intermédio de sua controlada Antares,
finalizaram a reorganização societária de suas participações, envolvendo ações de emissão da CPFL Energia
que detinham por intermédio de VBC Energia.
Com a conclusão da reorganização, (i) a VBC Energia permaneceu integrante do grupo de controle da CPFL
Energia e passou a ser controlada em partes iguais pela Votorantim e pela Camargo Corrêa, e (ii) a VBC
Energia passou a ser titular de 139.002.671 ações, correspondentes a 29,0% do capital da CPFL Energia,
sendo que, deste total, 122.945.367 ações são originalmente integrantes do bloco de controle, vinculadas ao
Acordo de Acionistas da CPFL Energia, e permanecem como tal.
Com a reorganização, a Bradespar retirou-se da VBC Energia, passando a deter 43.049.000 ações de emissão
da CPFL Energia, representativas de 9,0% do seu capital social, desvinculadas do Acordo de Acionistas da
CPFL Energia.
Em 20 fevereiro de 2009, a VBC Energia e a CPFL Energia divulgaram fatos relevantes informando que a
reestruturação societária acordada entre a VBC Energia,a CPFL Energia, a Camargo Corrêa S.A. e a
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. no Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações e
Outras Avenças foi concluída e que a Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. passou a deter,
indiretamente, a totalidade das ações da VBC Energia.
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INFORMAÇÕES SOBRE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS

Debêntures da Primeira Emissão
Em 01 de dezembro de 2003, a Companhia emitiu, por meio de distribuição particular, 69.189 (sessenta e
nove mil, cento e oitenta e nove) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie subordinada,
com valor nominal unitário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) totalizando R$ 691.890.000 (seiscentos e noventa
e um milhões, oitocentos e noventa mil reais), sendo que o vencimento das debêntures da primeira emissão
será em 01 de junho de 2009. Na data deste Prospecto, o saldo devedor das debêntures da primeira emissão
é de R$ 84.985.934,80.

Notas Promissórias da Primeira Emissão
Em 2009, a Companhia acessou o mercado de capitais brasileiro com o objetivo de captar recursos, por meio
de distribuição pública de notas promissórias.
Em 2 de abril de 2009, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a 1ª emissão de notas
promissórias comerciais para distribuição pública, composta por 85 notas promissórias, com valor nominal
unitário de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), totalizando R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de
reais), e com data de emissão em 29 de abril de 2009. Esta emissão ocorreu em série única com vencimento
em 24 de abril de 2010. As Notas Promissórias são remuneradas com base na variação acumulada de 118,0%
da Taxa DI. Na data deste Prospecto, o saldo devedor das notas promissórias da primeira emissão é de R$
85.811.580,50.
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PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
A CPFL Geração, como uma empresa que pertence ao grupo CPFL, segue as recomendações do Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC. Dentre estas recomendações podem-se destacar as seguintes
práticas adotada pela Companhia:


Transparência (disclosure);



Equidade;



Prestação de contas (accountability); e



Responsabilidade Corporativa.

A CPFL Geração 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 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 Companhia, ou qualquer outro ato ou fato
de caráter político-administrativo, 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 CPFL Geração 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 envirenses à condição de titular de
valores mobiliários emitidos pela CPFL Geração ou a eles referenciados.

Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores o dever de divulgar e comunicar à CVM e a BM&FBOVESPA,
qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da CPFL Geração, bem como zelar por
sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários
sejam admitidos à negociação.
De acordo com a política interna da Companhia, a divulgação de qualquer ato ou fato relevante, deverá ser
feita por meio de publicação nos jornais de grande circulação utilizados habitualmente pela Companhia,
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 BM&FBOVESPA.
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 interna da Companhia, de comunicar expressamente, por escrito, qualquer ato ou fato relevante de
que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores, que, caso seja o caso, promoverá sua
divulgação.
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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 Companhia sejam admitidos à negociação.
A política interna da CPFL Geração 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 Companhia. 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 Companhia 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 Companhia ou a eles referenciados, os acionistas
controladores e ou administradores deverão, diretamente ou por meio 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 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.
Código de Ética
A CPFL Geração, como parte do grupo CPFL, obriga seus empregados a observarem o Código de Ética e
Conduta Empresarial criado pela CPFL Energia em 2001.
Seus preceitos orientam as ações das empresas do grupo CPFL e de seus colaboradores nos processos de
decisão, que sempre devem ser precedidos de uma avaliação dos impactos dos negócios nos diferentes públicos.
Para isso, o Código de Ética e Conduta Empresarial explicita os posicionamentos da empresa quanto a:
(i)

Transparência e integridade das informações fornecidas pela empresa;

(ii)

Práticas discriminatórias e respeito à diversidade;

(iii)

Trabalho infantil;

(iv)

Assédio de qualquer espécie; e

(v)

Corrupção e propina.

Regras do Novo Mercado
Em 2000 a BM&FBOVESPA, com o objetivo de fazer com companhias abertas brasileiras que sigam melhores
práticas de governança corporativa, criou o chamado Novo Mercado. O Novo Mercado é destinado à
negociação de ações emitidas por companhias que se comprometam voluntariamente a cumprir com práticas
de boa governança corporativa e maiores exigências de divulgação de informações em relação àquelas já
impostas pela legislação brasileira. Em geral, tais regras ampliam os direitos dos acionistas e melhoram a
qualidade da informação fornecida aos acionistas.

151

A CPFL Energia, de modo a manter um elevado padrão de governança corporativa, celebrou em 2004 um
contrato com a BM&FBOVESPA visando cumprir com os requisitos de listagem do Novo Mercado.
Dentre os diversos requisitos a serem atendidos pela CPFL Energia encontra-se a obrigação de alinhar seu
Estatuto Social às disposições do Novo Mercado. Adicionalmente, a CPFL Energia também se obrigou a alinhar
o Estatuto Social de suas controladas diretas ao seu próprio Estatuto Social. Assim, o Estatuto Social da CPFL
Geração está alinhado com o Estatuto da CPFL Energia e, portanto, com as disposições das Regras do Novo
Mercado neste sentido.
Práticas de Governança Corporativa do Grupo CPFL
As práticas de governança corporativa descritas na presente Seção aplicam-se a todas as empresas que
compõem o grupo CPFL.

Sistema de Gestão e Desenvolvimento da Ética
O Sistema de Gestão e Desenvolvimento da Ética é um conjunto de dispositivos gerenciais que tem o objetivo
de diagnosticar, prevenir, monitorar, avaliar, reformular e aprimorar as ações individuais e institucionais,
promovendo o desenvolvimento da qualidade ética em todas as ações da empresa com seus públicos. Entre as
ações desenvolvidas em 2008, destacam-se: seminários de qualificação dos membros do Comitê de Ética,
seminários de qualificação da Rede Ética para colaboradores; a conclusão do Relatório de Vulnerabilidades e
Forças Éticas; e o lançamento do Portal Ética em Rede (www.cpfl.com.br/etica).

Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Companhia é responsável por determinar as diretrizes estratégicas globais,
bem como pelo estabelecimento das políticas gerais de negócios, pela eleição da Diretoria e supervisão do
exercício de suas funções. De acordo com o estatuto social da Companhia, o Conselho de Administração
poderá ser composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) membros.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada conselheiro deve ser necessariamente acionista da
Companhia. Nos termos do Estatuto Social, os conselheiros são eleitos em assembléia geral de acionistas com
mandato de um ano, permitida a reeleição, podendo ser destituídos a qualquer momento por acionistas
reunidos em Assembléia Geral Extraordinária. O Estatuto Social da Companhia não prevê idade para
aposentadoria compulsória de conselheiros.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, se um conselheiro ou diretor executivo possui um conflito de
interesses com a companhia com relação a qualquer transação proposta, esse conselheiro ou diretor executivo
não pode votar na reunião do Conselho de Administração ou reunião de Diretoria que tratar de tal transação e
deve descrever a natureza e extensão do interesse conflitante para transcrição na ata da reunião. Um
conselheiro ou diretor executivo não pode realizar qualquer negócio com a companhia, não podendo aceitar
empréstimos, exceto se em termos justos e razoáveis e condições idênticas aos termos e condições
prevalecentes no mercado ou ofertados por terceiros. Qualquer contrato entre os acionistas ou partes
relacionadas e a Companhia, que exceda R$5,0 milhões, corrigido anualmente pela variação do índice IGP-M,
bem como os contratos de qualquer natureza celebrados com terceiros, de valor global superior a R$20
milhões, devem ser previamente aprovados pelo Conselho de Administração. Nesta data, não existem
contratos ou outras obrigações relevantes em que sejam parte os administradores e a Companhia.
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De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, combinada com uma decisão recente da Comissão de Valores
Mobiliários, ou CVM, os acionistas minoritários têm o direito de eleger pelo menos um membro do Conselho de
Administração, desde que detenham no mínimo 10,0% das ações com direito de voto. Os acionistas
minoritários que detiverem mais de 5,0% das ações com direito de voto poderão requerer a adoção do
processo de voto múltiplo.

Diretoria Executiva
A Diretoria Executiva é responsável pela administração cotidiana das operações. Nos termos do Estatuto
Social, a Diretoria é composta por seis membros eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de dois
anos, permitida a reeleição. A atual Diretoria foi eleita em reunião do Conselho de Administração ocorrida em
25 de abril de 2007.

Conselho Fiscal
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão independente da administração
e da auditoria externa da empresa. O Conselho Fiscal, obedecidas as disposições legais, compor-se-á de 3
(três) a 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, com mandato até a Assembléia Geral
Ordinária seguinte à de sua eleição, podendo ser reeleitos. As principais atribuições do Conselho Fiscal são
fiscalizar os atos dos administradores, examinar e opinar sobre as demonstrações financeiras do exercício
social e reportar suas conclusões para os acionistas da Companhia. A Lei das Sociedades por Ações exige que
os membros do Conselho Fiscal recebam remuneração não inferior a 10,0% do que, em média, for atribuído
aos diretores da companhia, não computados benefícios e participação nos lucros. De acordo com a referida
Lei, os acionistas minoritários que representem, em conjunto, no mínimo 10,0% ou mais das ações com direito
a voto, têm direito de eleger, separadamente, um membro do Conselho Fiscal.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal membros que
façam parte dos órgãos de administração e empregados da Companhia ou de sociedade controlada ou do
mesmo grupo e o cônjuge ou parente dos administradores.
Em assembléia geral ordinária de 30 de abril de 2009, foi deliberada a alteração do modo de funcionamento
do conselho fiscal, que deixou de ser permanente e passou a ser instalado mediante solicitação dos acionistas
da Companhia.

Comitês de Assessoria
O presidente de cada um dos comitês a seguir reporta suas atividades nas reuniões mensais do Conselho de
Administração, no entanto, os comitês não têm autoridade para tomar decisões e suas sugestões não obrigam
o Conselho de Administração.

Comitê de Avaliação de Processos e Controles Internos
O Comitê de Governança Corporativa é responsável por auxiliar o Conselho de Administração: (i) avaliando a
validade das informações apresentadas ao Conselho de Administração, (ii) elaborando proposta para melhorar
procedimentos de administração da companhia, (iii) avaliando o perfil de risco e (iv) coordenando auditorias
internas e preparando propostas de melhoria. Os membros deste comitê são Ricardo Carvalho Giambroni e
Martin Roberto Glogowsky.

153

Comitê Gestor de Recursos Humanos
O Comitê Gestor de Recursos Humanos é responsável por auxiliar o Conselho de Administração: (i)
coordenando o processo de seleção de executivos, (ii) definindo critérios de remuneração do comitê executivo,
incluindo planos de incentivo de curto e longo prazo, (iii) definindo as metas de performance do comitê
executivo, (iv) coordenando processos de avaliação do comitê executivo, (v) preparando o plano de sucessão
dos membros do comitê executivo e (vi) monitorando a execução das políticas e práticas de recursos humanos
e preparando propostas de melhoria quando necessário. Os membros deste comitê são Cecília Mendes Garcez
Siqueira, Francisco Caprino Neto e Carlos Alberto Cardoso Moreira.

Comitê de Partes Relacionadas
O Comitê de Partes Relacionadas é responsável por auxiliar o Conselho de Administração: (i) avaliando os
processos de seleção de fornecedores, construtoras subcontratadas e outros serviços de partes relacionadas,
garantindo que essas contratações sejam conduzidas de forma justa e consistente com as práticas de
mercado, (ii) avaliando os contratos de aquisição e venda de energia elétrica celebrados com partes
relacionadas garantindo que tais negócios são conduzidos de forma justa e consistente com as práticas de
mercado. Os membros deste comitê são Daniela Corsi Cardoso, Arthur Prado Silva e Humberto Pires Grault
Vianna de Lima.
Adicionalmente aos comitês de aconselhamento, o Conselho de Administração criou seis comissões de
trabalho (Comissão de Governança Corporativa, Comissão de Estratégia, Comissão de Orçamento, Comissão
de Serviços Financeiros, Comissão de Aquisição de Energia e Comissão de Projetos) e pode criar outras.

Comissão de Estratégia
A Comissão de Estratégia é responsável por auxiliar o Conselho de Administração na avaliação e melhora de a
estratégia de negócios, buscando atingir as metas de crescimento e objetivos de longo prazo.

Comissão de Serviços Financeiros
A Comissão de Serviços Financeiros é responsável por garantir o acompanhamento e eficiência das práticas
financeiras atuais, assim como pela avaliação de novas oportunidades de operações financeiras que poderiam
beneficiar a companhia.

Comissão de Governança Corporativa
A Comissão de Governança Corporativa é responsável pelo monitoramento e implementação do novo modelo
de governança corporativa e pela sugestão de potenciais melhorias ao Conselho de Administração.

Comissão de Orçamento
A Comissão de Orçamento tem a responsabilidade de assessorar o Conselho de Administração na análise e
estabelecimento de orçamentos anuais e de longo prazo.
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Comissão de Aquisição de Energia
A Comissão de Aquisição de Energia tem a responsabilidade de assessorar o Conselho de Administração na
análise da aquisição de energia originada de fontes competitivas e alternativas pelas subsidiárias de
comercialização.

Comissão de Projetos
A Comissão de Projetos é responsável por auxiliar o Conselho de Administração na avaliação de novas
oportunidades para projetos de geração de energia.
Política de Dividendos
A Companhia pretende declarar e pagar dividendos e/ou juros atribuídos ao patrimônio líquido em valores de
ao menos 50,0% de seus lucros líquidos corrigidos, em parcelas semestrais. O valor de qualquer das
distribuições de dividendos e/ou de juros atribuídos ao patrimônio líquido dependerá de uma série de fatores,
tais como condições financeiras, prospectos, condições macroeconômicas, reajustes de tarifa, mudanças
regulatórias, estratégias de crescimento e outras matérias que o Conselho de Administração e os acionistas
possam considerar relevantes. Além disso, as avenças constantes dos instrumentos de dívida podem limitar o
valor dos dividendos e/ou dos juros atribuíveis ao patrimônio líquido nas distribuições que a Companhia venha
a fazer. No contexto do planejamento fiscal da Companhia, no futuro poderá determinar ser benéfico distribuir
juros atribuíveis ao patrimônio líquido em vez de dividendos.
O Conselho de Administração poderá aprovar a distribuição de dividendos e/ou de juros atribuídos ao
patrimônio líquido, calculados com base nas demonstrações financeiras anuais ou semestrais ou em
demonstrações financeiras referentes a períodos mais curtos, ou ainda com base em lucros acumulados
registrados ou em lucros alocados para contas de reserva sem fins lucrativos nas demonstrações financeiras
anuais ou semestrais. A declaração de dividendos anuais, inclusive dos dividendos que excedam a distribuição
obrigatória, exige a aprovação por voto majoritário dos detentores de ações ordinárias.
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ADMINISTRAÇÃO
A Companhia é administrada por um Conselho de Administração, formado por 3 (três) membros, todos
acionistas, eleitos por Assembléia Geral, e por uma Diretoria composta por 6 (seis) Diretores.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração deverá reunir-se, ordinariamente, pelo menos uma vez a cada três meses, e,
extraordinariamente, caso o Presidente do Conselho de Administração assim solicite, por iniciativa própria ou
mediante provocação de qualquer membro. Os membros do Conselho de Administração são eleitos pela
Assembléia Geral, para um mandato de 1 ano, permitida a reeleição. As obrigações do Conselho de
Administração incluem, dentre outras, a fixação da orientação geral dos negócios e a eleição dos Diretores da
Companhia.
Na data deste prospecto, o Conselho de Administração da Companhia era formado pelos seguintes membros
efetivos, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2010:
Nome

Posição

Data da Posse

Wilson P. Ferreira Júnior

Presidente

30/04/2009

Hélio Viana Pereira

Vice-Presidente

30/04/2009

Sidney Mendes da Silva

Membro Titular

30/04/2009

Diretoria
A Diretoria da Companhia é composta por 6 (seis) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de
Estratégia e Regulação, um Diretor Financeiro, que acumulará as funções do Diretor de Relações com
Investidores, um Diretor de Gestão de Energia, um Diretor de Geração e um Diretor Administrativo.
A Diretoria reúne-se por convocação do Diretor Presidente. Os Diretores são responsáveis, dentre outras
atribuições, pela prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia.
O Estatuto Social da Companhia estabelece as atribuições e poderes dos Diretores. Na data deste prospecto, a
Diretoria da CPFL Geração era formada pelos seguintes membros, com mandato de 2 anos, que vigora até a
primeira Reunião do Conselho de Administração a ocorrer após a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada
em abril de 2011:
Nome

Cargo

Data da Posse

Wilson P. Ferreira Júnior

Diretor Presidente

05/04/2009

José Antonio de Almeida Filippo

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

05/04/2009

Paulo Cezar Coelho Tavares

Diretor de Gestão de Energia

05/04/2009

Miguel Normando Abdalla Saad

Diretor de Geração

05/04/2009

José Marcos Chaves de Melo

Diretor Administrativo

05/04/2009

Hélio Puttini Junior

Diretor de Assuntos Regulatórios

05/04/2009
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Informações Biográficas
A seguir encontram-se as informações biográficas dos atuais membros do Conselho de Administração e da
Diretoria da Companhia:

Membros do Conselho de Administração
Wilson P. Ferreira Junior. Nascido em 03 de maio de 1959, formado em Engenharia Elétrica em 1981, pela
Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, e em Administração de Empresas, em 1983, pela Faculdade
de Ciências Econômicas, Contábeis e Administrativas da Universidade Mackenzie e mestrado em Energia pela
Universidade de São Paulo - USP. Cursou várias especializações, dentre as quais: Engenharia de Segurança do
Trabalho (Mackenzie, 1982), Marketing (FGV, 1988), Administração de Distribuição de Energia Elétrica
(Swedish Power Co., Suécia, 1992). Exerceu diversos cargos de confiança na CESP – Companhia Energética de
São Paulo, onde foi Diretor de Distribuição no período de 1995 a 1998. No período de 1998 a 2000, foi Diretor
Presidente da RGE e de 2000 a 2001 foi Presidente do Conselho de Administração da Bandeirante. Foi
Presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica - ABRADEE onde teve uma destacada
atuação e Vice-presidente da Associação Brasileira de Infra-Estrutura e Indústria de Base – ABDIB. Atualmente
é Presidente do Conselho de Administração da ONS. Em março de 2000 assumiu a posição de Diretor
Presidente da CPFL Paulista e, posteriormente, da CPFL Piratininga, da CPFL Geração, da CPFL Brasil, da CPFL
Centrais Elétricas e da SEMESA e Diretor Superintendente da Foz do Chapecó. Também é membro do
Conselho de Administração da SEMESA e da Foz do Chapecó. O Sr. Wilson P. Ferreira Júnior é o Diretor
Presidente da CPFL Energia desde 28 de agosto de 2002. Em 28 de abril de 2006, foi eleito membro titular do
Conselho de Administração das empresas CPFL Paulista, CPFL Geração e CPFL Piratininga.
Hélio Viana Pereira. Nascido em 09 de fevereiro de 1954, graduado em Engenharia Elétrica pela Escola
Federal de Engenharia de Itajubá – EFEI, em 1976, com especialização em Engenharia da Qualidade Industrial
pela Universidade Estadual de Campinas e pós-graduação em Gestão de Negócios de Energia Elétrica pela FGV
e USP. Ao longo de sua vida profissional, atuou: na Eletrobrás, como Engenheiro do Departamento de
Eletrificação Rural (1976/1978), na Companhia de Eletricidade de Brasília - CEB, como Engenheiro da Área de
Estudos de Redes Subterrâneas e como Gerente da Divisão de Iluminação Pública (1978/1981), na CESP Companhia Energética de São Paulo ocupou diversos cargos de confiança na sua área de atuação de
Supervisor de Controle Operacional a Gerente de Operação (1981/1999). Na CPFL Paulista, ocupou o cargo de
Gerente do Departamento de Planejamento e Modernização, no período de maio a agosto de 2000. Desde
setembro de 2000 ocupa o cargo de Diretor Vice-presidente de Distribuição da CPFL Paulista e da CPFL
Piratininga. O Sr. Hélio Viana Pereira é Diretor Vice-presidente de Distribuição da CPFL Energia desde 28 de
agosto de 2002. Em 28 de abril de 2006, foi eleito membro suplente do Conselho de Administração das
empresas CPFL Paulista e CPFL Piratininga.
Sidney Mendes da Silva. Nascido em 25 de setembro de 1970, formou-se em Eletrônica, Instrumentação e
Controle pela Escola SENAI Roberto Mange e Técnico em Eletrotécnica pela Escola Técnica Bento Quirino de
Campinas. Possui graduação em Recursos Humanos pela Universidade Paulista – UNIP. Ao longo de sua
carreira profissional ocupou cargos de Técnico em Eletrônica na Strebrás Equip. Eletrônicos e American
Security Alarms, ambas em Campinas. Atuou no ramo de re-refino de óleo lubrificante industrial e automotivo
na Lubrificantes Fênix em Paulínia por 3 anos ocupando o cargo de Chefe de Equipe, sendo responsável pela
instalação de unidades móveis de re-refino em várias empresas da Grande São Paulo, interior Paulista e Sul de
Minas Gerais. Também atuou como Líder de Produção na Genus Sistemas de Segurança Eletrônica. Foi
admitido na CPFL em abril/1996 por meio de Concurso Público, onde entrou ocupando o cargo de Eletricista de
Subestação. Em 2001 passou a ocupar o cargo de Técnico de Telecomunicações na Divisão de Transmissão
Sudeste. Em 2005 foi eleito pelos empregados da CPFL como Conselheiro do CRE (Conselho de
Representantes dos Empregados). Em 2007 foi eleito como Secretário Geral do CRE e em abril de 2009 foi
eleito Presidente do CRE, com mandato até abril de 2011. Na CPFL faz parte do Conselho de Requalificação
Profissional, que delibera sobre cursos de requalificação subsidiados pela empresa para colaboradores e
gestores. Bastante atuante em questões sociais, é conselheiro titular do Conselho Municipal de Saúde de
Campinas, ligado a secretaria Municipal de Saúde.
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Membros da Diretoria
Wilson P. Ferreira Junior. Ver “Seção Administração – Informações Biográficas – Membros do Conselho de
Administração” na página 157 deste Prospecto.
José Antonio de Almeida Filippo. Nascido em 27 de outubro de 1960, formado em Engenharia Civil pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro – RJ em 1983, com pós graduação em Finanças, pelo Instituto de
Administração e Gerência - IAG, em 1984, cursou o Program for Management Development pelo IBMEC, em
1990, e o Program for Management Development na Harvard Bussines School – Boston - EUA, em 1999.
Atuou em posições executivas nas empresas Ingersoll-Rand; LATASA; GAFISA. É Diretor Vice-presidente
Financeiro e de Relações com Investidores da CPFL Paulista, CPFL Piratininga e CPFL Geração, Diretor Vicepresidente Financeiro da CPFL Brasil e CPFL Centrais Elétricas e, Diretor Administrativo-financeiro e de
Relações com Investidores da SEMESA e Diretor Administrativo-financeiro da Foz do Chapecó. O Sr. José
Antonio de Almeida Filippo é Diretor Vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores da CPFL
Energia desde 30 de junho de 2004.
Paulo Cezar Coelho Tavares. Nascido em 27 de outubro de 1953. Formado em Engenharia Elétrica pela
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com mestrado em Sistemas de Potência pela UNICAMP. Cursou
MBA em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) em 1998. Atuou como Engenheiro e
Gerente de Planejamento e Comercialização de Energia na Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
(CHESF), e foi assessor da Gerência Executiva da Eletrobrás, no comando do Programa Nacional de
Conservação de Energia (PROCEL) e da distribuição de áreas urbanas e rurais. Também atuou como secretário
do PROCEL e coordenou diversos projetos e acordos internacionais referentes à Eficiência Energética, em
instituições como o Banco Mundial, USAID, ACEEE, CIDA (Canadá), ETSU (Reino Unido) e ALURE na
Comunidade Européia. Foi Presidente da Guaraniana Comércio e Serviços (GCS), comercializadora de energia e
gás. Foi Vice-Presidente de Desenvolvimento Corporativo e Diretor Presidente da Companhia Energética de
Pernambuco (CELPE). Também foi membro do Conselho de Administração da Companhia Energética de
Alagoas (CEAL), da Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN) e da CELPE. Atualmente é
membro da Associação Brasileira dos Agentes Comercializadores de Energia Elétrica (ABRACEEL), Diretor de
Gestão de Energia da CPFL Brasil, da CPFL Paulista, da CPFL Piratininga, da RGE, da CPFL Santa Cruz, da CPFL
Geração, da CPFL Bioenergia, da CPFL Jaguariúna e das demais subsidiárias da CPFL Energia. É membro do
Conselho de Administração da CERAN, da ENERCAN e da Foz do Chapecó Energia . O Sr. Paulo é Diretor VicePresidente de Gestão de Energia da CPFL Energia desde 2002.
Miguel Normando Abdalla Saad. Graduado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia de São Carlos –
USP em 1973, no decorrer de sua experiência profissional ocupou diversos cargos de confiança na CESP no
período de 1974 a 2000, dentre os quais os de Engenheiro Chefe do Setor de Concreto do Laboratório de
Engenharia Civil, Gerente da Divisão de Recursos Hídricos e Térmicos, Gerente Adjunto do Departamento de
Planejamento da Expansão do Sistema Elétrico e Gerente do Departamento de Construção e Contratos. De
1994 a 1997 atuou como Presidente do Núcleo São Paulo do Comitê Brasileiro de Grandes Barragens.
Atualmente é Diretor de Geração da CPFL Geração, Presidente do Conselho de Administração da ENERCAN,
Foz do Chapecó e CERAN, Vice-Presidente do Conselho de Administração da BAESA e CPFL Jaguariúna e
membro do Conselho de Administração das empresas CPFL Paulista e CPFL Piratininga.
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José Marcos Chaves de Melo. Graduado em engenharia mecânica pela The University of Kansas em 1986,
possui as seguintes distinções acadêmicas e profissionais: Bolsa de Estudos da Fulbright Commission, U.S.

National Engineering Honor Society (Tau Beta Pi), SAP’s Diamond Circle Award for Outstanding Business
Contributions 2005 e Prêmio Mundial de Inovação da Accenture – Projeto SIGA do ONS 2006. O Sr. Melo
recebeu o título de técnico eletrônico da CEFET no Rio de Janeiro em 1980. Trabalhou na Accenture do Brasil
de 1987 a 2008, tendo ocupado diversas posições, até chegar ao cargo de Diretor, posição que ocupou de
1998 a 2008. Foi responsável pela venda, atendimento ao cliente, supervisão e execução dos projetos junto a
empresas, tendo atuado por 12 anos no setor elétrico, 5 anos em óleo e gás, 2 anos siderurgia e 1 em
manufatura. Acumula experiência em diversas áreas funcionais, incluindo-se nessas Tecnologia da Informação,
Cadeia de Suprimentos e Serviços de Campo e Gestão de Ativos. Atendeu as seguintes empresas ao longo de
sua carreira: CPFL, Neoenergia, Light, CEMIG, CEMAR, Celesc, FURNAS, DUKE, CCEE, ONS, Petrobras Gás e
Energia, Petrobrás, Repsol-YPF e CSN. Desde abril de 2008 é Diretor Administrativo da CPFL Geração e
membro do Conselho de Administração da CPFL Sul Paulista e CPFL Leste Paulista.
Hélio Puttini Junior. Nascido em 13 de novembro de 1958 – graduado em Engenharia Elétrica pela Escola
Federal de Engenharia de Itajubá – EFEI, em 1983, com pós-graduação (Latu Sensu) em Engenharia
Econômica, pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, em 1986. No decorrer de sua experiência
profissional ocupou diversos cargos na Companhia Energética de Brasília – CEB como Gerente da Seção de
Desenvolvimento e Estatística – SEDE (1985–1991), Assessor do Departamento Comercial de Distribuição –
DCD (1991-1994), Gerente de Planejamento Comercial (1994-1996), Gerente de Manutenção de Redes Aéreas
(1996-1997). No período de 1998-2001 ocupou o cargo de Superintendente de Fiscalização dos Serviços de
Eletricidade na ANEEL e de 2001-2003 como Assessor de Presidência da CEB. Desde janeiro de 2004 ocupa o
cargo de Diretor de Assuntos Regulatórios da CPFL Paulista e CPFL Piratininga. Atualmente também é Diretor
das Distribuidoras CPFL Geração, CPFL Santa Cruz, CPFL Jaguari, CPFL Sul Paulista, CPFL Leste Paulista, CPFL
Mococa e RGE.
O endereço comercial dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia é Rua Gomes
de Carvalho n.° 1.510, 14° andar, conjunto 1.402, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Conselho Fiscal
Na data deste prospecto, a CPFL Geração não possuía Conselho Fiscal instalado.
Relação Familiar
Na data deste Prospecto, não havia nenhuma relação familiar entre os Administradores da Companhia e seus
principais acionistas.
Ações detidas pelos Administradores
Os membros do Conselho de Administração detêm participações mínimas no capital social da Companhia,
necessárias para ocuparem tal cargo nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
Adicionalmente, na data deste Prospecto, o Sr. Wilson Pinto Ferreira Júnior possui 25.000 (vinte e cinco mil)
ações da CPFL Energia, representativas de 0,0052% de seu capital social.
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Política de Divulgação de Informações
A CPFL Energia estabeleceu certas Diretrizes de Governança Corporativa, aplicável a todas as empresas do
Grupo CPFL, incluindo a Companhia. De acordo com as Diretrizes de Governança Corporativa, a administração
e os acionistas adotam os princípios da transparência, da obediência e do cumprimento das leis na divulgação
das informações ao mercado.
Remuneração
Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, os acionistas são responsáveis pela fixação do valor total da
remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria da Companhia. Após
os acionistas fixarem o valor total da remuneração cabível, os membros do Conselho de Administração ficam,
então, responsáveis pela fixação dos níveis de remuneração individuais.
No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, a remuneração total que a Companhia pagou aos seus
Conselheiros e Diretores foi de aproximadamente R$ 1,6 milhões (hum milhão e seiscentos mil reais). Desse
valor, foram pagos diretamente à administração R$ 900 mil (novecentos mil reais) como remuneração fixa e
R$ 600 mil (seiscentos mil reais) relativos a remuneração variável por desempenho e atingimento de metas.
Plano de Opção de Compra de Ações
A Companhia, nos termos do seu estatuto social, pode conceder opções de ações para seus administradores,
funcionários, ou a pessoas naturais que prestem serviços para a Companhia, desde que o plano de opção seja
submetido à Assembléia Geral pelo Conselho de Administração, respeitado o limite do capital autorizado.
Na data deste prospecto, não havia qualquer plano de opções de compra de ações da Companhia ou intenção
de fazê-lo pela Companhia.
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PENDÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
Em 31 de março de 2009, a CPFL Geração apresentava quadro de processos judiciais e administrativos
composto de aproximadamente, 47 processos, sendo 45 da área trabalhista e 2 cíveis. O valor somado dos
processos com possibilidade de perda possível e provável, segundo avaliação da Companhia e de seus
consultores jurídicos, em 31 de março de 2009, envolvia um montante aproximado de R$ 3,3 milhões, dos
quais R$ 21.950,30 foram provisionados pela Companhia. As provisões para contingências foram constituídas,
com base em avaliação dos riscos de perdas, para os processos em que a possibilidade de perda é provável na
opinião da Companhia e dos seus assessores legais.
Dentre os principais litígios destacam-se:
Legislação do Setor – Diversos Objetos
Os processos relacionados à legislação do setor elétrico, referem-se ao racionamento de energia elétrica,
manutenção da rede, inadimplência, fraude, recuperação de créditos, questões tarifárias. Os valores relativos
a esses processos não foram provisionados por terem sido as possibilidades de perda classificadas pelos
assessores jurídicos da Companhia como “remotas” ou inexistentes.
Processos Trabalhistas
Em 31 de março de 2009, havia 45 processos judiciais dessa natureza em curso, cuja soma dos valores
envolvidos é de aproximadamente R$ 3,2 milhões. O valor provisionado para os processos trabalhistas é de R$
22 mil.
Processos Cíveis
Em 31 de março de 2009, havia 2 processos judiciais dessa natureza em curso, cuja soma dos valores
envolvidos é de aproximadamente R$ 149 mil. Nenhum processo cível foi provisionado.
Processos Fiscais
Em 31 de março de 2009, havia 1 processo fiscal dessa natureza em curso, cuja soma dos valores envolvidos
é de aproximadamente R$ 3,505 mil, cujo montante está integralmente provisionado.
Processos Ambientais

Ação Civil Pública – Usina Serra da Mesa
Em 18 de outubro de 2004, a Associação dos Pescadores Esportivos do Estado de Goiás – APEGO propôs uma
Ação Civil Pública contra a SEMESA, além de outras partes, visando a adoção de medidas de reparação dos
danos ambientais causados pela construção e operação da UHE Serra da Mesa. Nesta ação, foi deferida liminar
determinando a adoção de diversas medidas para reduzir os impactos ambientais supostamente ocasionados
pela construção e operação da usina, bem como para a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e
respectivo Relatório de Impacto Ambiental EIA/RIMA, como condição para a renovação da Licença de
Operação do empreendimento. Em 13 de outubro de 2006, a SEMESA interpôs Agravo de Instrumento e,
como efeito desta medida, o desembargador relator suspendeu parte da liminar que condicionava o
funcionamento da usina à elaboração do EIA-RIMA. Considerando os pedidos formulados na petição inicial a
Companhia estimou um valor de R$ 74.166.060,00 em caso de insucesso da referida demanda. Os advogados
externos da Companhia avaliaram como possível a possibilidade de perda desta ação.
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HISTÓRICO DA GARANTIDORA
Introdução
A CPFL Energia S.A. é uma sociedade por ações de capital aberto, com sede na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho n.° 1.510, 14° andar, conjunto 1.402, registrada na CVM em 18 de
maio de 2000 sob n.º 01866-0. A CPFL Energia é uma holding constituída em 20 de março de 1998, que tem
como objeto social a promoção de empreendimentos no setor de geração, distribuição, transmissão e
comercialização de energia elétrica e atividades correlatas; prestação de serviços de energia, telecomunicação,
transmissão de dados, bem como prestação de serviços de apoio técnico e operacional, administrativo e
financeiro, especialmente a sociedades controladas e coligadas; e participação no capital de outras sociedades.
A CPFL Energia tem como objeto social: (i) promoção de empreendimentos no setor de geração, distribuição,
transmissão e comercialização de energia elétrica e atividades correlatas; (ii) a prestação de serviços em
negócios de energia elétrica, telecomunicações e transmissão de dados, bem como a prestação de serviços de
apoio técnico, operacional, administrativo e financeiro, especialmente a sociedades controladas e coligadas; e
(iii) a participação no capital de outras sociedades que tenham atividades semelhantes às exercidas pela
Companhia, notadamente sociedades cujo objeto seja promover, construir, instalar e explorar projetos de
geração, distribuição, transmissão e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos.
Histórico
A CPFL Energia tem suas origens na CPFL Paulista, constituída em 1912, como resultado da fusão de quatro
pequenas empresas de energia que atuavam no interior paulista. Em 1997 ocorreu a privatização da CPFL
Paulista, sendo as ações representativas de seu capital social adquiridas pela VBC Energia, pela 521
Participações e pela Bonaire.
A partir da aquisição da CPFL Paulista, referidas companhias iniciaram uma trajetória de expansão, adquirindo
diversos ativos no setor elétrico nacional. A conclusão do processo de expansão e consequente reestruturação
do Grupo CPFL, aconteceu em 06 de agosto de 2002, quando os controladores do Grupo CPFL, com o objetivo
de reestruturar seus investimentos nos setores de distribuição e geração de energia elétrica, decidiram
transferir suas participações diretas nas empresas CPFL Paulista e CPFL Geração, para a Draft II, resultando
na consolidação dos ativos de geração e distribuição de energia elétrica e simplificação de sua organização
operacional e societária. Após esse evento, a Draft II passou a se chamar CPFL Energia, na qual foram
consolidadas as participações de 95,1% no capital total da CPFL Paulista e 95,7% no capital total da CPFL
Geração. Esta reestruturação visou propiciar, dentre outros, os seguintes benefícios: (a) maior integração
operacional das empresas do grupo; (b) racionalização do uso dos recursos financeiros; (c) viabilização de
novos projetos de geração de energia elétrica.
Em 20 de outubro de 2003, os acionistas controladores da CPFL Energia, com o objetivo de alavancar recursos
e dar segmento a reestruturação dos investimentos, decidiram alienar para o BNDES, 3,4% do capital total da
CPFL Energia, reduzindo suas participações, proporcionalmente, às participações detidas naquela data.
Em 04 de outubro de 2004, a CPFL Energia efetivou a oferta pública de ações, ocorrida mediante a distribuição
pública de aproximadamente 8,8% do capital social, por meio da emissão de novas ações e simultaneamente
a distribuição de 1,7% do seu capital total por meio de venda ações dos acionistas controladores ambas
totalizando 10,5% do capital total. Esta oferta ocorreu tanto no âmbito nacional como internacional, sendo que
as ações da oferta nacional foram listadas na BM&FBOVESPA, enquanto que a oferta internacional, na forma
de american depositary shares, foi listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque (New York Stock Exchange).
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No início de novembro de 2004, a CPFL Energia emitiu lote complementar de 179.244 ações ao Coordenador
Global da Oferta, conforme previa o Contrato de Distribuição (International Purchase Agreement).
Em 06 de maio de 2005, a CPFL Energia ratificou o aumento de capital, em virtude do exercício parcial do
direito de subscrição previsto no bônus de subscrição emitido em 05 de dezembro de 2003 pela CPFL Energia
em favor do International Finance Corporation – IFC. Foram emitidas 1.440.409 ações ordinárias, o que
representa uma participação de 0,3% no capital total da CPFL Energia.
Em 20 de junho de 2005, foi aprovada a incorporação da totalidade das ações ordinárias e preferenciais dos
acionistas não controladores da CPFL Geração ao patrimônio da CPFL Energia, com o consequente aumento de
capital em R$85.577 mil, mediante a emissão de 3.665.488 ações ordinárias, passando o capital social de
R$4.107.344 mil para R$4.192.921 mil, dividido em 456.734.666 ações ordinárias. Os acionistas não
controladores da CPFL Geração receberam 1 (uma) nova ação ordinária da CPFL Energia para cada lote de
1.622 ações ordinárias ou preferenciais de emissão da CPFL Geração. Referida transação foi realizada com
base em laudos de avaliação do valor econômico da Sociedade e da CPFL Geração.
Em 25 de julho de 2005, a CPFL Energia ratificou o aumento de capital em virtude do exercício da totalidade
do bônus de subscrição emitido pela CPFL Energia em 05 de dezembro de 2003, em favor do IFC, decorrente
da conversão de empréstimo no montante de R$73.668 mil na data base de 25 de julho de 2005, ao preço de
R$17,71 por ação. Foram emitidas 4.159.647 ações ordinárias, o que representa uma participação de 0,9% no
capital total da CPFL Energia.
Para mais informações sobre as reestruturações societárias envolvendo o Grupo CPFL, incluindo a Garantidora, vide
Seção “Estrutura Organizacional - Reestruturações Societárias em Curso” na página 142 deste Prospecto.

166

ATIVIDADES DA GARANTIDORA
A CPFL Energia tem por atividade principal a promoção de empreendimentos no setor de geração, distribuição,
transmissão e comercialização de energia elétrica e atividades correlatas.

Distribuição
No período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, as empresas distribuidoras do Grupo CPFL
forneceram 13,0% da energia fornecida no país. A CPFL Paulista, a CPFL Piratininga, a CPFL Santa Cruz e a
Jaguariúna forneceram, nesse período, um volume de 7.516 GWh de energia elétrica, para mais de 5 milhões
de consumidores no Estado de São Paulo, representando cerca de 34,5% da energia fornecida nesse Estado,
sendo 4.877 GWh pela CPFL Paulista, 2.103 GWh pela CPFL Piratininga e 730 GWh pelas CPFL Santa Cruz e
Jaguariúna. A RGE forneceu, neste mesmo período, um volume de 1.698 GWh de energia elétrica, para mais
de 1 milhão de consumidores no Estado do Rio Grande do Sul.
Em 31 de março de 2009, as receitas por grupo de consumidor das distribuidoras foram as seguintes: 24,0%
provenientes de consumidores industriais, 16,0% provenientes de consumidores comerciais, 42,0%
provenientes de consumidores residenciais, 3,0% provenientes de consumidores rurais e 14,0% provenientes
de outros consumidores.

Geração
A CPFL Energia atua na área de geração de energia por meio da CPFL Geração. Na data deste prospecto, a
CPFL Geração, na condição de holding, participava do capital das empresas CPFL Sul Centrais Elétricas Ltda.
(100,0%), CERAN (65,0%), BAESA (25,0%), ENERCAN (48,7%), Foz do Chapecó (51,0%) e CPFL Bioenergia
(100,0%). A CPFL Geração detém participação de 51,5% na UHE Serra da Mesa e 100,0% do controle de 19
PCHs e 01 UTE localizadas no Estado de SP. Após a conclusão das obras da UHE Foz do Chapecó, em 2010, a
capacidade instalada total da empresa aumentará para 2.115 MW.

Comercialização e Serviços Relacionados a Energia Elétrica
Em 2003 a CPFL Brasil iniciou suas operações no mercado de energia no Brasil com a finalidade de
comercialização de energia elétrica e prestação de serviços relacionados à energia elétrica. A CPFL Brasil
vende energia elétrica a Consumidores Livres, a outras empresas de comercialização e de distribuição de
energia elétrica. Atualmente a empresa é líder no mercado nacional de comercialização de energia, detendo
aproximadamente 20,0% do mercado nacional em 31 de março de 2009 (22,0% em 2007 e 20,0% em 2008).
No 1º trimestre de 2009, a CPFL Brasil registrou queda de 17,3% nas vendas para clientes livres, o que se
justifica basicamente pela retração no consumo de alguns clientes neste início de ano decorrente da crise
financeira internacional. Entretanto, as vendas em contratos bilaterais tiveram alta de 49,0%, fazendo com
que o resultado final fosse positivo em 14,3%.

Marcas e Patentes
Em outubro de 2005, a CPFL Energia protocolou no INPI pedido de registro de sua marca “CPFL Energia”, o
qual foi registrado sob o n.º 827820690, em 29 de janeiro de 2008.
Recursos Humanos
Em 2008, o quadro de pessoal encerrou o exercício com 7.119 colaboradores, contra 7.176 em 2007. O índice
de rotatividade do quadro de pessoal em 2008 foi de 13,0%, mantendo um equilíbrio entre a retenção e a
renovação de profissionais. Em 31 de março de 2009, a CPFL Energia possuía 7.206 colaboradores.
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Responsabilidade Social

Desenvolvimento Sustentável
A CPFL Energia prioriza a responsabilidade e a sustentabilidade na gestão de seus negócios, desenvolvendo
um programa permanente de gerenciamento dos impactos das ações da empresa nos campos econômico,
social e ambiental, em sintonia com os legítimos interesses da sociedade e com a legislação em vigor.
O objetivo primordial do programa é a criação de valores por meio de iniciativas e programas fundamentados
em princípios éticos, de modo a assegurar a integridade, a transparência, a confiança e a credibilidade nos
relacionamentos da empresa com seus clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores, organizações da
sociedade civil e comunidades de sua área de atuação.

CPFL Cultura
Buscando ampliar sua inserção social e contribuir para o desenvolvimento das comunidades em que atua, a
CPFL Energia instituiu, em 2003, o CPFL Cultura: um amplo programa cultural que promove reflexões sobre os
desafios e as oportunidades da contemporaneidade.
A programação do CPFL Cultura é voltada para a disseminação do conhecimento e da cultura, por meio de
palestras, debates e manifestações artístico-culturais. Além disso, os conteúdos são disponibilizados para todo
o país por meio da internet e dos programas transmitidos pela TV Cultura de São Paulo.
Até 2007, as atividades presenciais concentravam-se na sede da CPFL Energia, em Campinas. A partir de
2008, seis novos núcleos foram implementados nas cidades de Ribeirão Preto, Bauru, Sorocaba, Santos, São
Paulo e Caxias do Sul.

Fóruns Internacionais
A CPFL Energia visa promover debates, por meio de fóruns, objetivando sistematizar informações relevantes,
transformando-as em conhecimento aplicável ao setor de energia e, também, aos demais setores do mercado.
No ano de 2008, foram realizados dois fóruns internacionais nos seguintes temas: “Crise Financeira
Internacional e Crescimento da Economia Brasileira” e “Elemento-Chave para uma Economia de Baixo
Carbono”.

Planeta Sustentável
Desde 2007, a CPFL Energia apóia o movimento Planeta Sustentável, que tem como missão discutir, informar
e produzir conhecimento sobre sustentabilidade.
Sua proposta é criar um ambiente pluralista, no qual diferentes pontos de vista contribuam para o
desenvolvimento de um pensamento autônomo e criativo, capaz de despertar a consciência e qualificar as
ações que levarão à construção de um mundo melhor.

Projeto BISC
Em 2008, a CPFL Energia foi convidada pela Comunitas para atuar como membro fundador do projeto BISC. O
objetivo do BISC é disseminar dados sobre práticas de responsabilidade social na comunidade empresarial
brasileira por meio de três frentes de atuação:


realização de fórum anual de líderes empresariais;



assessoria e disseminação de informações por meio de reuniões setoriais e workshops; e



disponibilização de ferramenta para a gestão do investimento social corporativo.
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Café Aberje - Capítulo Campinas
Desde 2006, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial - ABERJE e a CPFL Energia organizam as
atividades do Café ABERJE - Capítulo Campinas.
O Café ABERJE – Capítulo Campinas tem como objetivo promover a reflexão, o compartilhamento e a
atualização das melhores práticas de comunicação empresarial, a partir de encontros com especialistas,
profissionais e estudantes de comunicação.
Em 2008, foram realizados 6 (seis) encontros com participação de um público total de, aproximadamente, 600
pessoas.

Seminário ABRADEE de Melhores Práticas (SAMP)
Em 2008, a CPFL Energia sediou o Seminário ABRADEE de Melhores Práticas de Responsabilidade
Socioambiental e Qualidade da Gestão. O evento incentivou a troca de experiência entre profissionais do setor
elétrico sobre as melhores práticas adotadas pelas empresas nos segmentos de sustentabilidade e qualidade.

Grupo de Referência de Empresas em Sustentabilidade (GRES)
Em 2008, a CPFL Energia aderiu ao GRES, projeto-piloto do Ethos.
Os objetivos do grupo são identificar as principais críticas de cada negócio para o desenvolvimento sustentável
e compartilhar conhecimentos e aprendizagens relativos às metas e aos processos de gestão da
sustentabilidade.
No caso da CPFL Energia, o tema escolhido para identificar as variáveis críticas e para compartilhar e
disseminar conhecimentos, foi o Sistema de Gestão e Desenvolvimento da Ética.

Rede Valor
A partir de 2002, a CPFL Energia passou a promover encontros com seus fornecedores para disseminar
conceitos de responsabilidade social corporativa na cadeia de negócios.
Em 2003 a CPFL Energia criou a Rede de Valor, que consiste em um fórum de fornecedores que visa a troca
de aprendizagens e a construção de uma agenda comum e colaborativa para a promoção do desenvolvimento
sustentável.

Programa Tear
Em 2006, a CPFL Energia foi convidada para ser a empresa-âncora do setor de energia no Programa Tear,
desenvolvido pelo Ethos, em parceria com o BID e o FUMIN.
O principal objetivo do programa é disseminar práticas de gestão da sustentabilidade para pequenas e médias
empresas clientes da CPFL Energia.
Os principais resultados obtidos no programa foram: realização de planejamento estratégico, visão, missão e
valores baseados em princípios de sustentabilidade, implementação de programas de coleta seletiva,
desenvolvimento de código de ética e a elaboração de um relatório socioambiental.

Programa de Revitalização dos Hospitais Filantrópicos
O Programa de Revitalização dos Hospitais Filantrópicos visa elevar o desempenho administrativo e a
qualidade dos serviços de saúde prestados à população nas áreas de atuação da CPFL Energia. Para tanto, a
CPFL Energia conta com parceiros como o Centro de Estudos da Santa Casa de São Paulo - CEALAG, a
Federação dos Hospitais Filantrópicos de São Paulo - FEHOSP, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo,
o Compromisso pela Qualidade Hospitalar - CQH e a Fundação Nacional da Qualidade – FNQ.
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Com o objetivo de profissionalizar a gestão dos hospitais formulou-se um programa inovador e pioneiro, que,
considerando as especificidades do setor de saúde, aplica à gestão hospitalar os fundamentos e critérios de
excelência da gestão, tal qual sistematizados e difundidos pela Fundação Nacional da Qualidade (MEG-FNQ),
quais sejam:


Perfil;



Estratégias e Planos;



Gestão de Pessoas;



Gestão do Conhecimento;



Relação com a Sociedade;



Relação com Clientes;



Gestão por Processos; e



Resultados.

Além de contribuir para a implementação de uma cultura de excelência da gestão, o Programa de
Revitalização dos Hospitais Filantrópicos fomenta a criação de redes, a mobilização social, o voluntariado e
implementa os projetos de eficiência energética nas instituições participantes.
Além disso, o planejamento de Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa da CPFL Energia tem como
estratégia o alinhamento da ação voluntária com programas-fim da empresa. Nesse sentido, foi desenvolvido
um projeto de atuação voluntária de colaboradores da CPFL Energia em hospitais filantrópicos, para que
integrem o Programa de Revitalização de Hospitais Filantrópicos.

Apoio aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente
Este programa apóia projetos que beneficiam crianças e adolescentes, por meio de recursos provenientes de
incentivo fiscal, previsto na Lei n.º 8069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Em 2008, a CPFL Energia destinou cerca de R$ 2,5 milhões a entidades sociais que atendem crianças e
adolescentes, beneficiando 226 projetos de 126 municípios da área de atuação de suas distribuidoras e usinas.

Programa de Voluntariado
Lançado em 2004, o programa tem o objetivo de engajar colaboradores em ações voluntárias realizadas pela
CPFL Energia, visando potencializar as iniciativas direcionadas à sociedade.
O Programa de Voluntariado realiza também duas grandes campanhas anuais com o objetivo de arrecadar
doações. Ao todo, desde 2005, a CPFL Energia arrecadou mais de 650 mil agasalhos e 16 mil brinquedos nas
campanhas e beneficiou diversas instituições das comunidades onde está presente.
Em 2008, a Campanha do Agasalho arrecadou mais de 11 mil peças, as quais foram encaminhadas para
diversas entidades.

Estímulo e Reconhecimento da Ação Voluntária
Em parceria com importantes veículos de comunicação, a CPFL Energia promove em sua área de concessão,
desde 2000, um programa de estímulo e reconhecimento da ação voluntária.
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Os projetos são avaliados por uma experiente banca de jurados, de acordo com os seguintes critérios:
impactos social, econômico e ambiental, capacidade de mobilização, comprometimento, inovação,
replicabilidade e alinhamento aos objetivos do milênio.

Sistema de Gestão e Desenvolvimento da Ética
A CPFL Energia adotou um conjunto de dispositivos que visam o desenvolvimento contínuo de referenciais de
conduta ética para nortear as ações e decisões de todos os colaboradores da empresa. Para tanto, foi
implantado um Sistema de Gestão que envolve um Comitê de Ética, Canais de Acesso e uma Rede Ética
formada por colaboradores.
A primeira versão do Código de Ética e Conduta Empresarial foi desenvolvida, em 2001, e, desde então, o
Comitê desenvolve e aprimora continuamente o exercício e a disseminação do Código.
A ética é assumida como um programa operacional na CPFL Energia, igual a qualquer outro: são adotados
dispositivos gerenciais para monitorar e ancorar, com eficácia e eficiência, preventivamente e corretivamente,
os bons propósitos formulados no Código de Ética da empresa. Encontram-se entre esses dispositivos:
Diagnóstico de Vulnerabilidades Éticas, Portal “Ética em Rede”, Plano de Comunicação e Canais de Acesso para
receber demandas, internas e externas, referentes à ética e às informações financeiras e contábeis, divulgadas
pelo Grupo CPFL Energia.
Formada em 2007, por 76 colaboradores, a “Rede Ética” tem como atribuição ancorar o tema da ética em suas
respectivas Unidades e Regionais. Por meio de seminários, a CPFL Energia passa a investir sistematicamente
na qualificação da Rede Ética para que os colaboradores exerçam uma efetiva liderança e assumam
responsabilidades crescentes na gestão e desenvolvimento da ética no grupo.

Pacto Global
Em dezembro de 2003, a CPFL Energia aderiu ao Pacto Global da ONU e passou a integrar o Comitê Brasileiro,
com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de
negócios, de valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de
trabalho, meio ambiente e combate a corrupção.

Caring for Climate
Em agosto de 2008, a CPFL Energia tornou-se signatária do Caring for Climate da ONU que consiste em um
compromisso voluntário, de iniciativa complementar ao Pacto Global da ONU, liderada por empresas que
buscam o protagonismo no tema das mudanças climáticas.

Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção
É uma iniciativa do Ethos, da Patri Relações Governamentais & Políticas Públicas, do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC), do
Fórum Econômico Mundial e do Comitê Brasileiro do Pacto Global, com o apoio da Agência Brasileira das
Agências de Publicidade (Abap) e da Fundação Ford.
O objetivo é promover o engajamento das empresas no combate a todas as formas de corrupção e
estabelecer diretrizes para o relacionamento das organizações com o poder público.
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Programa Empresa Amiga da Criança
Desenvolvido pela Fundação Abrinq, o Programa Empresa Amida da Criança visa comprometer as empresas
com o desenvolvimento e garantias de direitos fundamentais da criança e do adolescente, por meio da
celebração de compromissos que expressam os princípios fundamentais do Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Pacto Empresarial Contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras
É uma iniciativa da World Childhood Foundation - WCF que estabelece um acordo com as empresas para que
elas assumam publicamente, no âmbito de suas práticas de responsabilidade social, o compromisso de se
engajar em ações contrárias à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras.

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
Após uma análise dos principais problemas mundiais, a ONU estabeleceu objetivos de desenvolvimento para a
construção de uma sociedade melhor. A CPFL Energia participa do Movimento Nacional pela Cidadania e
Solidariedade, acreditando que os objetivos são um excelente referencial no enfrentamento das desigualdades
e na construção de uma nação sustentável.
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ORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
Capital Social
Em 31 de março de 2009, o capital social da CPFL Energia era de R$ 4.741.175.241,82 (quatro bilhões,
setecentos e quarenta e um milhões, cento e setenta e cinco mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e
dois centavos) distribuído em 479.910.938 (quatrocentas e setenta e nove milhões, novecentos e dez mil,
novecentos e trinta e oito) ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal. Todas as ações ordinárias
em circulação encontram-se totalmente integralizadas. A CPFL Energia possui capital autorizado de até
500.000.000 (quinhentas milhões) ações.
A tabela abaixo demonstra a distribuição do capital social da CPFL Energia em 31 de março de 2009:
Ações Ordinárias

Acionista

Quantidade

% de Participação

VBC Energia S.A.

122.948.720

25,6

521 Participações S.A.

149.233.727

31,1

Bonaire Participações S.A.

60.713.511

12,7

-

-

BNDES Participações S.A.

40.526.739

8,4

International Finance Corporation (IFC)

2.800.028

0,6

Antares Holding LTDA

13.450.848

2,8

Brumado Holdings S.A.

28.420.052

5,9

Membros da Diretoria

26.152

0,0

Membros do Conselho de Administração

3.112

0,0

-

-

Outros

61.788.039

12,9%

Total

479.910.938

100,00%

VBC Participações S.A.

Ações em Tesouraria

Breve Descrição dos Principais Acionistas
VBC Energia S.A.
A VBC Energia foi constituída em 25 de março de 1997 com o objetivo de participar direta e indiretamente do
capital social de empresas do Setor Elétrico Brasileiro, de modo a (i) participar de empresas do setor
energético ou a ele vinculadas que distribuam, comercializem, gerem e operem usinas produtoras e linhas de
transmissão de qualquer tipo de energia, podendo promover fusões, incorporações, cisões ou outras formas
de associação de empresas; (ii) participar de empresas do setor de saneamento ou a ele vinculadas podendo
promover fusões, incorporações, cisões ou outras formas de associação de empresas; (iii) realizar estudos,
projetos de construções de usinas produtoras e de linhas de transmissão; (iv) intermediar e operacionalizar
negócios no país e no exterior; e (v) prestar consultoria e assessoria de negócios, inclusive para importação e
exportação de bens e serviços.
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A VBC Energia é uma sociedade por ações, controlada pela Átila Holdings S/A (50,0%), pela Camargo Corrêa
Energia (30,4%), pela Camargo Corrêa S.A. (15,2%) e demais acionistas (4,4%).
A Átila Holdings S/A tem como único quotista a Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., que, por sua
vez, tem como controlador a Camargo Corrêa S.A.
A Camargo Corrêa Energia possui como quotista controlador a Camargo Corrêa Investimento em InfraEstrutura S.A., esta que possui como principal acionista a Camargo Corrêa S.A., que detém 100,0% de sua
participação.
A Camargo Corrêa S.A. é uma subsidiária integral da Participações Morro Vermelho S.A. Ressalte-se que a
Participações Morro Vermelho S.A. é uma sociedade por ações cujos acionistas finais indiretos são as senhoras
Rosana Camargo Arruda Botelho, Renata Camargo Nascimento e Regina Camargo Pires Oliveira Dias.
Segue abaixo o organograma da VBC Energia:
Renata Camargo
Nascimento

Rosana Camargo
Arrruda Botelho
33,33%

33,33%

Regina Camargo Pires
Oliveira Botelho
33,33%

SPEs
100,00%

Particip. Morro
Vermelho S.A.
100,00%

Camargo Corrêa S.A.

100,00%
30,42%

Cons. e Com
Camargo Corrêa
100,00%
Átila Holdings S/A
50,00%

100,00%

Camargo Corrêa Inv. em
Infra-Estrut.
30,42%

100,00%
Camargo Corrêa
30,42%
Energia

Demais acionistas

30,42%
VBC Energia S.A.

4,37%

521 Participações S.A.
A 521 Participações é uma sociedade por ações, controlada pelo Fundo Mútuo de Investimentos em Ações –
BB Carteira Livre I. Ressalte-se que não há quotistas individuais detentores de mais de 5,0% da participação
do fundo.
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Bonaire Participações S.A.
A Bonaire é uma holding, constituída na forma de uma sociedade por ações em 29 de agosto de 1997 e
controlada pela Energia São Paulo Fundo de Investimentos em Participações. A Bonaire tem por objeto a
participação como acionista da CPFL Energia, de forma direta ou indireta, bem como em sociedades em que os
acionistas diretos ou indiretos da CPFL venham a participar como quotistas ou acionistas. Ressalte-se que não
há quotistas individuais detentores de mais de 5,0% da participação do fundo.
Brumado Holdings S.A.
A Brumado Holdings S.A. é indireta e integralmente controlada pela Bradespar S.A, que, por sua vez, possui os
seguintes acionistas: Cidade de Deus Cia Cial de Participações (12,9%), Fundação Bradesco (5,8%), Hedging
Griffo – Fundos (6,8%), NCF Participações S.A. (6,8%), Fundo de Pensões do Banco Espírito Santo (1,9%),
Geração Futuro Corretora de Valores S/A (5,2%), Schroder – Fundos (4,3%), BlackRock, Inc (3,6%) e demais
acionistas (52,5%).
A Cidade de Deus Cia Cial de Participações tem como quotistas a Nova Cidade de Deus Participações S.A., que
detém 44,9% da participação da companhia, a Fundação Bradesco, que detém 33,2% da participação da
companhia, a Sra. Lia Maria Aguiar, que detém 7,0% da participação da companhia e a Sra. Lina Maria Aguiar,
que detém 8,6% da participação da companhia. Os demais acionistas são responsáveis por 6,4% da
participação da companhia e não possuem individualmente mais de 5,0% do capital social da empresa.
A Nova Cidade de Deus Participações S.A. possui como quotista majoritário a Fundação Bradesco, que detém
73,3% das ações ordinárias representativas do capital social da empresa. A Elo Participações e Investimentos
S.A. e os demais acionistas, possuem, respectivamente, 25,9% e 0,9% da participação da Nova Cidade de
Deus Participações S.A.
A participação da Elo Participações e Investimentos S.A. está divida da seguinte forma: 4,4% para o Sr. Lázaro
de Mello Brandão e 95,6% para os demais acionistas, os quais não possuem individualmente mais do que
5,0% do capital social da empresa.
A NCF Participações S.A. tem como quotistas a Fundação Bradesco, que detém 60,4% do capital social da
empresa, a Cidade de Deus Cia Cial de Participações, que detém 39,7% do capital social da empresa e a Nova
Cidade de Deus Participações S.A., que detém 0,1% do capital social da empresa.
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Segue abaixo o organograma da Brumado Holdings S.A.:
Lázaro de Mello
Brandão

Demais Acionistas

95,57%
4,43%
Elo Participações e
Inv. S.A.
Fundação
Bradesco

Lia Maria Aguiar

73,29%

25,85%

Lina Maria
Aguiar
21,89%

Nova Cidade de Deus

33,20%

Fundação
Bradesco

44,91%

Hedging Griffo

60,41%

Cidade de Deus Cia
Cial de Partic.

Fundo de Pensões
do Banco Espírito
Santo

0,08%
39,51%

Geração Futuro
Corretora de
Valores S.A.

NCF Participações

Schroders
BlackRock, Inc
12,92%

6,80%

80,28%

Bradespar S.A.

100,00%
Antares Holding
S.A.

100,00%
Brumado Holdings
S.A.

BNDES Participações S.A.
A BNDES Participações S.A. é uma subsidiária do BNDES, um banco público federal relacionado ao Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Mercado Externo.
Acordo de Acionistas
Os acionistas da CPFL Energia, detentora de 100,0% do capital social da Companhia, firmaram um acordo de
acionista, cujas partes são VBC Energia, 521 Participações, Bonaire e na qualidade de interveniente anuente, a
CPFL Energia, no qual são regulados os termos e condições do compartilhamento do controle da CPFL Energia
e de suas subsidiárias, incluindo a CPFL Paulista. Para mais informações sobre o acordo de acionista firmado
entre os principais acionistas da Garantidora, vide Seção “Composição do Capital Social” na página 146 deste
Prospecto.
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Sociedades Controladas
A CPFL Energia controla 3 (três) distribuidoras de energia (CPFL Paulista, CPFL Piratininga e RGE) uma
geradora de energia (CPFL Geração) e uma comercializadora de energia (CPFL Brasil).
CPFL Geração
Para maiores informações sobre a CPFL Geração, ver Seção “Informações Relativas à Companhia” na página
121 deste Prospecto.
RGE
A RGE atua nas regiões norte e nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, atendendo uma área de 90 mil km2,
composta por 254 municípios. A população atendida pela RGE é de 3.300 mil habitantes, sendo 1.025 mil
clientes.
CPFL Brasil
A CPFL Brasil foi criada em setembro de 2002, com o objetivo de realizar a comercialização da energia elétrica
gerada pela CPFL Geração. A CPFL Brasil obtém energia elétrica para as operações de distribuição, vende energia
elétrica a Consumidores Livres, outras empresas de comercialização e distribuidoras, e presta serviços relacionados à
energia elétrica, tais como verificações de equipamentos elétricos e treinamento técnico.
CPFL Piratininga
A CPFL Piratininga é uma concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, que atua na
região do interior paulista e na baixada santista, abrangendo 27 cidades, numa área geográfica superior a
6.785 mil km2, correspondente a 2,8% do território do Estado de São Paulo. A CPFL Piratininga atende a uma
população estimada acima de 3 milhões de habitantes, totalizando aproximadamente 1,2 milhões de clientes.
O mercado de atuação da CPFL Piratininga no interior do Estado de São Paulo, abrange uma economia
baseada principalmente na indústria, em serviços e na agropecuária e na Baixada Santista abrange uma
economia baseada na indústria metalúrgica, na indústria de borracha e no turismo.
CPFL Paulista
A CPFL Paulista foi constituída em 16 de novembro de 1912, a partir da fusão de quatro pequenas sociedades
prestadoras de serviços de energia elétrica que atuavam no interior paulista: Empresa Força e Luz de
Botucatu, Força e Luz de Agudos/Pederneiras, Força e Luz São Manoel e Companhia Elétrica do Oeste de São
Paulo. A CPFL Paulista é uma concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, que atua
na região do interior paulista, abrangendo 234 municípios, numa área geográfica superior a 90,4 mil km 2,
correspondente a 37,0% do território do Estado de São Paulo. A CPFL Paulista atende a uma população
superior a 9,4 milhões de habitantes, totalizando, em 31 de março de 2009, aproximadamente 3,5 milhões de
consumidores. O mercado de atuação da CPFL Paulista no interior do Estado de São Paulo, abrange uma
economia baseada principalmente na indústria, em serviços e na agropecuária.
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AQUISIÇÕES RECENTES

Aumento de participação na RGE
Em 10 de maio de 2006, a CPFL Energia adquiriu diretamente 100,0% da CPFL Serra, CPFL Cone Sul e CPFL
Missões, anteriormente denominadas Ipê Energia, PSEG Trader S.A. e da PSEG Brasil Ltda., respectivamente, pelo
valor de US$ 185,0 milhões.
Com a aquisição, o Grupo CPFL Energia passou a deter participação de 99,8% da RGE e 99,9% da Sul Geradora.
Por meio da CPFL Paulista e da CPFL Brasil, o grupo já detinha participação de 67,1% e 67,2% na RGE e na Sul
Geradora, respectivamente.
Em atendimento à Resolução Autorizativa ANEEL n.º 305/05, foi concluído, com aprovação em Assembléia Geral
Extraordinária realizada em 14 de março de 2007, o processo de reorganização societária da RGE, considerando a
segregação da participação societária da CPFL Paulista na RGE, passando a CPFL Energia a deter, por intermédio da
CPFL Serra Ltda., 99,8% da RGE. A Assembléia Geral Extraordinária realizada em 18 de setembro de 2007, aprovou
a incorporação da CPFL Serra pela RGE, que a sucedeu em todos os seus direitos e obrigações.
Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 18 de dezembro de 2007, foi aprovada a incorporação das ações
dos acionistas minoritários da RGE pela CPFL Energia, que passou a deter 100,0% do capital da RGE.

Aumento de participação na UHE Foz do Chapecó
Em agosto de 2006, a CPFL Energia adquiriu participação adicional de 11,0% na Foz do Chapecó pelo valor de R$
9,3 milhões. Com essa aquisição, o grupo passou a deter 51,0% da participação total na UHE Foz do Chapecó, com
investimento adicional de R$ 230,0 milhões, representando um acréscimo de 47,5 MW médios na Energia
Assegurada.

Santa Cruz
Em 02 de outubro de 2006, a CPFL Energia firmou contrato de compra e venda, por meio do qual adquiriu
diretamente, pelo valor de R$ 203 milhões, 99,9% do capital social da Santa Cruz. A aquisição foi aprovada pela
Resolução Autorizativa da ANEEL n.º 1066/07 e pelo Despacho da ANEEL n.º 3732/07.
A Santa Cruz é uma concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica que atua em 24
municípios do Estado de São Paulo e 3 municípios do Estado do Paraná. Atualmente, ocupa uma área de 11.849,5
Km2, atendendo mais de 161 mil consumidores e com participação no mercado nacional de 0,3%. Em 2005, a
energia vendida pela Santa Cruz foi de 746 GWh, o qual gerou uma receita líquida de R$ 154 milhões, EBITDA de
R$ 30 milhões e lucro líquido de R$ 14 milhões.
A aquisição da Santa Cruz, está alinhada à estratégia da CPFL Energia que prevê movimentos sucessivos de
consolidação do segmento de distribuição de energia no país e possibilita um retorno adequado ao atual
portfólio de negócios do Grupo CPFL, destacando-se os indicadores financeiros implícitos na aquisição.

CPFL Jaguariúna
A CPFL Energia, em abril de 2007, adquiriu 100,0% do capital da CPFL Jaguariúna (atual razão social da CMS
Energy Brasil S.A.), pelo valor de R$ 429,3 milhões, compreendendo quatro distribuidoras (CPFL Paulista, CPFL Sul
Paulista, CPFL Jaguari e CPFL Mococa), duas empresas que atuam no segmento de comercialização de energia e
serviços (razão social atual CPFL Planalto Ltda. e CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A.) além de
ativos de geração, totalizando 87,0 MW, correspondentes a 9 PCHs e à participação na UHE Luiz Eduardo Magalhães
(UHE Lajeado).
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PROPRIEDADES, PLANTAS E EQUIPAMENTOS
A CPFL Energia, na data deste Prospecto, é locatária de 2 imóveis, possuindo fração correspondente a 5,2%
do Edifício Atrium em São Paulo e 4,3% do Edifício Sede Campinas.
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PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
A CPFL Energia segue as recomendações do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC. Dentre
estas recomendações podem-se destacar as seguintes práticas adotadas pela CPFL Energia:


Transparência (disclosure);



Equidade;



Prestação de contas (accountability); e



Responsabilidade Corporativa.

A CPFL Energia, de modo a manter um elevado padrão de governança corporativa, celebrou em 2004 um
contrato com a BM&FBOVESPA visando cumprir com os requisitos de listagem do Novo Mercado.
O Novo Mercado é destinado à negociação de ações emitidas por companhias que se comprometam
voluntariamente a cumprir com práticas de boa governança corporativa e maiores exigências de divulgação de
informações em relação àquelas já impostas pela legislação brasileira. Em geral, tais regras ampliam os
direitos dos acionistas e melhoram a qualidade da informação fornecida aos acionistas.
Adicionalmente, a CPFL Energia está entre as 14 empresas da América Latina que participam do Companies
Circle, grupo composto pelas empresas que possuem práticas de governança corporativa diferenciadas,
concebido pela Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) e do International Finance

Corporation (IFC).
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ADMINISTRAÇÃO
Conselho de Administração
A CPFL Energia é administrada por um Conselho de Administração, formado por no mínimo 7 (sete) e no
máximo 9 (nove) membros, todos acionistas, eleitos e destituíveis pela Assembléia Geral, dos quais no mínimo
20,0% deverão ser conselheiros independentes, e por uma Diretoria composta por 7 (sete) Diretores.
O Conselho de Administração deverá reunir-se, ordinariamente, pelo menos uma vez a cada mês e,
extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de seu presidente, ou na ausência deste, por
qualquer outro conselheiro. Os membros do Conselho de Administração são eleitos pela Assembléia Geral,
para um mandato de 1 ano, permitida a reeleição. As obrigações do Conselho de Administração incluem,
dentre outras, a fixação da orientação geral dos negócios da Companhia, bem como a eleição dos Diretores.
Na data deste prospecto, o Conselho de Administração da CPFL Energia era formado pelos seguintes membros
efetivos, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2010:
Nome

Posição

Data da Posse

Luiz Anibal de Lima Fernandes

Presidente

29/04/2009

Ricardo Carvalho Giambroni

Vice Presidente

29/04/2009

José Ayres de Campos

Membro Titular

29/04/2009

Francisco Caprino Neto

Membro Titular

29/04/2009

Milton Luciano dos Santos

Membro Titular

29/04/2009

Susana Hanna Stiphan Jabra

Membro Titular

29/04/2009

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

Conselheira Independente

29/04/2009

Diretoria
A Diretoria da CPFL Energia é composta por 7 (sete) membros, eleitos para mandato de 2 (dois) anos,
permitida a reeleição: Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores,
Diretor Vice-Presidente de Gestão de Energia, Diretor Vice-Presidente de Distribuição, Diretor Vice-Presidente
de Geração, Diretor Vice-Presidente Administrativo, e Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento de
Negócios, observando-se que este último cargo encontra-se vago.
A Diretoria reúne-se por convocação do Diretor Presidente. Os Diretores são responsáveis pela direção dos
negócios e a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Garantidora.
O Estatuto Social da CPFL Energia estabelece as atribuições e poderes dos Diretores. Na data deste prospecto,
a Diretoria da CPFL Energia era formada pelos seguintes Diretores, com mandato até a Assembléia Geral
Ordinária a ser realizada em abril de 2011:
Nome

Cargo

Data da Posse

Wilson P. Ferreira Junior

Diretor Presidente

04/05/2009

Miguel Normando Abdalla Saad

Diretor Vice-Presidente de Geração

04/05/2009

Hélio Viana Pereira

Diretor Vice-Presidente de Distribuição

04/05/2009

Paulo Cezar Coelho Tavares

Diretor Vice-Presidente Gestão de Energia

04/05/2009

José Antonio de Almeida Filippo

Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores

04/05/2009

José Marcos Chaves de Melo

Diretor Vice-Presidente Administrativo

04/05/2009
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Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal é permanente, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de
suplentes. O Conselho Fiscal é eleito pela Assembléia Geral, sendo permitida a reeleição.
Na data deste prospecto, o Conselho Fiscal da CPFL Energia era formada pelos seguintes membros, com
mandato até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2010:
Nome

Cargo

Data da Posse

Daniela Corci Cardoso

Membro Titular

08/05/2009

José Reinaldo Magalhães

Membro Titular

08/05/2009

Adalgiso Fragoso de Faria

Membro Titular

08/05/2009

Décio Magno Andrade Stochiero

Membro Titular

08/05/2009

Wilton de Medeiros Daher

Membro Titular

08/05/2009

O endereço comercial dos membros do conselho de administração, da diretoria e do conselho fiscal da CPFL
Energia é Rua Gomes de Carvalho n.° 1.510, 14° andar, conjunto 1.402, cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo.
Relação Familiar
Na data deste Prospecto, não havia nenhuma relação familiar entre os Administradores da CPFL Energia e
seus principais acionistas.
Ações detidas pelos Administradores
Conforme evidenciado na tabela constante do item “Capital Social” acima, os membros da Administração da
CPFL Energia detêm participação direta no capital social da CPFL Energia. Os membros do Conselho de
Administração detêm participações mínimas necessárias para ocuparem tal cargo, nos termos da Lei das
Sociedades por Ações. E os membros da Diretoria possuem, em conjunto, 26.152 ações ordinárias de emissão
da CPFL Energia.
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS
O quadro a seguir exibe as informações financeiras selecionadas da Garantidora. As informações financeiras
selecionadas originaram-se das Demonstrações Financeiras auditadas da Garantidora para os exercícios
encerrados em 31 de dezembro dos anos de 2006, 2007 e 2008, e das Informações Financeiras objeto de
revisão especial para os trimestres e períodos de três meses encerrados em 31 de março dos anos de 2008 e
2009, tendo sido elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações
financeiras referentes aos períodos de 2008 e 2007 apresentados abaixo foram auditadas e revisadas pela
KPMG Auditores Independentes e para o período de 2006 foram auditadas e revisadas pela Deloitte Touche
Tohmatsu.
Período de Três meses
Em 31 de dezembro de

Encerrados em
31 de março de

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
(em milhares de reais)

2008

2007

2006

2009

2008

12.294.614

12.355.216

10.899.280

3.041.323

3.222.830

948.339

682.942

500.529

284.545

215.531

RECEITA OPERACIONAL
Fornecimento de Energia Elétrica
Suprimento de Energia Elétrica
Outras Receitas Operacionais

1.128.960

1.169.226

827.243

261.887

243.522

14.371.913

14.207.384

12.227.052

3.587.755

3.681.883

(2.440.661)

(2.477.084)

(2.165.696)

(610.623)

(634.190)

(233.273)

(242.315)

(195.694)

(57.117)

(60.383)

(1.074.319)

(1.105.550)

(904.484)

(263.097)

(277.469)

(2.971)

(1.749)

(1.209)

(902)

(726)

DEDUÇÕES DA RECEITA
OPERACIONAL
ICMS
PIS
COFINS
ISS
Reserva Global de Reversão

(48.446)

(52.250)

(42.904)

(12.671)

(11.347)

Conta de Consumo de Combustível – CCC

(365.447)

(425.860)

(554.275)

(130.165)

(90.688)

(408.979)

(398.427)

(370.182)

(98.779)

(98.676)

(92.008)

(94.565)

(77.605)

(22.705)

(24.036)

(1)

(49)

(3.053)

-

(4)

(4.666.105)

(4.797.849)

(4.315.102)

(1.196.059)

(1.197.519)

9.705.808

9.409.535

7.911.950

2.391.696

2.484.364

(4.787.672)

(4.052.280)

(3.419.197)

(1.211.346)

(1.350.539)

(903.788)

(702.781)

(774.077)

(236.970)

(202.126)

(5.691.460)

(4.755.061)

(4.193.274)

(1.448.316)

(1.552.665)

(298.725)

(263.169)

(242.678)

(75.895)

(66.823)

84.151

46.887

7.470

(919)

21.039

Material

(51.660)

(49.664)

(39.189)

(12.071)

(11.728)

Serviços de Terceiros

(135.121)

(134.045)

(111.177)

(33.626)

(37.483)

Depreciação e Amortização

(339.809)

(341.492)

(297.482)

(87.352)

(88.329)

Conta de Desenvolvimento Energético –
CDE
Programa de P & D e Eficiência Energética
Encargos Emergenciais (ECE/EAEE)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTO DO SERVIÇO DE ENERGIA
ELÉTRICA
Custo com Energia Elétrica
Energia Elétrica Comprada para Revenda
Encargo do Uso do Sistema de Transmissão
e Distribuição

Custo de Operação
Pessoal
Entidade de Previdência Privada
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Outros Custos de Operação

(53.028)

(35.961)

(12.638)

(12.170)

(8.630)

(794.192)

(777.444)

(695.694)

(222.033)

(191.954)

(7.457)

(6.441)

(21.394)

(1.347)

(1.967)

3.212.699

3.870.589

3.001.588

720.000

737.778

Despesas com Vendas

(246.461)

(428.053)

(244.231)

(47.692)

(56.269)

Despesas Gerais e Administrativas

(385.172)

(353.904)

(314.409)

(97.941)

(96.654)

Outras Despesas Operacionais

(53.017)

(65.070)

(19.387)

(10.965)

(13.096)

Amortização de Intangível de Concessão

(192.029)

(176.306)

-

(46.724)

(48.006)

-

-

(12.962)

-

-

(876.679)

(1.023.333)

(590.989)

(203.322)

(214.025)

2.336.020

2.847.256

2.410.599

516.678

523.753

Custo do Serviço Prestado a Terceiros
LUCRO OPERACIONAL BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS

Amortização de Ágio por Incorporação

RESULTADO DO SERVIÇO
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas Financeiras

462.534

380.013

637.635

115.941

109.065

Despesas Financeiras

(876.855)

(754.719)

(788.098)

(178.901)

(200.134)

Despesa Juros sobre o Capital Próprio

-

(141)

-

-

-

Amortização de Ágio

-

-

(138.882)

-

-

(414.321)

(374.847)

(289.345)

(62.960)

(91.069)

Receitas

-

-

73.877

-

Despesas

-

-

(24.040)

-

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

-

-

49.837

1.921.699

2.472.409

2.171.091

453.718

432.684

(177.629)

(202.083)

(172.998)

(36.831)

(60.742)

8.672

(30.021)

(14.820)

(8.344)

18.608

(488.671)

(560.363)

(477.036)

(99.509)

(165.676)

21.390

(34.162)

(69.409)

(24.245)

42.086

(636.238)

(826.629)

(734.263)

(168.929)

(165.724)

1.285.461

1.645.780

1.436.828

284.789

266.960

-

-

(32.559)

1.285.461

1.645.780

1.404.269

284.789

266.960

(9.769)

(5.194)

(173)

(2.086)

(1.628)

1.275.692

1.640.586

1.404.096

282.703

265.332

-

141

-

-

-

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.275.692

1.640.727

1.404.096

282.703

265.332

LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO – R$

2,66

3,42

2,93

0,59

0,55

LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS
Contribuição Social
Contribuição Social Diferida
Imposto de Renda
Imposto de Renda Diferido

-

LUCRO ANTES DO ITEM
EXTRAORDINÁRIO E PARTICIPAÇÃO
DE ACIONISTAS NÃO
CONTROLADORES
item Extraordinário Líquido dos Efeitos
Tributários
LUCRO ANTES DA PARTICIPAÇÃO DE
ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES
Participação de Acionistas Não
Controladores

LUCRO ANTES DA REVERSÃO DOS
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
Reversão dos Juros sobre o Capital Próprio
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Período de Três meses
Encerrados em

Em 31 de dezembro de

31 de março de
BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO
(em milhares de reais)

2008

2007

2006

2009

2008

737.847

1.106.308

630.250

868.890

737.847

1.721.028

1.817.788

2.124.968

1.815.709

1.721.028

ATIVO CIRCULANTE
Disponibilidades
Consumidores, Concessionárias e
Permissionárias
Dividendo e Juros sobre o Capital Próprio

-

-

16.755

-

-

Títulos e Valores Mobiliários

38.249

35.039

28.615

38.907

38.249

Tributos a Compensar

174.294

181.754

170.953

176.369

174.294

(82.462)

(95.639)

(99.609)

(71.281)

(82.462)

Despesas Pagas Antecipadamente

101.882

202.721

191.239

134.330

101.882

Créditos Fiscais Diferidos

220.144

168.485

188.942

213.378

220.144

Estoques

15.594

14.812

16.008

15.986

15.594

Diferimento de Custos Tarifários

638.229

532.449

334.353

761.990

638.229

Derivativos

36.520

995

-

16.448

36.520

Provisão para Créditos de Liquidação
Duvidosa

Outros Créditos

110.793

111.352

93.254

136.200

110.793

3.712.118

4.076.064

3.695.728

4.106.926

3.712.118

286.144

215.014

165.183

261.587

286.144

Depósitos Judiciais

599.973

498.044

81.846

613.299

599.973

Títulos e Valores Mobiliários

96.786

97.521

103.901

102.416

96.786

Tributos a Compensar

101.948

99.947

103.049

101.735

101.948

Despesas Pagas Antecipadamente

99.210

43.111

28.769

75.688

99.210

1.132.736

1.166.208

908.605

1.144.843

1.132.736

-

-

-

-

-

Diferimento de Custos Tarifários

157.435

205.894

512.678

116.817

157.435

Derivativos

396.875

-

-

277.808

396.875

Outros Créditos

221.330

231.820

142.057

170.302

221.330

3.092.437

2.557.559

2.046.088

2.864.495

3.092.437

103.598

102.144

3.092.648

104.632

103.598

Imobilizado

6.614.347

5.983.806

5.953.930

6.774.499

6.614.347

Intangível
Obrigações Especiais Vinculadas à

2.700.136

2.855.925

2.613.410

2.700.136

-

-

(791.387)

-

-

20.536

22.503

51.774

19.528

20.536

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE

12.531.054

11.521.937

10.353.053

12.376.564

12.531.054

TOTAL DO ATIVO

16.243.172

15.598.001

14.048.781

16.483.490

16.243.172

TOTAL DO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Consumidores, Concessionárias e
Permissionárias

Créditos Fiscais Diferidos
Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital

Investimentos

Concessão
Diferido
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Período de Três meses
Encerrados em

Em 31 de dezembro de

31 de março de
BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2008

2007

2006

2009

2008

Fornecedores

982.344

867.954

854.161

998.205

982.344

Encargos de Dívidas

29.081

59.135

29.859

25.752

29.081

Encargos de Debêntures

102.112

71.524

66.178

101.260

102.112

Empréstimos e Financiamentos

523.167

862.156

658.116

637.334

523.167

Debêntures

580.076

154.617

159.252

778.359

580.076

Entidade de Previdência Privada

44.088

64.484

86.676

49.769

44.088

Taxas Regulamentares

94.054

68.696

105.013

77.268

94.054

(em milhares de reais)

PASSIVO CIRCULANTE

464.339

604.102

522.758

440.954

464.339

15

765

-

38

15

632.087

743.628

732.518

632.058

632.087

Obrigações Estimadas

46.244

43.987

53.998

50.152

46.244

Diferimento de Ganhos Tarifários

165.871

230.038

162.350

189.767

165.871

Derivativos

53.443

18.541

50.664

54.136

53.443

Outras Contas a Pagar

524.898

427.723

303.732

544.419

524.898

Tributos e Contribuições Sociais
Provisões para Contingências
Dividendo e Juros sobre
Capital Próprio

4.241.819

4.217.350

3.785.275

4.579.471

4.241.819

Fornecedores

85.311

223

-

74.646

85.311

Encargos de Dívidas

74.104

26.057

2.550

54.661

74.104

TOTAL DO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e Financiamentos

3.836.882

2.859.379

2.472.998

3.731.690

3.836.882

Debêntures

2.026.890

2.208.472

1.779.445

1.826.099

2.026.890

Entidade de Previdência Privada

508.194

656.040

773.644

479.360

508.194

Tributos e Contribuições Sociais

6.445

16.529

39.741

4.174

6.445

Provisões para Contingências

107.642

116.412

103.711

110.073

107.642

Diferimento de Ganhos Tarifários

40.779

68.389

71.069

22.485

40.779

961

171.013

24.094

544

961

207.194

219.492

127.943

213.581

207.194

Derivativos
Outras Contas a Pagar
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE
PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS NÃO
CONTROLADORES

6.894.402

6.342.006

5.395.195

6.517.313

6.894.402

88.332

88.129

2.034

85.384

88.332

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
4.741.175

4.741.175

4.734.790

4.741.175

4.741.175

Reservas de Capital

16

16

16

16

16

Reservas de Lucros

277.428

213.643

131.471

277.428

277.428

-

(4.318)

-

282.703

-

5.018.619

4.950.516

4.866.277

5.301.322

5.018.619

16.243.172

15.598.001

14.048.781

16.483.490

16.243.172

Capital Social

Lucros/(Prejuízos) Acumulados
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
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No período de Três meses
encerrado em 31 de março de

Em 31 de dezembro de
Conciliação do EBITDA

2008

2007

2006

2009

2008

(em milhares de reais)
(Prejuízo) Lucro Líquido do Período

1.275.692

1.640.727

1.404.096

282.703

265.332

Entidade de Previdência Privada

(84.151)

(45.973)

(7.522)

919

(21.039)

Depreciação e Amortização

565.665

548.798

323.338

143.018

144.555

Amortização de Ágio Incorporado

-

-

12.962

-

-

Resultado Financeiro

414.321

374.847

289.345

62.960

91.069

Contribuição Social

168.957

232.104

187.818

45.175

42.134

Imposto de Renda

467.281

594.525

546.445

123.754

123.590

Item Extraordinário

-

-

32.559

-

-

Reversão Juros Capital Próprio
EBITDA AJUSTADO

-

(141)

-

-

-

2.807.765

3.344.887

2.789.041

658.529

645.641

Nota: O EBITDA AJUSTADO por ser uma medidas não contábil (non-GAAP measure) apresentado, pode não ser comparável à mesmo
informação apresentada por outras companhias.
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BREVES DISCUSSÕES DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS DA GARANTIDORA
A breve análise e discussão da administração sobre as informações financeiras selecionadas da CPFL Energia a
seguir deve ser lida em conjunto com as demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas
disponibilizadas ao pública conforme a regulamentação em vigor, onde poderão ser obtidos maiores detalhes
sobre as informações financeiras da Garantidora.

Breves Discussões das Informações Financeiras Selecionadas relativas ao período de três meses findo em 31
de março de 2009 em comparação ao período de três meses findo em 31 de março de 2008
Receita Operacional
A receita operacional bruta em 31 de março de 2009 atingiu R$ 3.587.755 mil, representando uma redução de
2,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.
A receita operacional líquida acumulada até 31 de março de 2009 totalizou R$ 2.391.696 mil, apresentando
uma redução de 3,7% em comparação a 31 de março de 2008.
Entre os principais fatores que contribuíram para a evolução da receita líquida destaca-se a redução de 5,6%
no fornecimento de energia elétrica, justificado pela redução de 5,2% nas tarifas médias praticadas
principalmente em função da revisão tarifária da CPFL Paulista de -17,2% a partir de abril de 2008 e da
redução de 0,4% na quantidade de energia faturada e aumento de 32,0% no suprimento de energia, devido
principalmente ao aumento de 25,2% na quantidade vendida, basicamente em função do bom desempenho
no segmento de comercialização.

Custo com Energia Elétrica
O custo com energia elétrica, composto pela compra de energia e encargos do uso do sistema, totalizou R$
1.448.316 mil em 31 de março de 2009, representando uma redução de 6,7% em relação ao mesmo período
do ano anterior. Essa variação decorre principalmente de redução de 0,1% na quantidade de energia
comprada, aliada à redução de custo da energia comprada da CPFL Brasil.

Custos e Despesas Operacionais
Os custos e despesas operacionais atingiram R$ 426.702 mil em 31 de março de 2009, registrando um
aumento de 4,6% em relação ao mesmo período de 2008. Os principais responsáveis por esse crescimento
são:
(i)

Despesas Operacionais Gerenciáveis

Representadas pelos custos com Pessoal, Material, Serviços de Terceiros e Outros, estas despesas totalizaram
R$ 282.765 mil neste trimestre, uma redução de 0,6% (R$ 1.665 mil) em relação ao mesmo período do ano
anterior, que se deve principalmente a:

(ii)



redução de 17,8% (R$ 11.548 mil) em Outras Despesas, devido principalmente pela
reversão de provisão relacionada à recuperação de Créditos de Liquidação Duvidosa na
controlada RGE (R$ 16.774 mil) compensada pela reversão da provisão de Créditos de
Liquidação Duvidosa em 2008 na CPFL Paulista (R$ 4.871 mil);



aumento de 4,0% (R$ 4.727 mil) em Pessoal, devido basicamente aos efeitos do Acordo
Coletivo de 2008;



aumento de 6,1% (R$ 5.244 mil) em Serviços de Terceiros.

Entidade de Previdência Privada

O plano de Previdência Privada apresentou neste trimestre uma despesa de R$ 919 mil contra uma receita de
R$ 21.039 mil. Esta variação deve-se basicamente ao rendimento esperado sobre os ativos do plano, conforme
definido no Laudo Atuarial preparado em dezembro de 2008.
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Resultado Financeiro
Em 31 de março de 2009, o resultado financeiro foi uma despesa de R$ 62.960 mil, uma despesa 30,9%
menor do que no mesmo período de 2008, em razão, principalmente, de redução nas despesas com
atualizações monetárias e cambiais referente as ganhos com os registros dos instrumentos financeiros e
derivativos, bem como da recuperação de crédito vencidos há longa data na controlada RGE.

Lucro Líquido do Exercício
O Lucro líquido em 31 de março de 2009, foi de R$ 282.703 mil, representando um aumento de 6,5% em
relação ao mesmo período do ano anterior, basicamente devido aos fatores expostos acima.

EBITDA Ajustado
Com base nos fatores expostos acima, o EBITDA Ajustado da CPFL Energia, em 31 de março de 2009,
foi de R$ 658.529 mil registrando um aumento 2,0% em relação ao mesmo período do ano anterior (R$ 645.641 mil).

Endividamento
O Endividamento da CPFL Energia totalizou R$ 6.915.579 mil em 31 de março de 2009, aumento de 1,8%, em
comparação com 31 de dezembro de 2008 (R$ 6.793.321 mil). Essa variação do endividamento é decorrente
principalmente da emissão de notas promissórias pela RGE, no montante de R$ 160.000 mil.

Investimentos
No período de três meses findo em 31 de março de 2009 foram realizados investimentos de R$ 272.657 mil
para manutenção e expansão do negócio, dos quais R$ 139.481 mil foram direcionados à distribuição, R$
125.394 mil à geração e R$ 7.782 mil à comercialização.
Entre os investimentos da CPFL Energia no período, podemos destacar os realizados nos seguintes segmentos:


Distribuição: foram feitos investimentos na ampliação e no reforço do sistema elétrico para atender
ao crescimento de mercado, tanto nas vendas de energia quanto no número de clientes. Também
foram feitos investimentos em melhorias e na manutenção do sistema elétrico, em infra-estrutura
operacional, na modernização dos sistemas de suporte à gestão e operação, nos serviços de
atendimento aos clientes e em programas de pesquisa e desenvolvimento, entre outros;



Geração: foram destinados principalmente à UHE Foz do Chapecó (empreendimento em construção).

Breves Discussões das Informações Financeiras Selecionadas relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2008 em comparação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007
Receita Operacional
A Receita Operacional consolidada no exercício findo em 31 de dezembro de 2008 foi de R$ 14.371.913 mil,
com crescimento de 1,2% em comparação com o exercício findo em 31 de dezembro de 2007 (R$ 14.207.384
mil). Esse resultado foi motivado, principalmente, pelo (i) crescimento de 5,5% nas vendas de energia elétrica
na área de concessão; (ii) índice provisório da segunda revisão tarifária periódica da RGE (+4,77%), vigente a
partir de abril de 2008, conforme comentado anteriormente no item Tarifas e Preços de Energia Elétrica; (iii)
pela realização da RTE e Energia Livre, no valor de R$ 295.000 mil, em 2007, e que, a partir de janeiro de
2008, passou a ser registrado em Deduções da Receita Operacional, Custo com Energia Elétrica e Custo e
Despesas Operacionais, por se tratar de amortização de Parcela A; e (iv) aumento de R$ 265.000 mil em
Suprimento de Energia, devido principalmente ao desempenho das comercializadoras.
O aumento da receita operacional foi parcialmente compensado pelo índice provisório da segunda revisão
tarifária das distribuidoras:


CPFL Piratininga (-10,11%), com vigência a partir de outubro de 2007;
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CPFL Santa Cruz (-7,13%), CPFL Leste Paulista (-1,65%), CPFL Jaguari (-1,58%), CPFL Sul Paulista
(-3,57%) e CPFL Mococa (-5,65%), com vigência a partir de fevereiro de 2008;



CPFL Paulista (-13,61%), com vigência a partir de abril de 2008; e



Redução de R$ 189.000 mil em outras receitas, devido principalmente à baixa de Energia livre, em
2007.

Custo com Energia Elétrica
O custo com energia elétrica, composto pela compra de energia e encargos do uso do sistema, totalizou
5.691.460 mil no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, representando um aumento
19,7% em relação ao exercício anterior. Essa variação decorre principalmente de reajuste tarifário
geradores e aumento de 2,4% na quantidade de energia elétrica comprada no período, além de aumento
28,6% nos encargos de uso do sistema de distribuição.

R$
de
de
de

Custos e Despesas Operacionais
Os custos e Despesas Operacionais atingiram R$ 794.192 mil no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2008, registrando um aumento de 2,2% em relação ao exercício anterior.

Resultado Financeiro
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, o resultado financeiro foi uma despesa de R$
414.321 mil, um aumento de 10,5% em relação ao exercício anterior, em razão, principalmente, de aumento
dos encargos de dívida em função do maior endividamento das controladas RGE, CPFL Geração e CPFL
Piratininga, bem como aumento dos índices das dívidas atreladas à Taxa DI.

Lucro Líquido do Exercício
Em 31 de dezembro de 2008, a CPFL Energia alcançou Lucro Líquido Consolidado de R$ 1.275.692 mil, com
redução de 22,2% em relação aos R$ 1.640.727 mil obtidos em 2007. Esse resultado é decorrente
principalmente de redução de 16,1% no EBITDA e do aumento das despesas financeiras no período.

EBITDA Ajustado
O resultado operacional medido pelo EBITDA Ajustado alcançou R$ 2.807.765 mil no exercício findo em 31 de
dezembro de 2008, com redução de 16,1%, quando comparado com o exercício findo em 31 de dezembro de
2007 (R$ 3.344.887 mil). Esse resultado deveu-se principalmente ao aumento de 19,7% no custo com energia
elétrica.

Endividamento
O endividamento da Companhia em 31 de dezembro de 2008 apresentou aumento de 5,7% em comparação
ao mesmo período do exercício anterior e atingiu R$ 6.793.321 mil.
Os principais fatores que contribuíram para a variação do endividamento foram:


CPFL Geração e Projetos de Geração: captações líquidas de amortizações (BNDES e outras
instituições financeiras) totalizando R$ 189.000 mil, com destaque para:
(i)

captações líquidas de amortizações de Foz do Chapecó (R$ 113.000 mil) e CERAN (R$
55.000 mil);

(ii)

captações líquidas de amortizações de dívidas na modalidade suportada pela Resolução
BACEN n.º 2770, realizadas pela CPFL Geração, totalizando R$ 276.000 mil; e

(iii)

amortização de principal das debêntures da CPFL Geração e da BAESA (R$ 154.000 mil).
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CPFL Energia, CPFL Paulista, CPFL Piratininga e RGE: amortizações líquidas de captações (BNDES e
outras instituições financeiras) totalizando R$ 41.000 mil, com destaque para:
(i)

emissões de debêntures pela RGE, no montante de R$ 380.000 mil, e pela CPFL
Piratininga, no montante de R$ 100.000 mil, para rolagem de dívidas;

(ii)

amortizações líquidas de captações de dívidas na modalidade suportada pela Resolução
BACEN n.º 2770, realizadas pela CPFL Energia, CPFL Paulista, CPFL Piratininga e RGE,
totalizando R$ 199.000 mil;

(iii)

amortização de linhas de capital de giro pela RGE, no montante de R$ 175.000 mil; e

(iv)

amortizações líquidas de captações de financiamentos junto ao BNDES da CPFL Paulista,
CPFL Piratininga e RGE, totalizando R$ 29.000 mil.

variação cambial das dívidas em moeda estrangeira, líquida da variação no saldo de derivativos, no
montante de R$ 45.000 mil.

Investimentos
Em 2008, o Grupo CPFL investiu R$ 1.178.000 mil. Em linha com a estratégia de ampliação e fortalecimento
da participação do grupo no mercado brasileiro de energia elétrica, foram aplicados R$ 875.000 mil na
expansão dos negócios, abrangendo a construção de UHEs, a repotenciação de PCHs e a ampliação e reforço
do sistema elétrico, para atender ao expressivo crescimento de mercado das distribuidoras. Foram, ainda,
aplicados recursos de R$ 292.000 mil em melhoramentos no sistema elétrico, na logística de operações, nos
sistemas e na infraestrutura de suporte às operações, nos diversos segmentos de negócio. O segmento de
comercialização e serviços de valor agregado do grupo respondeu por investimentos de R$ 11.000 mil.
Distribuição de Energia
Os investimentos totalizaram R$ 665.000 mil. Desse montante, R$ 373.000 mil foram destinados à ampliação
e ao reforço do sistema elétrico para atender o mercado, tanto nas vendas de energia quanto no número de
clientes, registrado pelas oito distribuidoras no exercício. Foram, ainda, destinados R$ 292.000 mil em
melhorias e na manutenção do sistema elétrico, em infraestrutura operacional, na modernização dos sistemas
de suporte à gestão e operação, nos serviços de atendimento aos clientes e em programas de pesquisa e
desenvolvimento, entre outros.
Geração de Energia
Os recursos, no total de R$ 502.000 mil, concentraram-se nos empreendimentos em construção: Complexo
CERAN (UHEs Castro Alves e 14 de Julho), UHE Foz do Chapecó e nos projetos de repotenciação das PCHs
Capão Preto e Chibarro.

Comercialização
A carteira de Consumidores Livres em 31 de dezembro de 2008 totalizou 157 clientes, que responderam por
aproximadamente 7,3% da Receita Operacional Líquida da Companhia e por aproximadamente 8,4% do
volume total de energia elétrica vendida pelas distribuidoras em 2008
As vendas de energia para clientes livres e por meio de contratos bilaterais atingiram 8.565 GWh, o que
representou uma redução de 4,1%, devido a: (i) retração natural do mercado livre frente à volatilidade dos
preços da energia nesse mercado e (ii) atuação da CPFL Brasil junto aos consumidores atendidos em tensão
abaixo de 138Kv, que, em geral, apresentam menor consumo de energia do que os consumidores atendidos
em tensões mais elevadas.

Geração
A capacidade instalada de geração, que em 31 de dezembro de 2007 era de 1.588 MW, atingiu 1.704 MW em
31 de dezembro de 2008, devendo alcançar o montante de 1.737 MW ainda no primeiro semestre de 2009
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com a entrada em operação da 2ª unidade geradora da Usina 14 de Julho no mês de março, representando
um crescimento de 9,4%, em relação a 2007.
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, o segmento de geração, fundamental na estratégia
de diversificação dos negócios da CPFL Energia, destacou-se pela conclusão das obras de construção da UHE
Castro Alves (130 MW) e ocorreu o início de operação da primeira unidade geradora da UHE 14 de Julho
(responsável por 50% dos 100 MW do empreendimento). Com isso, a Potência Instalada do Grupo alcançou
1.704 MW e a Energia Assegurada alcançou 862 MWMédios, destacando-se que as obras da hidrelétrica Foz
do Chapecó (855 MW) mantiveram-se de acordo com o cronograma definido. A entrada em operação dessa
usina está prevista para o último trimestre de 2010, quando a Potência Instalada de geração deverá alcançar
2.202 MW e a Energia Assegurada 1.092 MWMédios. Também foram concluídas as repotenciações das PCHs
Capão Preto e Chibarro.
Os Índices de Disponibilidade de Máquinas das usinas, em 2008, foram de: 95% na UHE Serra da Mesa, 96%
nas PCHs, 92% na UHE Monte Claro, 96% na UHE Barra Grande, 95% UHE Campos Novos e 91% na UHE
Castro Alves. A entrada em operação da primeira unidade geradora da UHE 14 de Julho aconteceu no mês de
dezembro de 2008.
CPFL Energia em números (R$ milhares)

Distribuição

Geração

Comercialização

Outros (*)

Eliminações

Total

12.778.694

385.651

1.207.557

11

-

14.371.913

2008
Vendas
(-) Vendas entre sociedades
parceiras

51.804

546.318

882.352

-

(1.480.474)

-

Resultado do Serviço

1.525.173

546.986

301.966

(38.106)

-

2.336.020

Lucro antes dos impostos

1.395.575

321.521

314.219

(109.616)

-

1.921.699

916.868

241.936

217.501

(100.613)

-

1.275.692

9.389.542

4.507.553

387.570

1.958.508

-

16.243.172

664.602

501.709

11.277

316

-

1.177.904

473.836

88.023

2.965

100

-

564.924

12.985.618

329.227

892.539

-

-

14.207.384

Lucro Liquido
Total do Ativo (**)
Aquisições do Imobilizado e Outros
Intangíveis
Depreciação e Amortização
2007
Vendas
(-) Vendas entre sociedades
parceiras

11.557

371.990

985.397

-

(1.368.944)

-

Resultado do Serviço

2.055.374

465.041

352.211

(25.370)

-

2.847.256

Lucro antes dos impostos

1.890.828

319.751

358.106

(96.276)

-

2.472.409

Lucro Liquido

1.235.771

281.853

239.292

(116.189)

11.068.728

3.851.905

255.772

421.596

-

15.598.001

700.728

445.334

1.113

6.210

-

1.153.385

469.888

76.785

1.388

100

-

548.161

Total do Ativo (**)
Aquisições do Imobilizado e Outros
Intangíveis
Depreciação e Amortização

1.640.727

(*) Outros - Refere-se basicamente a CPFL Energia após as devidas eliminações dos saldos com partes relacionadas.
(**) Os ágios de aquisições líquidos de amortização, registrados na CPFL Energia foram alocados nos respectivos segmentos.
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10. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS
•

Demonstrações Financeiras Relativas ao Exercício Social Encerrado
em 31 de Dezembro de 2008 e Respectivo Parecer dos Auditores Independentes

•

Demonstrações Financeiras Relativas ao Exercício Social Encerrado
em 31 de Dezembro de 2007 e Respectivo Parecer dos Auditores Independentes

•

Informações Financeiras Relativas ao Trimestre e Período de Três Meses Encerrado
em 31 de Março de 2009 e Relatório dos Auditores Independentes sobre Revisão Especial

•

Informações Financeiras Relativas ao Trimestre e Período de Três Meses Encerrado
em 31 de Março de 2008 e Relatório dos Auditores Independentes sobre Revisão Especial
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