“As informações contidas neste Prospecto estão sob análise da Comissão de Valores Mobiliários, a qual não se manifestou a respeito. O presente Prospecto
está sujeito a complementação e correção. O Prospecto definitivo será entregue aos investidores durante o(s) período(s) de distribuição de debêntures no âmbito
do Programa de Distribuição.”
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R$ 250.000.000,00
O Primeiro Programa de Distribuição de Debêntures da ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. (a “Companhia” ou a “Itapebi” e o “Programa de
Distribuição”, respectivamente) foi aprovado conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de julho de 2006, cuja ata foi
arquivada na Junta Comercial do Estado da Bahia (“JUCEB”) em 20 de julho de 2006, sob o nº 96694911, e publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia e
no jornal “Valor Econômico”, em 04 de agosto de 2006. O Programa de Distribuição foi aprovado e arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
em 25 de setembro de 2006, sob n° CVM/SRE/PRO/2006/007.
No âmbito do Programa de Distribuição, a Companhia terá a faculdade de ofertar ao público debêntures não conversíveis em ações de emissão da Companhia
(as “Debêntures”). As ofertas das Debêntures a serem realizadas pela Companhia no âmbito do Programa de Distribuição estão limitadas ao montante de
R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinqüenta milhões de reais) durante o prazo de vigência do Programa de Distribuição, qual seja, 2 (dois) anos contados da data
do respectivo arquivamento na CVM.
As características específicas das Debêntures a serem ofertadas no âmbito do Programa de Distribuição e as demais condições relativas a cada oferta serão
definidas pela Companhia à época de cada oferta e descritas em suplemento a este Prospecto, na forma da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003
(cada, um “Suplemento”).
“A Companhia é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do arquivamento do
Programa de Distribuição, das ofertas de valores mobiliários e daquelas fornecidas ao mercado durante a distribuição de Valores Mobiliários no âmbito
do Programa de Distribuição.”
“A Instituição Intermediária desenvolveu esforços no sentido de verificar a suficiência e a qualidade das informações constantes deste Prospecto, com
base no que julga necessário para uma adequada tomada de decisão por parte de investidores. Este Prospecto foi preparado com base nas informações
prestadas pela Companhia, não implicando por parte da Instituição Intermediária garantia de precisão e veracidade das informações prestadas,
ou qualquer julgamento da situação e do desempenho da Companhia em suas atividades e/ou dos Valores Mobiliários.”
“Este Prospecto não representa oferta das Debêntures pela Companhia. Qualquer oferta de Debêntures ao amparo do Programa de Distribuição está
sujeita a registro prévio junto à CVM, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003.”
“Antes de tomar decisão de investimento nas Debêntures que venham a ser ofertadas no âmbito do Programa de Distribuição, a Companhia
e as Instituições Intermediárias do Programa de Distribuição recomendam aos potenciais investidores a leitura deste Prospecto em conjunto com
o Suplemento referente à oferta de Debêntures específica, bem como as respectivas seções que tratam dos Fatores de Risco da Companhia e de cada
oferta de Debêntures específica.”
“O registro do Programa de Distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre
a qualidade da Companhia, bem como sobre as Debêntures a serem ofertadas no âmbito do Programa de Distribuição.”
Para avaliação dos riscos associados à Companhia, os investidores devem ler a Seção “Fatores de Risco”, nas páginas 23 a 34 deste Prospecto.
“A(O) presente oferta pública/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as
Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4º Ofício de Registro de Títulos e
Documentos da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, sob o nº 4890254, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública/programa,
aos padrões mínimos de informação contidos no código, 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.”
Instituições Intermediárias

A data da atualização deste Prospecto é de 05 de fevereiro de 2007

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES

521 Participações

521 Participações S.A.

Acionista Controladora ou
Neoenergia

Neoenergia S.A. (nova denominação da Guaraniana S.A.)

ACL

Ambiente de Contratação Livre

Acordo Geral do Setor
Elétrico

Acordo instituído em razão do racionamento de energia elétrica pela
Medida Provisória n.º 14, convertida na Lei n.º 10.438, de 26 de abril
de 2002.

ACR

Ambiente de Contratação Regulada

Agente Fiduciário da 1ª
Emissão

Instituição financeira contratada pela Emissora para figurar como
agente fiduciário da 1ª emissão de debêntures realizada em 2003.

Agentes Financeiros

Bancos que figuram como agentes financeiros do contrato de
financiamento mediante repasse celebrado com o BNDES, quais sejam:
Banco do Brasil S.A., Banco ABN AMRO Real S.A., Banco Bradesco
S.A., Banco Itaú S.A. e Banco BNL do Brasil S.A.

AGERBA

Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia,
Transportes e Comunicações da Bahia

ADENE

Agência de Desenvolvimento do Nordeste

AHE Itapebi

Aproveitamento Hidrelétrico Itapebi

ANBID

Associação Nacional dos Bancos de Investimento

ANDIMA

Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro

ANEEL

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL

Auditores Independentes

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Autoprodutor

Agente titular de concessão, permissão ou autorização para produzir
energia elétrica destinada ao seu uso exclusivo

BACEN

Banco Central do Brasil

BB-BI

BB Banco de Investimento S.A.

BID

Banco Interamericano de Desenvolvimento

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

BrasilPrev

BrasilPrev Previdência Privada S.A.

CASSI

Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI

CCC

Conta de Consumo de Combustíveis
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CCEAR

Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado

CCEE

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

CDE

Conta de Desenvolvimento Energético

CDI

Certificado de Depósito Interbancário

CELPE

Companhia Energética de Pernambuco – CELPE

CERJ

CERJ - Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro

CETIP

Câmara de Custódia e Liquidação

CHESF

Companhia Hidrelétrica do São Francisco

CMN

Conselho Monetário Nacional

CMSE

Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico

CNPE

Conselho Nacional de Política Energética

COELBA

Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA

COFINS

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

Constituição Federal

Constituição da República Federativa do Brasil

Consumidores Livres

Consumidores que optaram por contratar seu fornecimento, no todo ou
em parte, com produtor independente de energia do sistema interligado
ou com comercializador de energia elétrica

Consumidores
Potencialmente Livres

Consumidores que, a despeito de cumprirem as condições previstas de
se tornarem Consumidores Livres, não exerceram a opção de se
tornarem livres e são atendidos de forma regulada

Contrato de
Compartilhamento de
Garantias Original

Contrato de Compartilhamento de Garantias firmado em 3 de setembro
de 2003 entre o BNDES, os Agentes Financeiros e o Agente Fiduciário
da 1ª Emissão

Contrato de Concessão

Contrato de Concessão de Geração de Energia Elétrica n.º 37/99,
celebrado em 28 de maio de 1999, entre a Emissora e a União Federal

Contratos Iniciais

Contratos de compra e venda de energia elétrica, referentes a montantes
definidos em Resoluções da ANEEL, firmados com base na Lei n.º
9.648/98 entre uma concessionária de geração e uma concessionária de
distribuição de energia elétrica

Contrato de Penhor Original

Contrato de Penhor de Direitos Emergentes da Concessão celebrado em
18 de junho de 2003, entre a Emissora, os Agentes Financeiros, o
Agente Fiduciário da 1ª Emissão e a COELBA como interveniente

COSERN

Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN

CSSL

Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
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CVA

Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A
da tarifa de energia elétrica

CVM

Comissão de Valores Mobiliários

Debêntures

Debêntures todas nominativas e escriturais, que poderão ser ofertadas
publicamente pela Emissora no âmbito do Programa de Distribuição

Eletrobrás

ELETROBRÁS – Centrais Elétricas Brasileiras S.A.

Energia Assegurada

Quantidade de energia elétrica de uma usina em base anual,
estabelecida pelo Poder Concedente no respectivo Contrato de
Concessão, que deverá ser disponibilizada para venda

EPE

Empresa de Pesquisa Energética

Estatuto Social

Estatuto Social da Emissora

Financiamento Direto

Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito n.º
01.2.375.3.1 celebrado com o BNDES

Fundo UBP

Fundo de Uso de Bem Público

GCE

Câmara de Gestão da Crise de Energia

Guaraniana

Guaraniana S.A. (atualmente Neoenergia S.A.)

Guaraniana Participações
S.A.

Guaraniana Participações S.A.

Grupo Neoenergia

Grupo empresarial do qual a Companhia é parte, composto por
sociedades constituídas sob as leis do Brasil, que atuam no setor
elétrico, cuja sociedade controladora é a Neoenergia

IBAMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis

Ibenbrasil

Iberdrola Energia do Brasil Ltda.

Iberdrola

Iberdrola Participações S.A.

Iberdrola Energia

Iberdrola Energia S.A.

ICMS

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

IGPM

Índice Geral de Preços do Mercado, conforme divulgado pela Fundação
Getúlio Vargas

INPI

Instituto Nacional de Propriedade Industrial

Instituição Líder do
Programa

Banco Votorantim S.A.
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Instituições Intermediárias
do Programa

Banco Votorantim S.A., BB Banco de Investimento S.A. e Banco UBS
Pactual S.A.

Instrução CVM n.º 400/03

Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo

IRPJ

Imposto de Renda Pessoa Jurídica

Itapebi, Companhia ou
Emissora

Itapebi Geração de Energia S.A.

Lei de Concessões

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

Lei do Novo Modelo
do Setor Elétrico

Lei n.º 10.848, de 15 de março de 2004

Lei do Setor Elétrico

Lei n.º 9.074, de 07 de julho de 1995

MAE

Mercado Atacadista de Energia Elétrica

MME

Ministério das Minas e Energia

Modelo de Escritura de
Emissão

Modelo padrão do instrumento particular de escritura de emissão das
Debêntures que poderão ser emitidas pela Emissora no âmbito do
Programa de Distribuição

MRE

Mecanismo de Realocação de Energia, mecanismo financeiro que tem
o objetivo de otimizar os custos de operação no sistema energético
nacional

MVA

Mega Volt Ampère

MW-médios

Unidade de medida representativa de volume de energia elétrica em
MWh (megawatt-hora) dividido pelo número de horas de determinado
período

NC Energia

NC Energia S.A. (nova denominação da GCS Energia S.A.)

Neoenergia

Neoenergia S.A.

ONS

Operador Nacional do Sistema Elétrico

Parcela A

Parcela da tarifa da concessionária de serviços de distribuição de
energia elétrica representativa dos custos não gerenciáveis pela
Companhia

PCH

Pequena Central Hidrelétrica

PIB

Produto Interno Bruto

PIE

Produtor Independente de Energia Elétrica

PIS

Programa de Integração Social
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Poder Concedente

União Federal

PPA

Power Purchase Agreement (contrato de compra e venda de energia
elétrica)

PPT

Programa Prioritário de Termoeletricidade

Previ

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI

Programa de Distribuição

Primeiro Programa de Distribuição Pública de Debêntures da
Companhia, registrado na CVM sob n.º CVM/SRE/PRO/2006/007, em
25 de setembro de 2006

PROINFA

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica

Prospecto

Prospecto do Primeiro Programa de Distribuição Pública de Debêntures
da Itapebi Geração de Energia S.A., atualizado em 05 de fevereiro de
2007

Rede Básica

Instalações pertencentes ao Sistema Elétrico Interligado, responsável
pelo suprimento de energia elétrica a todas as regiões do País, exceto
aos Sistemas Isolados

Repasse

Contrato de Financiamento Mediante Repasse de Recursos do BNDES
n.º BB -1947/2001

RGR ou Fundo RGR

Reserva Global de Reversão

RTE

Recomposição Tarifária Extraordinária

SIN

Sistema Interligado Nacional

Suplemento

Documento(s) que complementará(ão) este Prospecto com informações
detalhadas sobre as Debêntures a serem ofertadas no âmbito do
Programa de Distribuição, assim como, quando aplicável, conterá(ão)
informações atualizadas sobre a Emissora e suas atividades, nos termos
da Instrução CVM n.º 400/03. Cada oferta de Debêntures no âmbito do
Programa de Distribuição terá Suplemento específico, o qual conterá os
termos e condições da referida oferta

Termoaçu

Termoaçu S.A.

Termopernambuco

Termopernambuco S.A.

TJLP

Taxa de Juros de Longo Prazo

UHE Itapebi

Usina Hidrelétrica de Itapebi.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA

Identificação.................................................

Itapebi Geração de Energia S.A., sociedade por ações
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 02.397.080/0001-96

Sede..............................................................

Avenida Edgard Santos, n.º 300, Bloco A4, 1° andar
41186-900 – Salvador – BA

Data de registro da Emissora na CVM como
companhia aberta.........................................

05 de fevereiro de 2003

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
(responsável por eventuais esclarecimentos sobre o
Programa de
Distribuição).................................................

Sr. Erik da Costa Breyer
Praia do Flamengo, n.º 78, 3° andar, Flamengo
22210-030 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 3235-9824
Fax: (21) 3235-9876

Auditores Independentes.............................................
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Acionista
Controlador...................................................

Neoenergia S.A. (nova denominação da Guaraniana
S.A.)

Títulos

e Valores Mobiliários

Mercados

Emitidos

Doméstico

nos
e

Internacional................................................

Debêntures simples

Jornais nos quais Divulga
Informações.................................................

As informações referentes à Emissora são divulgadas
no Diário Oficial do Estado da Bahia e no jornal
“Valor Econômico”.

Website e e-mail para informações aos investidores
e ao mercado............................

http://www.itapebi.com.br
itapebiri@itapebi.com.br
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INFORMAÇÕES SOBRE OS ADMINISTRADORES, ASSESSORES E AUDITORES
Administradores da Emissora
Quaisquer outras informações sobre a Emissora, o Programa de Distribuição e este Prospecto poderão ser
obtidas com a Emissora, no seguinte endereço:
Itapebi Geração de Energia S.A.
Praia do Flamengo , n.º 78, 3° andar, Flamengo
22210-030 – Rio de Janeiro – RJ
Sr. Erik da Costa Breyer
Telefone: (21) 3235-9824
Fac-símile: (21) 3235-9876
Correio eletrônico: itapebiri@itapebi.com.br
Instituição Líder do Programa
Quaisquer outras informações sobre a Oferta, este Prospecto e o Programa de Distribuição poderão ser obtidas
com a Instituição Líder do Programa, no seguinte endereço:
Banco Votorantim S.A.
Av. Roque Petroni Jr., nº 999, 16º andar
São Paulo – SP
CEP: 04707-910
At.: Emilio Otranto Neto
Departamento de Mercado de Capitais
Tel.: (11) 5185-1812
Fac-símile:
(11) 5185-1921
Correio eletrônico: emilio.otranto@bancovotarantim.com.br
Instituições Intermediárias do Programa
Quaisquer outras informações sobre o Programa de Distribuição e este Prospecto poderão ser obtidas com as
Instituições Intermediárias do Programa, nos seguintes endereços:
BB Banco de Investimento S.A.
Rua Lélio Gama, 105 – 36º andar
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 20031-080
At.: Marília de Oliveira Carmo
Cargo: Gerente de Divisão
Tel.: (21) 3808-3556
Fac-símile:
(21) 3808-3239
Correio eletrônico: marilia@bb.com.br/gemec@bb.com.br
Banco UBS Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro faria Lima, 3.729 – 9ºandar
São Paulo – SP
CEP: 04538-133
At.: Nicolaos Georgios Theodorakis
Telefone: (11) 3046-2285
Fac-símile: (11) 3046-2272
Correio eletrônico: ntheodorakis@ubs.com
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Assessores Legais
Os assessores legais do Programa de Distribuição podem ser contatados no seguinte endereço:
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447
01403-001 - São Paulo - SP
Sr. Eduardo Soares / Sra. Alessandra Maria Zamith Boin
Telefone: (11) 3147-7600
Fac-símile: (11) 3174-7770
Correio eletrônico: esoares@mattosfilho.com.br / aleboin@mattosfilho.com.br
Auditores Independentes
Os auditores responsáveis por auditar as demonstrações financeiras da Emissora podem ser contatados no
seguinte endereço:
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
Avenida Tancredo Neves, n.º 450, 29º andar, Edifício Suarez Trade
41820-901 – Salvador – BA
At.: José Luiz Santos Vaz Sampaio
Telefone: (71) 2103-9400
Fac-símile: (71) 2103-9440
Correio Eletrônico: jsampaio@deloitte.com
Declaração dos Administradores da Emissora e da Instituição Líder do Programa
Declaração nos termos do artigo 56 da Instrução CVM n.º 400/03:
A Emissora declara que (i) este Prospecto contém as informações relevantes necessárias ao conhecimento
pelos investidores da Companhia, das suas atividades, de sua situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade, de quaisquer outras informações relevantes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito das Debêntures; (ii) o Prospecto foi preparado de acordo com as
normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando à Instrução CVM n.° 400/03; (iii) as informações
prestadas por ocasião do arquivamento do Prospecto fornecidas ao mercado durante a vigência do Programa
de Distribuição são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes.
A Instituição Líder do Programa declara que (i) tomou todas as cautelas e agiu com elevado padrão de
diligência para assegurar que o Prospecto contivesse as informações relevantes necessárias ao conhecimento
pelos investidores da Companhia, das suas atividades, de sua situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e de quaisquer outras informações relevantes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito das Debêntures; (ii) o Prospecto foi preparado de acordo com as
normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando à Instrução CVM n° 400/03; e (iii) as informações
prestadas por ocasião do arquivamento do Prospecto fornecidas ao mercado durante a vigência do Programa
de Distribuição são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes.
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CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO
Ato societário que aprovou o arquivamento do
Programa de
Distribuição..................................................

Reunião do Conselho de Administração da
Emissora realizada em 10 de julho de 2006, cuja
ata foi publicada no Diário Oficial do Estado da
Bahia e no jornal “Valor Econômico”, em 04 de
agosto de 2006.

Valor Total do Programa de
Distribuição..................................................

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

Prazo de duração.........................................................

Instituição Líder do Programa de
Distribuição..................................................

2 (dois) anos a contar da data de arquivamento do
Programa de Distribuição na CVM, qual seja, 25
de setembro de 2006
Banco Votorantim S.A.

Outros consultores envolvidos no Programa de
Distribuição.............................................

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga
Advogados, assessor legal da Companhia.

Atualização...................................................

Nos termos da Instrução CVM n.º 400/03, este
Prospecto e as demais informações relacionadas ao
Programa de Distribuição deverão ser atualizados
pela Emissora no prazo máximo de um ano,
contado do arquivamento do Programa de
Distribuição na CVM, ou por ocasião da
apresentação das demonstrações financeiras anuais
da Emissora à CVM, o que ocorrer primeiro, sem
prejuízo de eventuais atualizações que venham a
ser realizadas à época da realização de ofertas de
Debêntures ao amparo do Programa de
Distribuição. O Prospecto foi atualizado em 05 de
fevereiro de 2007

Debêntures...................................................

Poderão ser objeto de oferta pública no âmbito
deste Programa de Distribuição debêntures não
conversíveis em ações, sem garantia, da espécie
quirografária ou subordinada, ou com garantia real
ou flutuante, podendo ainda contar com garantia
fidejussória de terceiros, emitidas pela Companhia.
Cada oferta pública de Debêntures no âmbito do
Programa de Distribuição deverá ser aprovada por
deliberação do Conselho de Administração da
Companhia ou da Assembléia Geral de Acionistas
da Companhia (dependendo das características das
Debêntures). Além disso, para cada emissão de
Debêntures deverá ser celebrado um “Instrumento
Particular de Escritura de Emissão de Debêntures”
(observando o Modelo de Escritura de Emissão
anexo a este Prospecto), documento que regulará os
termos e condições de cada emissão de Debêntures,
bem como as obrigações da Companhia.
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Cada emissão de Debêntures no âmbito do
Programa de Distribuição poderá ter características
distintas. As Debêntures poderão ser emitidas sem
garantia, da espécie quirografária ou subordinada,
ou com garantia real ou flutuante, podendo ainda
contar com garantia fidejussória de terceiros. Além
disso, as Debêntures objeto de cada emissão
poderão ter diferentes termos e condições
referentes à remuneração, prazo de vencimento,
local de negociação, condições de repactuação,
resgate etc. As condições de cada oferta pública de
Debêntures a ser realizada no âmbito do Programa
de Distribuição também poderão variar a critério da
Companhia. Competirá à Companhia definir todas
as características e direitos das Debêntures a serem
ofertadas no âmbito do Programa de Distribuição à
época de cada oferta.
Todas as emissões de Debêntures no âmbito do
Programa de Distribuição contarão com uma versão
atualizada deste Prospecto, bem como com um
Suplemento, na forma da Instrução CVM n.º
400/03. O Suplemento será o documento que
descreverá as condições de cada oferta pública de
Debêntures da Companhia no âmbito do Programa
de Distribuição.
Valor Total do Programa de
Distribuição..................................................

A Emissora utilizará o valor total do Programa de
Distribuição, ou seja, até R$ 250.000.000,00
(duzentos e cinqüenta milhões de reais). Não há
valores mínimos ou valores máximos de emissão
de Debêntures, desde que observado o limite do
valor total do Programa de Distribuição.
Quaisquer outras informações ou esclarecimentos
sobre a Companhia e/ou sobre o Programa de
Distribuição podem ser obtidas com as Instituições
Intermediárias do Programa ou com a CVM.
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INFORMAÇÕES SOBRE AS INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO
Banco Votorantim S.A.
O Banco Votorantim S.A. iniciou as suas atividades em 31 de agosto de 1988 como uma distribuidora de
títulos e valores mobiliários, sob a razão social Baltar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,
mais tarde alterada para Votorantim D.T.V.M. Ltda. O sucesso inicial da Votorantim D.T.V.M. Ltda., que
chegou a ser a segunda maior distribuidora de valores do País em 1990, motivou sua transformação em banco
múltiplo, autorizada pelo Banco Central em 7 de agosto de 1991, após sua transformação em sociedade
anônima em 25 de fevereiro de 1991.
Originalmente criado para ser o braço financeiro do Grupo Votorantim, o Banco Votorantim passou a
desenvolver ativamente sua carteira de clientes fora do Grupo Votorantim a partir de 1991, quando adquiriu o
status de banco múltiplo. Procurando atender às necessidades de sua seleta clientela, expandiu suas
operações, prestando seus serviços a diversos clientes, pessoas físicas ou jurídicas, pertencentes ou não ao
Grupo Votorantim.
Além dos serviços de banco comercial e de investimento, prestados diretamente a grandes clientes de elevado
conceito e posição relevante em sua área de atuação, o Banco Votorantim atua em operações de varejo
(financiamento e crédito ao consumidor) por meio da BV Leasing e da BV Financeira, suas subsidiárias, na
gestão de fundos de investimento, com Votorantim Asset Management, e como corretora de valores
mobiliários, com Votorantim CTVM. O Banco Votorantim tem sua sede na Cidade de São Paulo e filiais nas
Cidades do Rio de Janeiro, Porto Alegre e Nassau (Bahamas), um escritório de representação localizado em
Londres e um pedido de constituição de um broker dealer em Nova Iorque.
Nos últimos sete anos a Instituição Líder do Programa participou da estruturação de 59 operações no mercado
de capitais local totalizando um volume de emissões de, aproximadamente, R$30,6 bilhões.
BB Banco de Investimento S.A.
BB-BI
O BB-BI, criado em outubro de 1988 como subsidiária integral do Banco do Brasil S.A., atua na prestação de
consultoria financeira, estruturação e distribuição de operações de underwriting e aquisição de participações
em sociedades anônimas.
Em 2004, o BB-BI permaneceu entre as maiores instituições financeiras na originação e distribuição de
operações de renda fixa no mercado de capitais doméstico, participando de 13 das 41 operações, com um
volume de negócios superior a R$1,0 bilhão.
Em 2005, o BB-BI liderou a terceira emissão de debêntures da Companhia Paranaense de Energia – COPEL,
no valor de R$400 milhões, a sexta emissão de debêntures da Telemar Participações S.A., no valor de R$150
milhões, a terceira emissão de debêntures de Tupy S.A., no valor de R$251,9 milhões, a primeira emissão da
Termopernambuco S.A., no valor de R$450 milhões e a terceira emissão da Companhia Energética do Rio
Grande do Norte – COSERN, no valor de R$179 milhões. O BB-BI foi coordenador da décima emissão de
debêntures da Itauleasing, no valor de R$1,35 bilhão, da segunda emissão de Telesp Celular Participações
S.A., no valor de R$1,0 bilhão, da quinta emissão de debêntures da Companhia de Eletricidade do Estado da
Bahia – COELBA, no valor de R$540 milhões, da sétima emissão de debêntures de Aços Villares, no valor de
R$285 milhões, dentre outras.
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Em 2006, o BB-BI liderou a primeira emissão de debêntures da Telemar Norte Leste S.A, no valor de R$2,16
bilhões, a quinta emissão de debêntures da Brasil Telecom S.A, no valor de R$1,08 bilhão, a primeira emissão
de notas promissórias da Cemig Geração e Transmissão S.A, no valor de R$900 milhões, a primeira emissão
de notas promissórias da Cemig Distribuição S.A, no valor de R$300 milhões, a décima quarta emissão de
debêntures de Braskem S.A., no valor de R$ 500 milhões, a quarta emissão de Companhia Paranaense de
Energia – COPEL, no valor de R$600 milhões, e a terceira emissão da Companhia Energética de Pernambuco
– CELPE, no valor de R$ 170 milhões. Foi coordenador da quarta emissão de debêntures da Petroflex, no
valor de R$160 milhões, da primeira emissão de debêntures da CPFL Piratininga, no valor de R$400 milhões,
da quarta emissão de debêntures da CSN, no valor de R$600 milhões, da quarta emissão de debêntures da
Vigor, no valor de R$50 milhões, da primeira emissão de BV Leasing – Arrendamento Mercantil S.A, no
valor de R$3,35 bilhões, a primeira emissão da Companhia de Bebidas das Américas – Ambev, no valor de
R$2,065 bilhões, sétima emissão da Companhia Vale do Rio Doce, no valor de R$ 5,5 milhões, a terceira
emissão da Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL, no valor de R$ 640 milhões, a segunda emissão da
BNDES Participações – BNDESPAR, no valor de R$ 600 milhões e a primeira emissão de notas promissórias
de Furnas Centrais Elétricas S.A., no valor de R$ 130 milhões.
Em operações de renda variável, o BB-BI mantém sua posição de principal player em ofertas públicas no
segmento de varejo, apoiado em seus mais de 12 mil pontos de atendimento espalhados por todo o país e pelo
portal bb.com.br. No primeiro semestre de 2006, o BB-BI coordenou a maior oferta pública de ações dos
últimos quatro anos do mercado de capitais brasileiro: a oferta pública secundária de ações do Banco do
Brasil S.A.
No total foram vendidas 45.441.459 ações ordinárias de propriedade do próprio Banco do Brasil S.A., do
BNDES e da PREVI que, precificadas a R$43,50, perfizeram um montante de R$1.976.703.466,50.
Desse total, R$523,1 milhões foram vendidos pelo Banco do Brasil S.A. no varejo, através da sua rede de
agências e do Canal Internet.
Outro ponto de destaque é o forte crescimento dos instrumentos de securitização, como os Fundos de Direitos
Creditórios – FIDC. No primeiro semestre de 2006, o BB Investimentos coordenou as operações da Sabesp e
do Grupo Brasil, consolidando-se como grande competidor também nesse segmento.
No acumulado dos últimos quatro anos os negócios em underwriting já ultrapassam a marca de R$35 bilhões.
O BB BI conta ainda com ampla experiência em assessoria e estruturação de grandes operações de fusões e
aquisições envolvendo empresas dos setores de energia elétrica, portuário, transportes, saneamento, dentre
outros.
Em projetos de privatização, foi vencedor de 13 dos 16 consórcios de que participou.
Banco UBS Pactual S.A.
O UBS Pactual foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Atualmente, é
um banco múltiplo, organizado como uma sociedade privada, com um patrimônio líquido de R$740 milhões
(em 31 de dezembro de 2005) e recursos administrados na ordem de R$36,4 bilhões (em 31 de dezembro de
2.005). O UBS Pactual tem como foco principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de
capitais, private banking, tesouraria, investimentos de médio e longo prazos e sales & trading. Sua sede está
localizada no Rio de Janeiro e possui escritórios nas Cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Recife, e uma
subsidiária nas Ilhas Cayman.
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O UBS Pactual participa ativamente das atividades de underwriting e distribuição de emissões de dívidas e
ações para empresas brasileiras nos mercados de capitais. A força da área de distribuição provém do amplo
acesso e da prestação de serviços aos vários grupos de investidores locais e externos, de renda fixa ou
dedicados a renda variável.
Desde 2003, a área de mercado de capitais do UBS Pactual assessorou clientes na captação de recursos no
mercado local que totalizaram, aproximadamente, R$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 UBS Pactual foi o coordenador líder.
Em termos de desempenho, a capacidade de antecipação dos cenários da economia brasileira e a análise
apurada dos riscos envolvidos nos diversos mercados fizeram com que o UBS Pactual obtivesse destacado
histórico de performance ao longo de seus 21 anos de existência. Desde o começo de suas atividades, é
característica do UBS Pactual manter rigoroso controle de risco, com foco na preservação de capital.
Em 9 de maio de 2006, o UBS anunciou que pretendia adquirir o Banco Pactual S.A., instituição brasileira de
serviços financeiros. Em 1 de dezembro de 2006, a venda do Banco Pactual S.A. foi concluída com sucesso.
O Banco Pactual S.A. teve sua denominação alterada para Banco UBS Pactual S.A.
Os negócios do UBS Pactual serão integrados aos negócios de banco de investimento, gestão de patrimônio e
gestão de ativos do UBS. A instituição combinada será a pedra angular das operações do UBS no Brasil e
constituirá um elemento essencial da estratégia de expansão do banco em mercados emergentes.
A transação aumentará significativamente a escala das atividades do UBS no Brasil e o transformará em um
dos principais prestadores de serviços de banco de investimento, gestão de patrimônio e gestão de ativos do
país.
O UBS é uma das maiores instituições de serviços financeiros do mundo e atende a uma base de clientes
mundial exigente. Como organização, associa força financeira com uma cultura internacional aberta a
mudanças. Como empresa integrada, o UBS cria valor agregado para seus clientes ao aproveitar os recursos e
conhecimentos combinados de todos os seus negócios.
O UBS é o maior gestor de patrimônios do mundo, um banco de investimento e instituição do setor de valores
mobiliários de primeira linha, além de ser um dos maiores gestores de ativos globais. Na Suíça, o UBS é líder
de mercado entre os bancos de varejo e comerciais.
O UBS está presente em todos os principais centros financeiros do mundo. Tem escritórios em 50 países, com
cerca de 39% de seus funcionários trabalhando nas Américas, 37% na Suíça, 16% no resto da Europa e 8% no
Pacífico Asiático. As atividades financeiras do UBS empregam mais de 70.000 pessoas no mundo inteiro.
Suas ações são negociadas na Bolsa de Valores da Suíça (SWX), na Bolsa de Valores de Nova Iorque
(NYSE) e na Bolsa de Valores de Tóquio (TSE).
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Relacionamento da Companhia com as Instituições Intermediárias do Programa

Relações da Emissora com as Instituições Intermediárias do Programa
Banco Votorantim
O relacionamento do Banco Votorantim com a Companhia consiste em oferta de produtos e serviços
bancários, incluindo, mas não se limitando, a operações de swap para hedge de dívidas em dólar da
Companhia, a apresentação de propostas para operações de capital de giro e cartas de fianças.
Além das operações relacionadas com a presente Emissão, o Banco Votorantim mantém amplo
relacionamento com o Grupo Neoenergia, através de transações comerciais usuais no mercado financeiro por
meio de operações de banco comercial e de investimento, tais como repasses BNDES, operações de hedge,
crédito, fiança, gestão de recursos, fianças para o Banco do Nordeste do Brasil S.A., emissão de debêntures e
fechamento de operações de câmbio representando um volume de aproximadamente R$ 400 milhões de reais.
BB Banco de Investimento
Além das operações relacionadas com a presente Emissão, o BB-BI mantém amplo relacionamento com a
Emissora, através de seu controlador, o Banco do Brasil S.A., em transações comerciais usuais no mercado
financeiro por meio de operações de banco comercial, tais como, repasses BNDES, Cartão de Crédito
Empresarial. O Banco do Brasil S.A. presta ainda à Emissora serviços bancários em geral, tais como contacorrente, pagamentos de fornecedores, pagamentos de salários, recolhimento de tributos, aplicações em
fundos de investimentos, previdência privada, vale benefício e ordens de pagamento.
Considerando o Grupo Neoenergia, além das operações relacionadas com a presente Emissão, o BB-BI
mantém amplo relacionamento com o Grupo Neoenergia, através de seu controlador, o Banco do Brasil S.A.,
em transações comerciais usuais no mercado financeiro por meio de operações de banco comercial, tais como,
repasses BNDES, Conta Garantida, Cartão de Crédito Empresarial. O Banco do Brasil S.A. presta ainda ao
Grupo Neoenergia serviços bancários em geral, tais como conta-corrente, pagamentos de fornecedores,
pagamentos de salários, recolhimentos de tributos, recolhimentos de carnês, guias e assemelhados, cobrança
bancária, fechamento de operações de câmbio, ordens de pagamento, vale benefício e aplicações em fundos
de investimentos.
Adicionalmente, o BB-BI integra o grupo de controle da Emissora e possui 19,0% de seu capital social.
Considerando a Neoenergia, holding controladora da Itapebi, o BB-BI possui 8,80% do capital social.
Ademais, o BB-BI ainda possui 49% do Fundo Price, que por sua vez é detentor de 6,49% do capital social da
Neoenergia.
Em vista do exposto acima, o BB-BI possui participação direta e indireta no capital social da Emissora. Caso
o BB-BI venha a subscrever ou adquirir as Debêntures, poderão surgir situações de conflito de interesses
decorrentes de sua condição de acionista controlador e debenturista.
Banco UBS Pactual
Além do relacionamento referente à Emissão, a Companhia mantém relacionamento comercial com o UBS
Pactual ou sociedades de seu conglomerado econômico de acordo com as práticas usuais do mercado
financeiro. Tais sociedades poderão, no futuro, contratar o UBS Pactual para assessorá-la, inclusive na
realização de investimentos ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução de suas atividades.
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SUMÁRIO DA EMISSORA
Esta seção contém um sumário elaborado com base nas informações constantes nas seções “Histórico da
Emissora” e “Atividades da Emissora” do presente Prospecto.
A Emissora foi constituída em 27 de fevereiro de 1998 sob a denominação de SPC – Companhia de
Investimento em Energia, e tinha como objeto social a participação no capital de outras sociedades. Em 21 de
janeiro de 1999, as ações da Emissora foram transferidas à COELBA e à Guaraniana, e o seu objeto e
denominação foram alterados, os quais não sofreram mais alterações até a presente data.
Em 14 de junho de 1999, o capital social da Emissora foi aumentado, permitindo o ingresso dos novos
acionistas: Iberdrola Energia e BB-BI.
Em 11 de fevereiro de 2000, a Guaraniana retirou-se do quadro societário da Companhia, transferindo as
ações que detinha para a Iberdrola Energia e para a 521 Participações.
Em 8 de abril de 1999, por meio de Decreto Presidencial, foi outorgada à Emissora a concessão de uso de
bem público para exploração do aproveitamento hidrelétrico denominado Itapebi, em trecho do Rio
Jequitinhonha, localizado no Município de Itapebi, Estado da Bahia, e implantação do sistema de transmissão
de interesse restrito da central geradora, sendo autorizada a formalização dos termos e condições da
exploração dessa concessão, consoante os padrões e normas expedidas pela ANEEL. Em 28 de maio de 1999,
a União Federal e a Emissora celebraram o Contrato de Concessão.
Em cumprimento à Resolução Autorizativa ANEEL n.º 392 de 16 de novembro de 2004, a COELBA vendeu
a totalidade de sua participação acionária na Itapebi à Neoenergia, representando 42% do capital social da
Itapebi. Assim, a COELBA deixou de ser acionista da Itapebi e a Neoenergia assumiu a posição de acionista
controladora da Companhia.
A Energia Assegurada da UHE Itapebi, era de 1.721.340 MWh/ano ou 196,5 MW médios com potência de
450 MW, após a sua completa motorização em 12 de junho de 2003. Em razão do enchimento do reservatório
do Aproveitamento Hidrelétrico Irapé, localizado no Rio Jequitinhonha a montante da UHE Itapebi, e sua
entrada em operação comercial em 20 de julho de 2006, as vazões afluentes se tornaram mais regularizadas, o
que gerou um ganho de Energia Assegurada de aproximadamente 9%, atingindo o valor de 214,3 MW
médios, ou 1.877.268 MWh/ano. Muito embora a Energia Assegurada da Itapebi tenha aumentado em função
da entrada em operação do Aproveitamento Hidrelétrico Irapé, esse aproveitamento hidrelétrico não tem
relação com as atividades da Emissora, que foi beneficiada apenas pelas circunstâncias físicas de vazão de
água provocada pelo enchimento do reservatório do Aproveitamento Hidrelétrico Irapé.
A aparente disparidade numérica entre a potência instalada da UHE Itapebi de 450 MW e o montante de sua
Energia Assegurada de 1.877.268 MWh/ano não representa incongruência, pois as usinas hidrelétricas não
podem comercializar o montante equivalente à sua potência instalada, tendo em vista a sazonalidade da
hidrologia.
A legislação setorial, assim como os contratos de concessão, definem o montante máximo a ser
comercializado por uma usina hidrelétrica. No caso de Itapebi, a relação potência instalada x Energia
Assegurada deu-se basicamente pelas características hidrológicas do Rio Jequitinhonha, onde se localiza a
geradora. Devido às reduzidas vazões afluentes no período de seca, é necessário que a usina deixe de gerar
energia, já que as vazões verificadas encontram-se abaixo das necessárias para manter o rendimento ótimo das
turbinas. Este fato foi levado em consideração quando da determinação da Energia Assegurada da planta.
Alem disso, referida diferença numérica reflete o fato de que a potência de uma usina geradora de energia
elétrica é calculada em base horária (MWh), diferentemente de sua Energia Assegurada, que é calculada em
base anual (MWh/ano).
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Em 08 de novembro de 2002, a Companhia celebrou contrato de compra e venda mercantil de energia elétrica
(PPA) com a COELBA, visando o fornecimento de energia elétrica, no montante de 196,5 MW-médios ou
1.721.340 MWh/ano de Energia Assegurada até 2017. O ganho de Energia Assegurada com a entrada em
operação comercial do Aproveitamento Hidrelétrico Irapé para 1.877.268 MWh/ano ou 214,3 MW médios
também se encontra contratado com a COELBA, conforme contrato enviado à ANEEL.
Estrutura Financeira para Construção e Exploração da UHE Itapebi
A construção e exploração da UHE Itapebi possui a seguinte estrutura financeira:
•

R$ 150 milhões foram objeto de aporte direto de capital pelos acionistas (equivalente a 30% dos
investimentos do UHE Itapebi);

•

R$ 150 milhões foram repassados do BNDES pelos Agentes Financeiros (Repasse);

•

R$ 50 milhões foram financiados diretamente pelo BNDES (Financiamento Direto); e

•

R$ 200 milhões foram obtidos por meio da 1ª emissão de debêntures.

Em agosto de 2000, a Companhia recebeu o aporte direto de seus acionistas. Em dezembro de 2001, a
Emissora recebeu os aportes do BNDES, sendo R$ 150 milhões relativo ao Repasse e R$ 20 milhões relativo
ao Financiamento Direto. Em dezembro de 2002, o BNDES aportou os R$ 30 milhões que faltavam para
completar o Financiamento Direto. Em setembro de 2003, a Companhia emitiu debêntures de sua 1ª emissão,
captando recursos no montante de R$ 200 milhões.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir descreve os montantes de caixa, disponibilidades e aplicações financeiras, endividamento de
curto e longo prazo e estrutura de capital da Emissora, para o período encerrado em 31 de dezembro de 2006.
As informações descritas abaixo foram extraídas das demonstrações financeiras da Emissora, para o período
encerrado em 31 de dezembro de 2006, preparadas de acordo com a legislação societária. O investidor deve
ler essa tabela em conjunto com a Seção “Informações Financeiras Selecionadas”, “Análise e Discussão da
Administração sobre a Situação Financeira e os Resultados Operacionais da Emissora” e as demonstrações
financeiras da Companhia, constantes deste Prospecto.
31 de dezembro de 2006
(em R$ mil)
Endividamento de curto prazo:
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Total do endividamento de curto
prazo

(%) da capitalização
total

26.605
-

4,10%
-

26.605

-

189.263
209.408

29,21%
32,32%

398.671

61,53%

Patrimônio líquido:
Capital social realizado
Reservas de capital
Reservas de lucros
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquido

150.000
62.067
10.618
222.685

23,15%
9,58%
1,64%
34,37%

Capitalização total (endividamento total
somado ao patrimônio líquido)

647.961

100%

Disponibilidades, aplicações financeiras,
fundos vinculados e títulos e valores
mobiliários

124.202

-

Capitalização total líquida (endividamento
total
líquido
das
disponibilidades,
aplicações financeiras, fundos vinculados e
títulos e valores mobiliários, somado ao
patrimônio líquido)

523.759

-

Endividamento de longo prazo:
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Total do endividamento de longo
prazo
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RESSALVAS COM RELAÇÃO A DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém declarações, estimativas, intenções e pretensões quanto a eventos futuros. Quaisquer
declarações e estimativas, intenções e pretensões com relação a eventos futuros envolvem riscos e incertezas.
Diversos fatores importantes considerados nas declarações e estimativas futuras podem se modificar,
fazendo com que os resultados reais possam vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos em tais
declarações e estimativas, e que as intenções e pretensões possam vir a não se materializar. Esses fatores
incluem, dentre outros:
¾

medidas do governo brasileiro;

¾

condições sociais, políticas ou econômicas do Brasil;

¾

desvalorização do real;

¾

a percepção de risco com relação aos mercados emergentes, principalmente a América Latina;

¾

medidas por parte do Poder Concedente;

¾

medidas do governo relativas ao setor de energia elétrica;

¾

alta taxa de inflação;

¾

resultado de pendências judiciais;

¾

nível de endividamento da Emissora;

¾

flutuações das taxas de juros; e

¾

concorrência.
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FATORES DE RISCO
Antes de tomar uma decisão de investimento nas Debêntures a serem ofertadas no âmbito do Programa de
Distribuição, os potenciais investidores devem considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias situações
financeiras e objetivos de investimento, todas as informações disponíveis neste Prospecto, em Suplemento
referente a cada oferta de Debêntures realizada pela Emissora no âmbito do Programa de Distribuição e, em
particular, devem avaliar os fatores de risco descritos nesta seção. Caso qualquer dos riscos e incertezas
aqui descritos efetivamente ocorra, os negócios, a situação financeira e/ou os resultados operacionais da
Emissora poderão ser afetados de forma adversa. Os fatores de risco descritos abaixo refletem a situação
atual da Emissora.
Este Prospecto contém apenas uma descrição resumida dos termos e condições das Debêntures a serem
emitidas no âmbito do Programa de Distribuição. Fatores de risco relacionados exclusivamente a cada
oferta de Debêntures realizada no âmbito do Programa de Distribuição serão oportunamente descritos em
cada Suplemento à época da oferta das Debêntures. É indispensável que os investidores leiam o Suplemento e
os demais documentos relacionados a cada oferta de Debêntures realizada no âmbito do Programa de
Distribuição.
Riscos Relacionados a Fatores Macroeconômicos
O Governo Federal e outras entidades da administração pública exercem influência significativa sobre a
economia brasileira. Condições políticas e econômicas no Brasil podem influenciar adversamente as
atividades da Companhia.
O Governo Federal intervém freqüentemente na economia brasileira e ocasionalmente implementa mudanças
significativas na política monetária e de crédito e na regulamentação econômica, bem como em outras
políticas governamentais. As ações do Governo Federal para conduzir o rumo da economia, controlar a
inflação e dar efeito a outras políticas incluíram, no passado, controle sobre preços e salários, desvalorizações
da moeda, controles sobre o fluxo de capital, limites nas importações, congelamento de contas correntes, entre
outras medidas. Os negócios, condições financeiras e os resultados operacionais da Companhia, poderão ser
adversamente afetados por mudanças de políticas públicas, sejam elas implementadas em âmbito federal,
estadual ou municipal, referentes a tarifas públicas e controles sobre o câmbio, bem como por outros fatores,
tais como:
•

variação cambial e políticas de controle cambial;

•

inflação;

•

taxas de juros;

•

liquidez do mercado doméstico financeiro e de capitais;

•

política fiscal;

•

instabilidade de preços, social e política;

•

racionamento de energia elétrica;

•

crescimento econômico interno;

•

regime tributário, inclusive encargos setoriais; e

•

outros desenvolvimentos políticos, sociais e econômicos no Brasil ou que afetem o Brasil.
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A incerteza acerca das políticas futuras do Governo Federal pode contribuir para uma maior volatilidade no
mercado de títulos e valores mobiliários brasileiro e dos títulos e valores mobiliários emitidos no exterior por
empresas brasileiras. A economia brasileira cresceu 2,3% em 2005, após ter crescido 4,9% e 0,5% em 2004 e
2003, respectivamente. Face ao crescimento limitado dos últimos anos, é ainda incerto se a política
econômica vigente persistirá. A Companhia não tem como prever as políticas fiscais, monetárias,
previdenciárias, bem como outras medidas, que serão adotadas pelo Governo Federal, nem tampouco se estas
políticas resultarão em conseqüências adversas à economia e aos negócios e resultados operacionais da
Companhia.
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 governamentais para contê-la podem ter efeitos adversos sobre a economia
brasileira, o mercado mobiliário brasileiro e/ou os negócios da Emissora.
O Brasil experimentou, no passado, taxas de inflação bastante elevadas, que foram reduzidas com a
implementação do Plano Real, em 1994. A moeda brasileira, historicamente, vem apresentando
desvalorizações freqüentes, criando, assim, pressões inflacionárias adicionais no Brasil, que resulta na
necessidade de adoção de políticas recessivas pelo Governo Federal para conter a demanda agregada.
A inflação, juntamente com medidas governamentais destinadas a combatê-la e as especulações acerca dessas
medidas, tiveram efeitos negativos significativos sobre a economia brasileira no passado recente.
Por meio do Decreto n° 3.088 de 21 de junho de 1999, o CMN introduziu o regime de metas para inflação no
Brasil, fixando anualmente os índices inflacionários a serem cumpridos, de acordo com as estimativas e os
cálculos realizados pelo CMN e pelo BACEN. Em 2003 a inflação pela variação do IPCA ultrapassou a meta
de 4,0%, ficando em 9,3%, se mantendo acima do limite de 2,5 pontos percentuais em relação à meta
estabelecida pelo CMN, e acima da meta proposta de pelo BACEN de 8,5%. Em 2004, a meta inflacionária
projetada foi de 5,5% com variação de 2,5 pontos percentuais. Referida meta foi cumprida, ficando a variação
acumulada do IPCA no ano de 2004 em 7,6%. Em 2005, a meta inflacionária projetada foi de 5,1%, com
variação de 2 pontos percentuais.A meta inflacionária projetada pelo CMN foi cumprida, tendo o IPCA
atingido variação anual acumulada de 5,7%.
Para o ano de 2006 a meta de inflação foi fixada em 4,5%, ficando a variação do índice acumulada em 2006
em 3,14%, dentro da meta estabelecida.
A inflação medida pelo IGPM foi de 25,3%, 8,7%, 12,4%, 1,2% e 3,83% em 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006,
respectivamente.
Caso as taxas de inflação voltem a aumentar, os negócios da Emissora, sua condição financeira e o resultado
de suas operações poderão ser afetados negativamente.
A deterioração das condições econômicas e de mercado em outros países, principalmente nos considerados
emergentes, pode afetar negativamente a economia brasileira e os negócios da Emissora.
A economia brasileira e as companhias brasileiras têm sido impactadas, em diferentes intensidades, pelas
condições econômicas de outros países emergentes. Desta forma, a possibilidade de obtenção de crédito por
empresas brasileiras é diretamente influenciada pelas condições econômicas no Brasil e também, ainda que
em graus diversos, pela economia em países da América Latina.
Acontecimentos ou condições econômicas e/ou políticas em outros países emergentes já afetaram
significativamente a disponibilidade de crédito na economia brasileira e resultaram em consideráveis saídas
de recursos estrangeiros no País.
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Não há como garantir que futuros acontecimentos em países emergentes não afetarão a oferta de crédito às
companhias brasileiras, podendo, deste modo, vir a afetar negativamente a oferta de crédito para a Emissora,
podendo resultar em impacto material adverso nos seus resultados.
Efeitos das Flutuações das Taxas de Juros.
O BACEN estabelece as taxas de juros básicas para o sistema bancário brasileiro. Em anos recentes, a taxa de
juros básica tem oscilado, tendo chegado a, aproximadamente, 45% em março de 1999 e caído para 15,25%
em 17 de janeiro de 2001. De fevereiro a julho de 2002, o BACEN diminuiu a taxa básica de juros de 19,00%
para 18,00%. De outubro de 2002 a fevereiro de 2003, o BACEN aumentou a taxa básica de juros em 8,5
pontos percentuais, para 26,5% em 19 de fevereiro de 2003. A taxa básica de juros permaneceu em alta até
junho de 2003, quando o BACEN iniciou a trajetória de decréscimo da taxa de juros básica. Posteriormente,
ao longo do ano de 2004 e de 2005, a taxa de juros básica voltou a sofrer variações por decisão do Comitê de
Política Monetária, sendo que, na data deste Prospecto, a taxa básica de juros era de 13%.
A elevação das taxas de juros poderá ter impacto negativo no resultado da Emissora na medida em que pode
inibir o crescimento econômico e conseqüentemente 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 a taxas de juros pós-fixadas. Em 31 de dezembro de 2006, a Itapebi possuía um
endividamento de R$ 215.868 mil, indexado à TJLP. Caso haja uma elevação das taxas de juros que
influencie este indexador, as despesas financeiras da Emissora também aumentarão, afetando negativamente a
capacidade de pagamento da Emissora.
O Governo Federal está realizando uma reforma na legislação fiscal que poderá acarretar aumento da
carga tributária para as empresas brasileiras.
O Governo Federal regularmente implementa alterações no regime fiscal, que afetam os participantes do
mercado de energia, a Emissora, as distribuidoras e os consumidores industriais. Estas alterações incluem
mudanças nas alíquotas e, ocasionalmente, a cobrança de tributos temporários, cuja arrecadação é associada a
determinados propósitos governamentais específicos. Algumas dessas medidas poderão resultar em aumento
da carga tributária da Emissora, 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
A extensa legislação e regulamentação governamental e eventuais alterações na regulamentação do setor
elétrico podem afetar 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, as quais incluem:
•

a criação de um mercado regulamentado para a compra e venda de energia elétrica, no qual as
distribuidoras devem contratar, por meio de leilões públicos, organizados e conduzidos pelo MME e
pela ANEEL, 100% de sua demanda de energia;

•

a necessidade de as geradoras comprovarem que possuem condições de fornecimento de energia a
seus consumidores; e

•

o controle de operações com partes relacionadas, inclusive a proibição da venda de energia por
geradoras a distribuidoras afiliadas, exceto se ocorrerem por meio de leilões.
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Tal legislação permanece sujeita à regulamentação por parte do MME e da ANEEL, por meio de decretos,
resoluções e outros atos normativos, inclusive no que tange aos preços e condições da energia nova,
condições e regras dos leilões de energia e sua constitucionalidade está atualmente sendo questionada perante
o Supremo Tribunal Federal. Até a data deste Prospecto, o Supremo Tribunal Federal não havia chegado a
uma decisão final sobre o questionamento, e, portanto, a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico permanece
em vigor.
No caso da totalidade ou de uma parte relevante da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico ser considerada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o marco regulatório introduzido pela referida Lei poderá não
mais vigorar, gerando incerteza em relação à forma e ao momento em que o Governo Federal será capaz de
introduzir mudanças no setor elétrico.
O efeito integral das reformas introduzidas pela Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico e sua continuidade, o
resultado final da ação perante o STF e reformas futuras na regulamentação do setor elétrico são difíceis de se
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:
• alteração na legislação aplicável aos negócios da Companhia;
•

descontinuidade e/ou mudanças nos programas de concessão federal e estaduais; e

•

imposição de critérios mais rigorosos para a qualificação em licitações futuras.

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.
Novas regras para a venda de energia elétrica e condições de mercado poderão, no futuro, afetar os preços
de venda de energia elétrica praticados pela Companhia.
A Companhia hoje vende a totalidade de sua Energia Assegurada à COELBA. Caso o contrato de compra e
venda de energia elétrica celebrado com a COELBA venha a ser rescindido, a Companhia poderá ter que
vender a energia que produz nos Ambientes de Contratação Regulada e de Contratação Livre. Nesta hipótese,
a Companhia não pode garantir que irá conseguir as mesmas condições de contratação.
Além disso, no caso da venda de energia ser feita no ACR, a legislação em vigor permite que as distribuidoras
que venham a contratar com a Companhia no Ambiente de Contratação Regulada reduzam suas quantidades
contratadas até um determinado limite de 5,0%, sem qualquer ônus, expondo a Companhia ao risco de não
contratar o respectivo volume reduzido nas mesmas condições com outro cliente ou a preços adequados.
O impacto de uma potencial falta de eletricidade e o conseqüente racionamento de energia elétrica poderá
ter um efeito adverso sobre os negócios e resultados operacionais da Companhia.
A energia hidrelétrica é a maior fonte de eletricidade no Brasil, representando em 2004 aproximadamente
78,0% da Capacidade Instalada do Brasil e 92,0% da energia efetivamente gerada. Nos anos anteriores a
2001, a ocorrência de chuvas em volumes substancialmente menores que as médias históricas e a falta de
expansão da capacidade instalada do SIN (em particular devido a entraves legais e regulatórios verificados no
programa de expansão da capacidade termelétrica), resultaram na redução acentuada dos níveis dos
reservatórios nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do País. 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. Se o Brasil passar 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.
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Tais medidas, se adotadas no futuro, incluindo redução do consumo de energia elétrica dos clientes da
Emissora, podem ter efeito adverso relevante sobre as condições financeiras e os resultados de operações da
Emissora. Além disso, a escassez de energia elétrica pode provocar volatilidade de preços se o processo de
estocagem de água não for suficientemente adequado ao crescimento da demanda, ou os investimentos em
geração não acompanharem adequadamente crescimento de demanda, o que também pode afetar
negativamente os resultados da Emissora.
A extinção do Contrato de Concessão pelo Poder Concedente poderá impedir a realização do valor integral
de determinados ativos e causar a perda de lucros futuros sem uma indenização suficiente para fazer
frente aos seus compromissos.
Nos termos da Lei de Concessões, a concessão está sujeita à extinção antecipada em determinadas
circunstâncias, quais sejam: encampação, caducidade, rescisão amigável ou judicial e anulação do Contrato de
Concessão e falência ou extinção da concessionária, bem como existe previsão de indenização e intervenção
em situações descritas nos contratos de concessões. Ocorrendo a extinção da concessão, o então
concessionário não terá direito a qualquer parcela do serviço ou dos poderes que se encontravam sob sua
gestão no curso do Contrato de Concessão. Os ativos vinculados à concessão serão revertidos ao Poder
Concedente. Apesar da Emissora ter o direito ao valor desses ativos que não tenham sido completamente
amortizados ou depreciados de acordo com os termos do Contrato de Concessão, em caso de extinção
antecipada, não se pode assegurar que esse valor será suficiente para compensar a perda de lucro futuro. Se a
ANEEL extinguir o Contrato de Concessão com base no inadimplemento por parte da Companhia, o valor da
indenização pode ser reduzido a até zero, pela imposição de multas ou outras penalidades.
A extinção antecipada do Contrato de Concessão, assim como a imposição de penalidades à Emissora
associadas a tal extinção, poderão gerar significativos impactos nos seus resultados e afetar sua capacidade de
pagamento, comprometendo o cumprimento de suas obrigações financeiras.
A Companhia pode ser penalizada pela ANEEL pelo não atendimento das obrigações contidas no Contrato
de Concessão, o que pode acarretar multas e outras penalidades e, dependendo da gravidade do
inadimplemento, a caducidade da concessão.
As atividades da Companhia são conduzidas em conformidade com o Contrato de Concessão. O órgão
regulador poderá impor penalidades à Companhia caso ela deixe de cumprir com qualquer disposição contida
no referido contrato. Dependendo da extensão da gravidade da não conformidade, as penalidades aplicáveis
incluem:
•

advertências;

•

multas por infração, limitadas a 2% da receita da concessionária no exercício encerrado
imediatamente antes da data da respectiva infração;

•

embargo à construção de novas instalações e equipamentos;

•

restrições à operação das instalações e equipamentos existentes;

•

suspensão temporária de participação em processos licitatórios tendo por objeto novas concessões;

•

intervenção da ANEEL na administração da concessionária inadimplente; e

•

caducidade da concessão.

A imposição de penalidades à Companhia pela ANEEL pode afetar de maneira adversa a situação financeira e
o resultado operacional da Companhia e, até comprometer a continuidade de suas atividades.
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O projeto de Reforma das Agências Reguladoras em tramitação no Congresso Nacional pode afetar a
competência da ANEEL.
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 geradoras de energia elétrica, incluindo a Itapebi.
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 seus
negócios.
As atividades do setor de energia podem causar 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 conseqüência, os sócios e administradores da empresa 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.
Movimentos sociais contrários à expansão do parque gerador por meio da construção de grandes
empreendimentos hidrelétricos podem sujeitar empresas do setor elétrico, inclusive a Companhia, a
interrupções na implantação e/ou operação de suas usinas.
Movimentos sociais organizados, contrários à expansão do parque gerador Brasileiro por meio de grandes
empreendimentos hidrelétricos, podem interromper ou causar atrasos significativos no curso da
implementação e/ou operação de projetos hidrelétricos, por meio de reivindicações de reassentamento
coletivo e/ou individual, concessão de benefícios, compensações ou indenizações, dentre outros,
representando custos adicionais além daqueles planejados e esperados por empresas do setor elétrico,
inclusive a Companhia. Qualquer ação neste sentido por parte de tais movimentos sociais poderá afetar de
maneira negativa os negócios do setor de energia elétrica e ter um efeito adverso para os negócios e resultados
da Companhia.
Riscos Relacionados à Emissora e Suas Atividades
A construção, expansão e operação das usinas hidrelétricas envolvem riscos significativos que podem levar
à perda de receita ou aumento de despesas.
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;
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•

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.

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.
Parte substancial dos resultados operacionais da Companhia dependem de condições hidrológicas
favoráveis.
De acordo com os dados do ONS, aproximadamente 92,0% do suprimento de energia do SIN é gerado por
usinas hidrelétricas. Como o SIN opera em sistema de despacho otimizado e centralizado pelo ONS, cada
usina hidrelétrica, 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, nos períodos de condições hidrológicas desfavoráveis,
tendem a ser elevados, podendo afetar negativamente os resultados financeiros futuros da Companhia.
A Companhia é responsável por quaisquer perdas e danos causados a terceiros em decorrência de falhas
na geração de suas usinas ou interrupções ou distúrbios que não possam ser atribuídas a nenhum agente
identificado do setor elétrico e os seguros contratados podem ser insuficientes para cobrir estas perdas e
danos.
A Companhia poderá ser responsabilizada por (i) perdas e danos causados a terceiros em decorrência de
falhas na operação de suas usinas, que acarretem em interrupções ou distúrbios aos sistemas de distribuição
e/ou transmissão ou (ii) interrupções ou distúrbios que não possam ser atribuídas a nenhum agente
identificado do setor elétrico. O valor das indenizações, neste último caso, deverá ser rateado na seguinte
proporção: 60% para os agentes de distribuição, 20% para os agentes de geração e 20% para os agentes de
transmissão e tal fato poderá acarretar efeito substancial e adverso na condução dos negócios, nos resultados
operacionais e na condição financeira da Companhia (para maiores informações, ver Seção “Atividades da
Emissora – Seguros”).
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Alguns dos principais acionistas da Emissora são ligados ao Governo Federal. A atividade de referidas
companhias poderá ser influenciada pelas políticas adotadas pelo Poder Público.
O Governo Federal controla indiretamente o BB-BI. Além disso, a Previ, controladora da 521 Participações, é
patrocinada pelo Banco do Brasil S.A. O BB-BI e a 521 Participações integram o grupo de controle da
Emissora e, conseqüentemente, o Governo Federal pode vir a exercer influência sobre a administração e
orientação dos negócios da Emissora. Ademais, alterações na composição política do Governo Federal podem
acarretar alterações na administração e na condução dos negócios da Emissora ou das outras empresas do
Grupo Neoenergia. A Emissora não é capaz de prever a extensão e o resultado dessas políticas, ou de
modificações das mesmas, nas operações ou na condição financeira sua ou das outras empresas do Grupo
Neoenergia.
O não atendimento, pela Emissora, de obrigações assumidas por meio de contratos financeiros podem
acarretar o vencimento antecipado de suas dívidas.
Os contratos de financiamento com o BNDES e com os Agentes Financeiros para a construção da UHE
Itapebi, e as debêntures emitidas possuem cláusulas restritivas que, em geral, sugerem a manutenção de certos
índices financeiros em determinados níveis. O descumprimento desses índices pode implicar em vencimento
antecipado da dívida.
A Emissora possui como única fonte de receita assegurada para cumprir com suas obrigações decorrentes
das Debêntures os recursos auferidos com a venda da energia elétrica gerada pela UHE Itapebi que, nos
termos do PPA, é totalmente contratada com a COELBA. O PPA celebrado com a COELBA impõe à
Emissora obrigações que podem afetar sua capacidade de pagamento das Debêntures. Os direitos
assegurados à Emissora contra a COELBA no respectivo PPA têm limitações. O efetivo cumprimento do
PPA pela COELBA depende, em última instância, de sua capacidade de pagamento dos valores
mensalmente devidos à Emissora.
A única fonte de receita da Emissora atualmente existente decorre dos pagamentos recebidos e a serem
realizados pela COELBA em decorrência da compra da energia elétrica gerada pela UHE Itapebi e vendida
pela Emissora, de acordo com o PPA celebrado. O exercício pela Emissora de seus direitos decorrentes deste
PPA, inclusive de exigir os pagamentos ou mesmo de rescindir esse contrato, poderá ser influenciado pela
posição que a COELBA ocupa no Grupo Neoenergia.
Nos termos do PPA, o preço a ser pago pela COELBA é de R$ 57,20/MWh (valor base em dezembro de
1998), reajustado anualmente pela variação do IGPM. Atualmente, o preço é de R$ 124,63/MWh, com base
no último reajuste realizado em 22 de abril de 2006.
As garantias prestadas pela COELBA para honrar suas obrigações no âmbito do PPA são limitadas:
•

temporalmente, não havendo garantias de que as mesmas sejam renovadas tempestiva e
satisfatoriamente; e

•

pelo seu valor, de forma que o montante recebido pela Emissora poderá ser insuficiente para o
pagamento das obrigações assumidas pela Emissora, inclusive perante os titulares das Debêntures.

O não cumprimento das obrigações da COELBA no âmbito do PPA celebrado com a Itapebi enseja a rescisão
deste contrato, fazendo jus a Emissora ao recebimento de multa compensatória no montante de três vezes o
valor do faturamento mensal da energia contratada no mês da rescisão. Não há garantias de que esse valor seja
suficiente para o pagamento das obrigações da Emissora relativas às Debêntures. Segundo o PPA celebrado
com a COELBA, a ocorrência de eventos de força maior ou casos fortuitos afetando a COELBA a desobriga
do cumprimento das obrigações decorrentes deste PPA enquanto persistirem tais eventos.
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A rescisão deste PPA no caso de falência, pedido de concordata, entrada em dissolução ou liquidação da
COELBA não dá direito a indenização.
Rescindido o PPA celebrado com a COELBA, a Emissora pode não obter sucesso na busca de novos
compradores para a energia gerada. Não há garantias da existência de compradores nesse momento, nem de
que estes, se existentes, concordem em pagar um preço pela energia gerada pela Emissora que seja suficiente
para assegurar o pagamento de todas as suas obrigações, inclusive as relativas às Debêntures.
Caso a Emissora não gere energia suficiente para cumprir com suas obrigações de fornecimento de energia
decorrentes do PPA celebrado com a COELBA, nem tenha sua Energia Assegurada coberta pelo MRE (para
mais informações sobre o funcionamento do MRE, ver Seção “Visão Geral do Setor de Energia Elétrica –
Mecanismo de Realocação de Energia – MRE”), ela deverá adquirir energia no âmbito da CCEE, por preço a
ser estipulado à época da contratação, para honrar suas obrigações de fornecimento assumidas com a
COELBA.
Por fim, a Emissora também é responsável pelos riscos, responsabilidades, tarifas, encargos de transmissão,
distribuição e conexão e pelas perdas de transmissão verificadas em face da disponibilização da energia
vendida à COELBA até o ponto de entrega definido no respectivo PPA.
Quaisquer pagamentos que venham a ser devidos pela Emissora em virtude das obrigações aqui descritas
poderão afetar significativa e adversamente a situação financeira, os resultados operacionais e a capacidade da
Emissora de honrar suas obrigações contratuais, inclusive aquelas resultantes das Debêntures.
A receita a ser auferida pela Emissora nos termos do PPA celebrado com a COELBA e o endividamento
consubstanciado no Repasse e no Financiamento Direto possuem índices de reajuste diferentes.
O preço da energia vendida pela Emissora nos termos do PPA celebrado com a COELBA é reajustado pelo
IGPM, enquanto o endividamento consubstanciado no Repasse e no Financiamento Direto é reajustado pela
TJLP. Muito embora a dívida relativa às Debêntures seja indexada também ao IGPM, caso haja uma
valorização da TJLP em relação à variação do IGPM, a Emissora pode ser afetada negativamente pelo
descasamento da receita em relação ao seu endividamento, e os montantes a serem despendidos pela Emissora
com os pagamentos das dívidas atreladas à TJLP podem ser substancialmente maiores, podendo prejudicar o
adimplemento das obrigações relativas às Debêntures.
Nos termos do Repasse e do Financiamento Direto, a Emissora estipulou em suas apólices de seguro
cláusula especial em favor do BNDES, deixando à opção deste a destinação desses recursos.
Nos termos do Repasse e do Financiamento Direto, a Emissora foi obrigada a estipular cláusula especial em
favor do BNDES nas apólices de seguro da UHE Itapebi. O BNDES, a seu exclusivo critério, poderá decidir
pela aplicação dos recursos provenientes dos contratos de seguro na manutenção da UHE Itapebi.
No caso de optar pela não aplicação dos recursos provenientes dos contratos de seguro na manutenção da
UHE Itapebi, o BNDES se obrigou, nos termos do Contrato de Compartilhamento de Garantias Original, a
compartilhar referidos recursos com os Agentes Financeiros e com os titulares das debêntures da 1ª emissão
da Companhia, de acordo com as respectivas participações nos créditos decorrentes do Repasse, do
Financiamento Direto e das debêntures da 1ª emissão da Companhia.
Não há definição, portanto, se os eventuais recursos recebidos pelo BNDES a título de indenização em
decorrência de sinistros ocorridos com a Emissora serão exclusivamente destinados para a manutenção da
UHE Itapebi ou se serão compartilhados com os Agentes Financeiros e titulares das debêntures da 1ª emissão
da Companhia. No caso da opção pelo compartilhamento com os Agentes Financeiros e titulares das
debêntures da 1ª emissão, não há garantias de que referidos recursos serão suficientes para cumprir com a
totalidade das obrigações decorrentes das debêntures da 1ª emissão.
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O não atendimento do padrão de serviços estabelecido pela ANEEL poderá sujeitar a Emissora a
penalidades.
Os indicadores técnicos relativos a padrões de serviços e atendimento que devem ser observados pela
Emissora constantes do Contrato de Concessão e fixados pela ANEEL são objeto de constante
aperfeiçoamento, nos períodos de adaptação, transição e finalmente aplicação desses indicadores.
Os indicadores de performance que a ANEEL exige no momento em que é homologado o valor da Energia
Assegurada do empreendimento de geração são: a taxa equivalente de indisponibilidade forçada (TEIF) e a
indisponibilidade programada (IP), que são fornecidos pelo fabricante dos equipamentos. O não cumprimento
desses índices acarretará na redução da Energia Assegurada para o ano seguinte. Desde o início da operação
comercial da UHE Itapebi, a mesma vem cumprindo os parâmetros acima mencionados.
Caso a Emissora deixe de atender aos padrões estabelecidos, estará sujeita a penalidades que vão desde
advertência ou multa pecuniária até caducidade da respectiva concessão, nos casos de reincidência continuada
no descumprimento dos indicadores. Ademais, o completo atendimento desses padrões de serviços é requisito
essencial para a renovação das concessões nos termos da Lei de Concessões. Caso a Companhia viole os
indicadores de qualidade para ela estabelecidos e venha a sofrer reincidentes penalidades, a sua condição
financeira e os seus resultados poderão ser adversamente afetados.
Não há como garantir se, e em que bases, a concessão atual da Emissora será renovada.
A Emissora conduz suas atividades de acordo com o Contrato de Concessão celebrado com o Governo
Federal. A Constituição Federal exige que todas as concessões sejam realizadas mediante licitação. Em 1995,
foi aprovada a Lei de Concessões, que rege os procedimentos de licitação. De acordo com a Lei de
Concessões, mediante solicitação da concessionária, a concessão existente poderá ser renovada, nas condições
estabelecidas pela ANEEL, mediante requerimento efetuado pela concessionária, independentemente de
sujeição ao processo de licitação, contanto que a concessionária tenha atendido aos padrões mínimos de
desempenho e que a proposta seja aceitável ao Governo Federal.
Devido ao grau de discricionariedade conferido ao Governo Federal pela Lei de Concessões no que diz
respeito à renovação de concessões existentes e dada a ausência de precedentes quanto ao exercício pelo
Governo Federal de seu poder discricionário, interpretação e aplicação da Lei de Concessões, não há como
garantir que a concessão da Emissora será renovada, ou então que não será renovada em termos que sejam
menos favoráveis do que aqueles atualmente em vigor. Caso tal concessão não seja renovada, ou seja,
renovada em condições menos favoráveis que as atuais, a condição econômico-financeira da Companhia será
negativamente impactada.
Os equipamentos, instalações e operações da Emissora estão sujeitos à regulamentação ambiental que
poderá tornar-se mais rigorosa no futuro, podendo acarretar aumento de responsabilidade e aumento de
despesa de capital.
As atividades de geração estão sujeitas à extensa legislação federal, estadual e municipal, e ao controle pelos
órgãos e agências governamentais brasileiras responsáveis pela implementação de leis e políticas ambientais e
de saúde. Esses órgãos e agências podem tomar medidas coercitivas contra a Companhia por inobservância da
legislação. Tais medidas podem incluir, entre outras, a imposição de multas e cancelamento de licenças. As
licenças ambientais também podem ser canceladas caso a Companhia não cumpra as condicionantes gerais e
específicas que foram estabelecidas nas licenças obtidas. Leis e regulamentos ambientais e de saúde mais
rigorosos podem dificultar a continuidade das atividades operacionais da Emissora e a renovação das licenças
ambientais que já foram obtidas, forçando a Emissora a destinar investimentos de capital para o seu
atendimento e, em conseqüência, alterar a destinação de recursos de investimentos planejados. Tais alterações
poderiam ter efeito adverso relevante sobre a condição financeira e sobre os resultados das operações da
Emissora.
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Em caso de descumprimento destas exigências ou imposição de encargos mais onerosos para a Companhia, os
resultados das operações da Companhia poderão ser adversamente afetados.
A inobservância, pela Emissora, das leis, regulamentos e termos de ajustamento de conduta ambientais pode
acarretar, além da obrigação de reparação de danos que eventualmente sejam causados, a aplicação de sanções
de natureza penal e administrativa, podendo também incluir a perda ou restrição de incentivos fiscais e o
cancelamento e a suspensão de linhas de financiamento de estabelecimentos oficiais de crédito, bem como a
proibição de contratar com o poder público, podendo ter impacto negativo nas receitas da Emissora ou, ainda,
inviabilizar a captação de recursos no mercado financeiro.
Sem prejuízo do disposto acima, a inobservância pela Emissora das leis, regulamentos, termos de ajustamento
de conduta ou acordos judiciais poderá causar impacto adverso relevante na imagem, na receita e no resultado
da Emissora e de suas coligadas e de sua controladora.
A Companhia poderá enfrentar conflitos de interesse em negociações com partes relacionadas.
A Companhia vende a totalidade de sua produção de energia elétrica exclusivamente à COELBA, por meio de
Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica conforme descrito em “Atividades da Emissora – Contratos
Operacionais – PPA Celebrado com a COELBA”. A Itapebi é controlada direta da Neoenergia, que também
controla a distribuidora COELBA. Tais circunstâncias podem gerar conflitos de interesses na implantação de
negócios da Companhia com a COELBA.
Riscos Relacionados às Ofertas Públicas Realizadas no Âmbito do Programa de Distribuição
As Debêntures a serem ofertadas no âmbito do Programa de Distribuição não garantem aos debenturistas
acesso aos ativos de geração da UHE Itapebi que estão vinculados à Concessão e não podem ser utilizados
para satisfazer as obrigações da Emissora em caso de inadimplemento.
Todos os ativos de geração da UHE Itapebi estão vinculados à concessão. O término da concessão por
decurso de prazo, encampação ou caducidade resultará na reversão dos ativos de geração para a União e no
pagamento de uma indenização à Emissora correspondente ao valor não amortizado destes ativos
(descontadas eventuais multas previstas no Contrato de Concessão). Dessa forma, os ativos de geração não
estão sujeitos à penhora e não poderão ser executados pelos titulares das Debêntures para satisfazer as
obrigações da Emissora em caso de inadimplemento. O valor da indenização poderá também ser insuficiente
para fazer frente às obrigações assumidas pela Emissora, inclusive perante os titulares das Debêntures.
As obrigações da Emissora constantes do Modelo de Escritura de Emissão a ser utilizado para as emissões
de Debêntures no âmbito do Programa de Distribuição estão sujeitas às hipóteses de vencimento
antecipado.
O Modelo de Escritura de Emissão a ser utilizado para as emissões de Debêntures no âmbito do Programa de
Distribuição estabelece hipóteses que ensejam o vencimento antecipado (automático ou não) das obrigações
da Emissora com relação às respectivas Debêntures, tais como pedido de recuperação judicial ou falência pela
Emissora, não cumprimento de obrigações previstas na Escritura de Emissão, extinção de concessões e
vencimento antecipado de outras dívidas. Não há garantias de que a Emissora disporá de recursos suficientes
em caixa para fazer face ao pagamento das Debêntures na hipótese de ocorrência de vencimento antecipado
de suas obrigações, hipótese na qual a Companhia poderá sofrer um impacto negativo relevante nos seus
resultados e operações.

33

Eventual rebaixamento na classificação de risco das ofertas públicas realizadas no âmbito do Programa de
Distribuição poderá acarretar redução de liquidez das Debêntures emitidas por meio dessas ofertas para
negociação no mercado secundário.
Para se realizar uma classificação de risco (rating), certos fatores relativos à Emissora são levados em
consideração, tais como sua condição financeira, administração e desempenho. São analisadas, também,
características das próprias emissões e dos valores mobiliários, assim como as obrigações assumidas pela
Emissora e os fatores político-econômicos que podem afetar a condição financeira da Emissora. Dessa forma,
as avaliações representam uma opinião quanto às condições da Emissora de honrar seus compromissos
financeiros, tais como pagamento do principal e juros no prazo estipulado. Um eventual rebaixamento em
classificações de risco obtidas com relação às ofertas públicas realizadas no âmbito do Programa de
Distribuição durante a vigência de qualquer dos respectivos valores mobiliários poderá afetar negativamente o
preço das Debêntures e sua negociação no mercado secundário.
Adicionalmente, alguns dos principais investidores que adquirem valores mobiliários por meio de ofertas
públicas no Brasil (tais como entidades de previdência complementar) estão sujeitos a regulamentações
específicas que condicionam seus investimentos em valores mobiliários a determinadas classificações de
risco. Assim, o rebaixamento de classificações de risco obtidas com relação às Debêntures emitidas no âmbito
do Programa de Distribuição pode obrigar esses investidores a alienar seus valores mobiliários no mercado
secundário, podendo vir a afetar negativamente o preço das Debêntures e sua negociação no mercado
secundário.
A baixa liquidez do mercado secundário brasileiro para negociação de debêntures poderá dificultar a
venda das Debêntures.
O mercado secundário existente no Brasil para negociação de debêntures apresenta historicamente baixa
liquidez, e não há nenhuma garantia de que existirá no futuro um mercado para negociação das Debêntures
que permita aos seus subscritores sua alienação caso estes assim decidam. Dessa forma, os titulares de
Debêntures Emitidos no âmbito do Programa de Distribuição podem ter dificuldade em realizar a venda das
Debêntures no mercado secundário.
Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça
O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 176, declarando ser “nula a cláusula contratual que sujeita
o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”. As Debêntures e serem ofertadas no âmbito do
Programa de Distribuição serão remuneradas com referência à taxa paga aos Depósitos Interfinanceiros – 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. Em se concretizando esta hipótese, o índice que vier a ser indicado pelo Poder Judiciário para
substituir a Taxa DI poderá conceder aos Debenturistas uma remuneração inferior à atual remuneração das
Debêntures.

Nos termos da Instrução CVM n.º 400/03, este Prospecto deverá ser atualizado pela Emissora no prazo
máximo de um ano, contado do arquivamento do Programa de Distribuição junto à CVM (ou seja, 25 de
setembro de 2006), ou por ocasião da apresentação das demonstrações financeiras anuais da Emissora à
CVM, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo de eventuais atualizações por meio de Suplemento à época da
realização de ofertas de Debêntures ao amparo do Programa de Distribuição. A Emissora não assume
qualquer obrigação de atualizar ou revisar as informações a respeito de suas perspectivas futuras, exceto
pelo que dispõe os artigos 8º e 13 da Instrução CVM n.º 202, de 06 de dezembro de 1993.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos oriundos das emissões de Debêntures a serem realizadas no âmbito do Programa de Distribuição
serão utilizados para o pagamento das 20.000 (vinte mil) debêntures emitidas pela Companhia em setembro
de 2003, com valor unitário de R$ 10.000,00, compreendendo o valor total de R$ 200.000.000,00 (duzentos
milhões de reais), com vencimento previsto para 1° de janeiro de 2017.
O saldo das debêntures da 1ª emissão da Companhia, em 31 de dezembro de 2006 era de R$ 209.408 mil.
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS

O potencial investidor deve ler esta seção juntamente com as Demonstrações Financeiras da Emissora, que
seguem anexas a este Prospecto, e com todas as demais informações que estão descritas neste Prospecto,
antes de tomar uma decisão de investimento nas Debêntures.
Os quadros a seguir exibem informações financeiras da Emissora. Essas informações originaram-se das
demonstrações financeiras não consolidadas da Emissora relacionadas aos respectivos períodos indicados,
elaboradas de acordo com a legislação societária. As demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em
31 de dezembro de 2006, 2005 e 2004 foram auditadas e revisadas pelos Auditores Independentes. As
informações ora apresentadas deverão ser analisadas no contexto das demonstrações financeiras da Emissora,
que são parte integrante do presente Prospecto.
Balanços Patrimoniais - 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006

ATIVO (em R$ mil)

2004

(%)

2005

(%)

31 de dezembro
2006
(%)

Var. 05/04 (%)

Var. 06/05 (%)

Circulante
Numerário disponível
Aplicações financeiras
Contas a receber
Energia elétrica de curto prazo - CCEE
Títulos e valores mobiliários
Tributos e contribuições sociais
Tributos e contribuições sociais diferidos
Benefício fiscal - ágio incorporado
Fundos vinculados
Despesas pagas antecipadamente
Outros créditos
Total do Circulante

231
9.403
40.873
1.308
1.227
53.042

0,0%
1,3%
5,5%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
7,2%

2.452
73.609
18.155
220
1.769
3.639
349
137
100.330

0,3%
10,1%
2,5%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
13,8%

47
88.357
19.643
510
2.525
592
2.371
3.634
261
119
118.059

0,0%
12,5%
2,8%
0,1%
0,0%
0,4%
0,1%
0,3%
0,5%
0,0%
0,0%
16,7%

961,5%
682,8%
-55,6%

-98,1%
20,0%
8,2%

35,2%

-100,0%
42,7%

-88,8%
89,2%

-0,1%
-25,2%
-13,1%
17,7%

Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Crédito com controladora
Fundos vinculados
Tributos e contribuições sociais
Tributos e contribuições sociais diferidos
Benefício fiscal - ágio incorporado
Outros créditos
Total do Realizável a Longo Prazo

47.060
30.434
4.705
688
204
83.091

6,4%
4,1%
0,6%
0,1%
0,0%
0,0%
11,2%

34.729
31.972
4.757
895
72.353

4,8%
4,4%
0,7%
0,1%
0,0%
0,0%
9,9%

32.164
4.764
507
15.594
257
53.286

0,0%
4,5%
0,7%
0,1%
2,2%
0,0%
7,5%

-26,2%
5,1%
1,1%
30,1%

-100,0%
0,6%
0,1%
-43,4%

-100,0%
-12,9%

-26,4%

-

0,0%

200

0,0%

565

0,1%

574.252

77,5%

529.860

72,6%

513.440

72,5%

-7,7%

-3,1%

132

0,0%

119

0,0%

96

0,0%

-9,8%

-19,3%

30.536

4,1%

26.717

3,7%

22.899

3,2%

-12,5%

-14,3%

Total do Não Circulante

688.011

92,8%

629.249

86,2%

590.286

83,3%

-8,5%

-6,2%

Ativo Total

741.053

100,0%

729.579

100,0%

708.345

100,0%

-1,5%

-2,9%

Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido

39

182,5%

PASSIVO (em R$ mil)

2005

Var. 05/04 (%)

Var. 06/05 (%)

(%)

Circulante
Fornecedores
Empréstimos, financiamentos e encargos
Taxas regulamentares
Tributos e contribuições sociais
Dividendos e juros sobre o capital próprio
Obrigações estimadas
Encargos sobre debêntures
Provisão para contingências
Dívidas com pessoas ligadas
Outras contas a pagar
Total do Circulante

261
21.058
2.348
2.162
55.890
9.763
867
355
92.704

0,0%
2,8%
0,3%
0,3%
7,5%
0,0%
0,0%
1,3%
0,1%
0,0%
12,5%

9.596
23.870
1.408
889
52.824
480
11.253
88
100.408

1,3%
3,3%
0,2%
0,1%
7,2%
0,1%
0,0%
1,5%
0,0%
0,0%
13,8%

3.874
26.605
3.474
1.211
28.085
3.532
12.784
91
79.656

0,5%
3,8%
0,5%
0,2%
4,0%
0,5%
0,0%
1,8%
0,0%
0,0%
11,2%

3576,6%
13,4%
-40,0%
-58,9%
-5,5%

-59,6%
11,5%
146,7%
36,2%
-46,8%
635,8%

15,3%
-100,0%
-75,2%
8,3%

13,6%
3,4%
-20,7%

Não Circulante
Empréstimos, financiamentos e encargos
Debêntures
Provisão para contingências
Taxas regulamentares
Outras contas a pagar
Total Não Circulante

226.011
242.867
11.849
8
480.735

30,5%
32,8%
1,6%
0,0%
0,0%
64,9%

211.210
221.870
9.097
33
442.210

28,9%
30,4%
1,2%
0,0%
0,0%
60,6%

189.263
209.408
6.486
803
44
406.004

26,7%
29,6%
0,9%
0,1%
0,0%
57,3%

-6,5%
-8,6%
-23,2%

-10,4%
-5,6%
-28,7%

312,5%
-8,0%

33,3%
-8,2%

Patrimônio Líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Total Patrimônio Líquido

150.000
14.278
3.336
167.614

20,2%
1,9%
0,5%
22,6%

150.000
29.695
7.266
186.961

20,6%
4,1%
1,0%
25,6%

150.000
62.067
10.618
222.685

21,2%
8,8%
1,5%
31,4%

0,0%
108,0%
117,8%
11,5%

0,0%
109,0%
46,1%
19,1%

Passivo Total

741.053

100,0%

729.579

100,0%

708.345

100,0%

-1,5%

-2,9%

40

(%)

31 de dezembro
2006
(%)

2004

Demonstrações dos Resultados - 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006
31 de dezembro
Var. 05/04 (%) Var. 06/05 (%)
(%)
2006
(%)
98,3% 221.912
99,3%
-2,1%
6,4%
1,7%
1.567
0,7%
-91,8%
-57,2%
100,0% 223.479 100,0%
-17,7%
5,3%

Demonstração do Resultado (em R$ mil)
Fornecimento de energia elétrica
Suprimento de energia elétrica - CCEE
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

2004
212.960
44.778
257.738

PIS
COFINS
Deduções da receita operacional

(1.909)
(8.296)
(10.205)

-0,7%
-3,2%
-4,0%

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

247.533

96,0%

204.191

96,3%

Custo do serviço de energia elétrica
Custo com energia elétrica
Energia elétrica comprada - CCEE
Energia elétrica comprada para revenda
Encargos de uso do sistema de transmissão
Compensação financeira sobre a utilização de recursos hídricos - CFURH
Custo de operação
Pessoal
Entidade de previdência privada
Material
Combustível para produção de energia elétrica
Serviços de manutenção
Taxa de fiscalização serviço energia elétrica - TFSEE
Outorga da concessão pela utilização do bem público
Depreciação e amortização
Tributos
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-FNDCT
Empresa de Pesquisa Energética - EPE
Pesquisa e Desenvolvimento - P&D
Arrendamento e aluguéis
Outros custos operacionais

(82.418)
(53.013)
(2.693)
(36.101)
(9.535)
(4.684)
(29.405)
(2.358)
(1.972)
(21.788)
(28)
(3.259)

-32,0%
-20,6%
-1,0%
-14,0%
-3,7%
-1,8%
-11,4%
-0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,8%
0,0%
0,0%
-8,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-1,3%

(62.098)
(31.745)
(4.584)
(1.640)
(20.584)
(4.937)
(30.353)
(2.746)
(43)
(84)
(13)
(2.519)
(689)
(967)
(21.788)
(59)
(196)
(1.249)

LUCRO OPERACIONAL BRUTO

165.115

64,1%

142.093

Despesas Operacionais
Despesas gerais e administrativas

(6.205)
(6.205)

(%)
82,6%
17,4%
100,0%

-2,4%
-2,4%

2005
208.480
3.659
212.139
(1.415)
(6.533)
(7.948)

(5.142)
(5.142)

-0,7%
-3,1%
-3,7%

-0,7%
-3,0%
-3,7%

-25,9%
-21,3%
-22,1%

3,8%
3,7%
3,7%

215.233

96,3%

-17,5%

5,4%

-29,3%
-15,0%
-2,2%
-0,8%
-9,7%
-2,3%
-14,3%
-1,3%
0,0%
0,0%
0,0%
-1,2%
-0,3%
-0,5%
-10,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,1%
-0,6%

(71.048)
(39.785)
(8.913)
(3.474)
(22.949)
(4.449)
(31.263)
(2.828)
(66)
(92)
(2.227)
(745)
(1.040)
(20.898)
(22)
(852)
(427)
(852)
(231)
(983)

-31,8%
-17,8%
-4,0%
-1,6%
-10,3%
-2,0%
-14,0%
-1,3%
0,0%
0,0%
0,0%
-1,0%
-0,3%
-0,5%
-9,4%
0,0%
-0,4%
-0,2%
-0,4%
-0,1%
-0,4%

-24,7%
-40,1%
70,2%
-95,5%
115,9%
5,4%
3,2%
16,5%

0,0%
110,7%

14,4%
25,3%
94,4%
111,8%
11,5%
-9,9%
3,0%
3,0%
53,5%
9,5%
-100,0%
-11,6%
8,1%
7,5%
-4,1%
-62,7%

-61,7%

17,9%
-21,3%

67,0%

144.185

64,5%

-13,9%

1,5%

-2,7%
-2,7%

-17,1%
-17,1%

18,0%
18,0%

-2,4%
-2,4%

(1.469)
(6.777)
(8.246)

(6.067)
(6.067)

27,7%

Resultado do Serviço

158.910

61,7%

136.951

64,6%

138.118

61,8%

-13,8%

0,9%

Resultado Financeiro
Receita
Renda de aplicações financeiras
Juros, comissões e acréscimos moratórios de energia
Variação cambial e monetária
Outras receitas financeiras
Despesa
Encargos da dívida
Operações de Swap
Variação cambial e monetária
Outras despesas financeiras

(92.501)
14.222
6.059
4.886
3.277
(89.723)
(61.343)
(28.380)
-

-35,9%
5,5%
2,4%
0,0%
1,9%
1,3%
-34,8%
-23,8%
0,0%
-11,0%
0,0%

(58.212)
32.439
16.738
1.515
13.013
1.173
(74.651)
(55.074)
(16.704)
(2.873)

-27,4%
15,3%
7,9%
0,7%
6,1%
0,6%
-35,2%
-26,0%
0,0%
-7,9%
-1,4%

(58.148)
24.183
21.524
2.632
27
(67.731)
(51.344)
(14.292)
(2.095)

-26,0%
10,8%
9,6%
0,0%
1,2%
0,0%
-30,3%
-23,0%
0,0%
-6,4%
-0,9%

-37,1%
128,1%
176,3%

-0,1%
-25,5%
28,6%
-100,0%
-79,8%
-97,7%
-9,3%
-6,8%

-41,1%

-14,4%
-27,1%

(17.000)

-6,6%

(16.000)

-7,5%

(14.600)

-6,5%

-5,9%

-8,8%

66.409

25,8%

78.739

37,1%

79.970

35,8%

18,6%

1,6%

0,0%
0,0%

3.565
3.565

1,7%
1,7%

20
20

0,0%
0,0%

-29808,3%
-29808,3%

-99,4%
-99,4%

Juros sobre o capital próprio a pagar
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
Receita não operacional
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA

(12)
(12)

166,3%
-64,2%
-16,8%
-10,2%

66.397

25,8%

82.304

38,8%

79.990

35,8%

24,0%

-2,8%

(23.213)
204
-

-9,0%
0,1%
0,0%

(28.039)
206
-

-13,2%
0,1%
0,0%

(27.530)
209
(217)

-12,3%
0,1%
-0,1%

20,8%
1,0%

-1,8%
1,5%

LUCRO ANTES DA REVERSÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

43.388

16,8%

54.471

25,7%

52.452

23,5%

25,5%

-3,7%

Reversão dos juros sobre capital próprio

17.000

6,6%

16.000

7,5%

14.600

6,5%

-5,9%

-8,8%

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

60.388

23,4%

70.471

33,2%

67.052

30,0%

16,7%

-4,9%

Imposto de renda e contribuição social - corrente
Imposto de renda e contribuição social - diferido
Amortização do ágio e reversão PMIPL

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO DO CAPITAL - R$

0,40

41

0,47

0,45

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

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. As demonstrações financeiras constantes do presente Prospecto foram elaboradas em
conformidade com as práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira e normas
complementares editadas pela CVM.

Demonstrações Financeiras Padronizadas – 2004, 2005 e 2006
As principais contas que compõem os Balanços Patrimoniais e as Demonstrações de Resultados da
Emissora apurados no dia 31 de dezembro dos anos de 2004, 2005 e 2006, estão descritas abaixo.
Balanços Patrimoniais - 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006

ATIVO (em R$ mil)

2004

(%)

2005

(%)

31 de dezembro
2006
(%)

Var. 05/04 (%)

Var. 06/05 (%)

Circulante
Numerário disponível
Aplicações financeiras
Contas a receber
Energia elétrica de curto prazo - CCEE
Títulos e valores mobiliários
Tributos e contribuições sociais
Tributos e contribuições sociais diferidos
Benefício fiscal - ágio incorporado
Fundos vinculados
Despesas pagas antecipadamente
Outros créditos
Total do Circulante

231
9.403
40.873
1.308
1.227
53.042

0,0%
1,3%
5,5%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%
7,2%

2.452
73.609
18.155
220
1.769
3.639
349
137
100.330

0,3%
10,1%
2,5%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
13,8%

47
88.357
19.643
510
2.525
592
2.371
3.634
261
119
118.059

0,0%
12,5%
2,8%
0,1%
0,0%
0,4%
0,1%
0,3%
0,5%
0,0%
0,0%
16,7%

961,5%
682,8%
-55,6%

-98,1%
20,0%
8,2%

35,2%

-100,0%
42,7%

-88,8%
89,2%

-0,1%
-25,2%
-13,1%
17,7%

Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Crédito com controladora
Fundos vinculados
Tributos e contribuições sociais
Tributos e contribuições sociais diferidos
Benefício fiscal - ágio incorporado
Outros créditos
Total do Realizável a Longo Prazo

47.060
30.434
4.705
688
204
83.091

6,4%
4,1%
0,6%
0,1%
0,0%
0,0%
11,2%

34.729
31.972
4.757
895
72.353

4,8%
4,4%
0,7%
0,1%
0,0%
0,0%
9,9%

32.164
4.764
507
15.594
257
53.286

0,0%
4,5%
0,7%
0,1%
2,2%
0,0%
7,5%

-26,2%
5,1%
1,1%
30,1%

-100,0%
0,6%
0,1%
-43,4%

-100,0%
-12,9%

-26,4%

-

0,0%

200

0,0%

565

0,1%

574.252

77,5%

529.860

72,6%

513.440

72,5%

-7,7%

-3,1%

132

0,0%

119

0,0%

96

0,0%

-9,8%

-19,3%

30.536

4,1%

26.717

3,7%

22.899

3,2%

-12,5%

-14,3%

Total do Não Circulante

688.011

92,8%

629.249

86,2%

590.286

83,3%

-8,5%

-6,2%

Ativo Total

741.053

100,0%

729.579

100,0%

708.345

100,0%

-1,5%

-2,9%

Investimentos
Imobilizado
Intangível
Diferido

42

182,5%

PASSIVO (em R$ mil)

2005

Var. 05/04 (%)

Var. 06/05 (%)

(%)

Circulante
Fornecedores
Empréstimos, financiamentos e encargos
Taxas regulamentares
Tributos e contribuições sociais
Dividendos e juros sobre o capital próprio
Obrigações estimadas
Encargos sobre debêntures
Provisão para contingências
Dívidas com pessoas ligadas
Outras contas a pagar
Total do Circulante

261
21.058
2.348
2.162
55.890
9.763
867
355
92.704

0,0%
2,8%
0,3%
0,3%
7,5%
0,0%
0,0%
1,3%
0,1%
0,0%
12,5%

9.596
23.870
1.408
889
52.824
480
11.253
88
100.408

1,3%
3,3%
0,2%
0,1%
7,2%
0,1%
0,0%
1,5%
0,0%
0,0%
13,8%

3.874
26.605
3.474
1.211
28.085
3.532
12.784
91
79.656

0,5%
3,8%
0,5%
0,2%
4,0%
0,5%
0,0%
1,8%
0,0%
0,0%
11,2%

3576,6%
13,4%
-40,0%
-58,9%
-5,5%

-59,6%
11,5%
146,7%
36,2%
-46,8%
635,8%

15,3%
-100,0%
-75,2%
8,3%

13,6%
3,4%
-20,7%

Não Circulante
Empréstimos, financiamentos e encargos
Debêntures
Provisão para contingências
Taxas regulamentares
Outras contas a pagar
Total Não Circulante

226.011
242.867
11.849
8
480.735

30,5%
32,8%
1,6%
0,0%
0,0%
64,9%

211.210
221.870
9.097
33
442.210

28,9%
30,4%
1,2%
0,0%
0,0%
60,6%

189.263
209.408
6.486
803
44
406.004

26,7%
29,6%
0,9%
0,1%
0,0%
57,3%

-6,5%
-8,6%
-23,2%

-10,4%
-5,6%
-28,7%

312,5%
-8,0%

33,3%
-8,2%

Patrimônio Líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Total Patrimônio Líquido

150.000
14.278
3.336
167.614

20,2%
1,9%
0,5%
22,6%

150.000
29.695
7.266
186.961

20,6%
4,1%
1,0%
25,6%

150.000
62.067
10.618
222.685

21,2%
8,8%
1,5%
31,4%

0,0%
108,0%
117,8%
11,5%

0,0%
109,0%
46,1%
19,1%

Passivo Total

741.053

100,0%

729.579

100,0%

708.345

100,0%

-1,5%

-2,9%
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(%)

31 de dezembro
2006
(%)

2004

Demonstrações dos Resultados - 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006
31 de dezembro
Var. 05/04 (%) Var. 06/05 (%)
(%)
2006
(%)
98,3% 221.912
99,3%
-2,1%
6,4%
1,7%
1.567
0,7%
-91,8%
-57,2%
100,0% 223.479 100,0%
-17,7%
5,3%

Demonstração do Resultado (em R$ mil)
Fornecimento de energia elétrica
Suprimento de energia elétrica - CCEE
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

2004
212.960
44.778
257.738

PIS
COFINS
Deduções da receita operacional

(1.909)
(8.296)
(10.205)

-0,7%
-3,2%
-4,0%

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

247.533

96,0%

204.191

96,3%

Custo do serviço de energia elétrica
Custo com energia elétrica
Energia elétrica comprada - CCEE
Energia elétrica comprada para revenda
Encargos de uso do sistema de transmissão
Compensação financeira sobre a utilização de recursos hídricos - CFURH
Custo de operação
Pessoal
Entidade de previdência privada
Material
Combustível para produção de energia elétrica
Serviços de manutenção
Taxa de fiscalização serviço energia elétrica - TFSEE
Outorga da concessão pela utilização do bem público
Depreciação e amortização
Tributos
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-FNDCT
Empresa de Pesquisa Energética - EPE
Pesquisa e Desenvolvimento - P&D
Arrendamento e aluguéis
Outros custos operacionais

(82.418)
(53.013)
(2.693)
(36.101)
(9.535)
(4.684)
(29.405)
(2.358)
(1.972)
(21.788)
(28)
(3.259)

-32,0%
-20,6%
-1,0%
-14,0%
-3,7%
-1,8%
-11,4%
-0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,8%
0,0%
0,0%
-8,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-1,3%

(62.098)
(31.745)
(4.584)
(1.640)
(20.584)
(4.937)
(30.353)
(2.746)
(43)
(84)
(13)
(2.519)
(689)
(967)
(21.788)
(59)
(196)
(1.249)

LUCRO OPERACIONAL BRUTO

165.115

64,1%

142.093

Despesas Operacionais
Despesas gerais e administrativas

(6.205)
(6.205)

(%)
82,6%
17,4%
100,0%

-2,4%
-2,4%

2005
208.480
3.659
212.139
(1.415)
(6.533)
(7.948)

(5.142)
(5.142)

-0,7%
-3,1%
-3,7%

-0,7%
-3,0%
-3,7%

-25,9%
-21,3%
-22,1%

3,8%
3,7%
3,7%

215.233

96,3%

-17,5%

5,4%

-29,3%
-15,0%
-2,2%
-0,8%
-9,7%
-2,3%
-14,3%
-1,3%
0,0%
0,0%
0,0%
-1,2%
-0,3%
-0,5%
-10,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,1%
-0,6%

(71.048)
(39.785)
(8.913)
(3.474)
(22.949)
(4.449)
(31.263)
(2.828)
(66)
(92)
(2.227)
(745)
(1.040)
(20.898)
(22)
(852)
(427)
(852)
(231)
(983)

-31,8%
-17,8%
-4,0%
-1,6%
-10,3%
-2,0%
-14,0%
-1,3%
0,0%
0,0%
0,0%
-1,0%
-0,3%
-0,5%
-9,4%
0,0%
-0,4%
-0,2%
-0,4%
-0,1%
-0,4%

-24,7%
-40,1%
70,2%
-95,5%
115,9%
5,4%
3,2%
16,5%

0,0%
110,7%

14,4%
25,3%
94,4%
111,8%
11,5%
-9,9%
3,0%
3,0%
53,5%
9,5%
-100,0%
-11,6%
8,1%
7,5%
-4,1%
-62,7%

-61,7%

17,9%
-21,3%

67,0%

144.185

64,5%

-13,9%

1,5%

-2,7%
-2,7%

-17,1%
-17,1%

18,0%
18,0%

-2,4%
-2,4%

(1.469)
(6.777)
(8.246)

(6.067)
(6.067)

27,7%

Resultado do Serviço

158.910

61,7%

136.951

64,6%

138.118

61,8%

-13,8%

0,9%

Resultado Financeiro
Receita
Renda de aplicações financeiras
Juros, comissões e acréscimos moratórios de energia
Variação cambial e monetária
Outras receitas financeiras
Despesa
Encargos da dívida
Operações de Swap
Variação cambial e monetária
Outras despesas financeiras

(92.501)
14.222
6.059
4.886
3.277
(89.723)
(61.343)
(28.380)
-

-35,9%
5,5%
2,4%
0,0%
1,9%
1,3%
-34,8%
-23,8%
0,0%
-11,0%
0,0%

(58.212)
32.439
16.738
1.515
13.013
1.173
(74.651)
(55.074)
(16.704)
(2.873)

-27,4%
15,3%
7,9%
0,7%
6,1%
0,6%
-35,2%
-26,0%
0,0%
-7,9%
-1,4%

(58.148)
24.183
21.524
2.632
27
(67.731)
(51.344)
(14.292)
(2.095)

-26,0%
10,8%
9,6%
0,0%
1,2%
0,0%
-30,3%
-23,0%
0,0%
-6,4%
-0,9%

-37,1%
128,1%
176,3%

-0,1%
-25,5%
28,6%
-100,0%
-79,8%
-97,7%
-9,3%
-6,8%

-41,1%

-14,4%
-27,1%

(17.000)

-6,6%

(16.000)

-7,5%

(14.600)

-6,5%

-5,9%

-8,8%

66.409

25,8%

78.739

37,1%

79.970

35,8%

18,6%

1,6%

0,0%
0,0%

3.565
3.565

1,7%
1,7%

20
20

0,0%
0,0%

-29808,3%
-29808,3%

-99,4%
-99,4%

Juros sobre o capital próprio a pagar
RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
Receita não operacional
LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA

(12)
(12)

166,3%
-64,2%
-16,8%
-10,2%

66.397

25,8%

82.304

38,8%

79.990

35,8%

24,0%

-2,8%

(23.213)
204
-

-9,0%
0,1%
0,0%

(28.039)
206
-

-13,2%
0,1%
0,0%

(27.530)
209
(217)

-12,3%
0,1%
-0,1%

20,8%
1,0%

-1,8%
1,5%

LUCRO ANTES DA REVERSÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

43.388

16,8%

54.471

25,7%

52.452

23,5%

25,5%

-3,7%

Reversão dos juros sobre capital próprio

17.000

6,6%

16.000

7,5%

14.600

6,5%

-5,9%

-8,8%

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

60.388

23,4%

70.471

33,2%

67.052

30,0%

16,7%

-4,9%

Imposto de renda e contribuição social - corrente
Imposto de renda e contribuição social - diferido
Amortização do ágio e reversão PMIPL

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO DO CAPITAL - R$

0,40
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Comparação das Demonstrações Financeiras Padronizadas dos Exercícios Sociais Encerrados em 31 de
dezembro de 2004 e 2005
Abordagem Administrativa e Financeira
Em 2005, a empresa obteve um faturamento bruto anual gerado pela venda de energia de R$ 212 milhões. O
lucro bruto de R$ 142 milhões foi impactado pelos custos de operação e pelos encargos da atividade de
geração de energia, gerando um EBITIDA de R$ 159 milhões. O resultado operacional de R$ 79 milhões
também foi influenciado pelo resultado financeiro líquido negativo de R$ 58 milhões. O lucro líquido do
exercício foi de R$ 70 milhões.
Balanço Patrimonial
ATIVO
Circulante
Em 2005, este grupo de contas obteve um crescimento de 89,2%, equivalentes a R$ 47.288 mil, quando
comparado aos valores apurados em 31 de dezembro de 2004.
As principais variações foram:
•

Aumento do Disponível de R$ 2.221 mil ou de 961,5% e das Aplicações Financeiras de R$ 64.206
mil ou de 682,8%, decorrentes das sobras de caixa da empresa e que foram aplicadas em CDI;

•

Redução de R$ 22.718 mil equivalentes a 55,6% do Contas a Receber, ocasionado pelo término do
Contrato de Compra e Venda de Energia firmado com a NC Energia em 15 de janeiro de 2004, o
qual estabelecia que a Itapebi deveria fornecer energia nos meses de janeiro e fevereiro de 2004, pelo
qual que o último pagamento ocorreu em agosto de 2005; e

•

Composição da conta de Fundos Vinculados, que, em 31 de dezembro de 2005, possuía o montante
de R$ 3.639 mil, para garantir o contrato de financiamento celebrado com o BNDES e as debêntures
emitidas em 2003.

Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Em 2005, este grupo de contas obteve uma variação negativa de 12,9% equivalentes a R$ 10.738 mil, quando
comparado ao valor registrado em 31 de dezembro de 2004. As principais variações foram:
•

Redução do Crédito com a controladora de R$ 12.331 mil ou de 26,2% que foi compensado com o
passivo de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos com a controladora; e

•

Aumento dos Fundos Vinculados de R$ 1.538 mil ou de 5,1%, decorrente da remuneração das
aplicações.

Investimentos
O valor de R$ 200 mil refere-se a quotas representativas de Certificados de Investimento nos filmes “As
Mulheres do Brasil” e “JK – Bela Noite para Voar”. Esse investimento de patrocínio, realizado em novembro
de 2005, é incentivado pela Lei de Audiovisual, com incentivo fiscal de dedução do IRPJ.
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Imobilizado/Intangível/Diferido
A variação negativa nestes grupos no total de 8% ou R$ 48.224mil, deve-se à venda de uma subestação para a
CHESF em 01 de dezembro de 2005 (conforme autorização dada pela ANEEL), à depreciação dos bens
registrados no Imobilizado e Intangível e à amortização do Diferido.
PASSIVO
Circulante
Em 2005, houve um crescimento de 8,3% nas contas do passivo circulante, equivalentes a R$ 7.704 mil,
quando comparado ao mesmo período do ano anterior.
Como principais variações do período, destacamos:
•

Aumento de R$ 9.335 mil ou de 3.576,6% na conta de Fornecedores em razão de valores a pagar
pendentes, referentes à construção da subestação de transmissão concluída em 2003, a qual foi
posteriormente vendida à CHESF, conforme autorização dada pela ANEEL em dezembro de 2005 e
também pela reclassificação de valores da conta de Taxas Regulamentares (Encargos do Uso da
rede) e Dívidas com Pessoas Ligadas, para fins de comparabilidade;

•

Crescimento do valor com Empréstimos, financiamentos e encargos de R$ 2.812 mil ou de 13,4%,
decorrente do aumento de encargos do financiamento com o BNDES, os quais são atualizados pela
TJLP;

•

Variação negativa de R$ 940 mil, equivalentes a 40,0%, no saldo de Taxas Regulamentares em
razão principalmente da reclassificação, dos valores referentes a Encargos do Uso de Rede de
Energia Elétrica, para fins de comparabilidade;

•

Redução de R$ 1.273 mil ou de 58,9% no saldo de Tributos e contribuições sociais, em virtude do
incentivo fiscal ADENE, calculado com base no lucro da exploração, aplicando a redução de 75% do
imposto de renda e da redução dos valores a pagar com IRRF pessoa jurídica;

•

Variação negativa de R$ 3.066 mil ou de 5,5% nos Dividendos e juros sobre o capital próprio,
ocasionada por parte do pagamento de juros sobre capital próprio, o qual foi compensado com
valores decorrentes do Instrumento Particular de Mútuo devidos pela Controladora (para maiores
informações, ver Seção “Operações com Partes Relacionadas”);

•

Aumento de R$ 480 mil na conta de Obrigações estimadas, em virtude da reclassificação realizada
para fins de comparabilidade, o qual, em 2004, era demonstrado na conta Outras contas a Pagar;

•

Aumento de R$ 1.490 mil ou de 15,3% no valor provisionado com Contingências Ambientais em
decorrência da transferência mensal do valor registrado no longo prazo, obedecendo à estimativa de
realização. É importante ressaltar que em 2005 os valores nesta conta foram reclassificados para fins
de comparabilidade e manutenção da uniformidade, principalmente para atender à Deliberação CVM
n° 489, de 3 de outubro de 2005, onde os valores dos depósitos judiciais foram apresentados
deduzidos dos passivos contingentes;

•

Variação na conta de Dívidas com pessoas ligadas, ver explicação acima no item sobre
Fornecedores; e

•

Redução de R$ 267 mil ou de 75,2% no saldo de Outras Contas a Pagar, ver explicação acima no
item Obrigações estimadas.
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Não Circulante
Em 2005, houve redução equivalente a R$ 38.525 mil ou de 8,0% nas contas do passivo não circulante em
comparação com os valores apurados em 31 de dezembro de 2004.
As variações em relação a 2004 foram:
•

Redução do valor de Empréstimos, financiamentos e encargos de R$ 14.801 mil ou de 6,5%, em
razão da apropriação das parcelas para o passivo circulante;

•

A conta de Debêntures sofreu uma redução de R$ 20.997 mil ou de 8,6%, em virtude da queda do
IGPM e da apropriação das parcelas para o curto prazo; e

•

Diminuição de R$ 2.752 mil ou de 23,2% do valor provisionado com Contingências Ambientais em
decorrência das transferências mensais para o curto prazo, obedecendo à estimativa de realização.

Patrimônio Líquido
Este grupo obteve aumento de 11,5% equivalente a R$ 19.347 mil, quando comparado com o mesmo período
anterior, decorrente das seguintes variações:
•

Aumento da Reserva de capital de R$ 15.417 mil ou de 108,0% em razão do Incentivo Fiscal
ADENE, o qual é calculado com base no lucro da exploração, aplicando a redução de 75% do
imposto de renda; e

•

Constituição da Reserva legal referente ao exercício de 2005 no valor total de R$ 3.524 mil e ao
ajuste realizado decorrente da apuração a menor da Reserva Legal, em 31 de dezembro de 2003, no
valor de R$ 405 mil.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Receita Operacional Bruta
A receita operacional bruta obteve uma redução de 17,7% equivalente a R$ 45.599 mil, quando comparado
com o mesmo período no ano anterior, pois em 2004 houve uma receita adicional não recorrente de R$
65.333 mil em função do aproveitamento de uma oportunidade de mercado verificada no primeiro trimestre
de 2004, quando a Companhia gerou e vendeu um volume maior de energia (ressazonalização). À parte desta
receita não recorrente, houve um aumento em 2005 na receita operacional bruta em R$ 19.734 mil ocasionado
pelo reajuste do preço de venda de energia elétrica para a COELBA em 11%, em 22 de abril de 2005, nos
termos do respectivo PPA.
Lucro Líquido do Exercício
No entanto, apesar da receita não recorrente em 2004, o Lucro Líquido apurado em 31 de dezembro de 2005
sofreu uma variação positiva de 16,7% representando R$ 10.083 mil de aumento.
As principais variações foram:
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Custos Operacionais
Os custos operacionais apresentaram uma redução, quando comparado com o mesmo período no ano anterior,
de 24,6% equivalentes a R$ 20.320 mil, decorrentes principalmente das seguintes variações:
•

Aumento nos custos com Energia elétrica comprada na CCEE de R$ 1.891 mil ou de 70,2%,
decorrente da baixa geração de energia ocorrida em 2004;

•

Diminuição dos custos com Energia elétrica comprada para revenda de R$ 34.461 mil ou de
95,5%, decorrente principalmente da operação de ressazonalização ocorrida em 2004; e

•

Aumento de R$ 11.049 mil ou de 115,9% nos custos com Encargo de uso do sistema de
transmissão, o qual é repassado pela ONS e calculado com base na tarifa fornecida pela ANEEL e
na capacidade instalada da usina (450 MW). A tarifa deste encargo sofreu reajustes de 99%, em
dezembro de 2004 (aumento de R$/MW 2,305 para R$/MW 3,349), e de 21%, em junho de 2005,
passando a custar R$/MW 4,058.

Receitas (Despesas) Financeiras
O resultado financeiro foi 37,1% melhor ao apurado em igual período do ano anterior, representando variação
positiva de R$ 34.289 mil devido aos seguintes fatores:
•

Aumento das Renda de aplicações financeiras de R$ 10.679 mil equivalentes a 176,3%, decorrente
da remuneração dos fundos vinculados atrelada à variação da CDI;

•

Receita de juros, comissões e acréscimos moratórios de energia no montante de R$ 1.515 mil,
originados da atualização dos valores a receber da NC Energia, conforme previsto no Contrato de
Venda de Energia;

•

Aumento da receita com Variação monetária de R$ 8.127 mil ou de 166,3%, gerada pela
atualização do contrato de mútuo com a Controladora e da atualização do Contrato de Venda de
Energia firmado com a NC Energia;

•

Redução de R$ 2.104 mil ou de 64,2% na conta de Outras receitas financeiras justificada através
das receitas com juros que em 2004 estavam registradas nesta conta. As outras receitas financeiras
estão compostas principalmente pela atualização mensal do IRPJ e da CSSL pela SELIC.

•

Diminuição de custos com Encargos da Dívida e da despesa com Variação monetária de R$
17.945 mil ou de 20,0%, em função da queda do IGPM, sendo esse o indexador utilizado na
atualização do saldo de debêntures.

•

Outras despesas financeiras em 2005 no montante de R$ 2.873 mil, impulsionada pelos gastos com
multas e juros por atrasos de pagamentos de impostos, despesas bancárias e CPMF.

Resultado Não Operacional
O aumento do Resultado Não Operacional de R$ 3.577 mil, quando comparado com 31 de dezembro de 2004,
decorreu da venda de uma subestação para a CHESF, conforme autorização dada pela ANEEL.
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Comparação das Demonstrações Financeiras Padronizadas dos Exercícios Sociais Encerrados em 31 de
dezembro de 2005 e 2006
Abordagem Administrativa e Financeira
Em 2006, a empresa obteve um faturamento bruto anual gerado pela venda de energia de R$ 223 milhões. O
lucro bruto de R$ 144 milhões foi impactado pelos custos de operação e pelos encargos da atividade de
geração de energia gerando um EBITIDA de R$ 159 milhões. O resultado operacional de R$ 80 milhões
também foi influenciado pelo resultado financeiro líquido negativo de R$ 58 milhões. O lucro líquido do
exercício foi de R$ 67 milhões.
Balanço Patrimonial
ATIVO
Circulante
Em 2006, este grupo de contas obteve um crescimento de 17,7%, equivalentes a R$ 17.729 mil, quando
comparado aos valores apurados em 31 de dezembro de 2005.
As principais variações foram:
•

Aumento das Disponibilidades de R$ 12.343 mil ou de 16,2%, decorrentes das aplicações
financeiras das sobras de caixa em fundos de renda fixa no Banco do Brasil com taxas de 101% e
100% do CDI;

•

Variação positiva de R$ 1.488 mil equivalentes a 8,2% do Contas a receber, ocasionado pela
entrada em operação em julho de 2006 da UHE Irapé, aumentando a energia assegurada vendida à
COELBA em 155.928 MW/h;

•

Valores a receber referentes a Energia elétrica de curto prazo no âmbito da CCEE em decorrência
da liquidação na CCEE da energia excedente no mês de Dezembro de 2006 no montante de R$ 510
mil;

•

Devido à expectativa de realização dos Tributos e contribuições sociais diferidos houve um
incremento no Ativo Circulante de R$ 592 mil;

•

Em dezembro de 2006, foi transferido para a Itapebi, o benefício fiscal do ágio pago pela Neoenergia
na aquisição das ações da Itapebi pertencentes à COELBA, em novembro de 2004. Para tanto, foi
aprovado aumento de capital na sociedade de propósito específico (SPE) Guaraniana Participações
S.A. integralizado por meio da contribuição das ações e o ágio referentes ao investimento da
Neoenergia na Itapebi. O processo foi concluído com a incorporação pela Itapebi de sua então
controladora, e respectivamente do ágio e da provisão para manutenção da integridade do patrimônio
líquido cujo montante líquido correspondente ao crédito fiscal incorporado em 31 de dezembro de
2006 no valor de R$ 17.965. Para melhor apresentação nas demonstrações contábeis, o valor do
benefício fiscal do ágio foi classificado no balanço patrimonial no ativo circulante e não circulante,
com base na expectativa de realização, o qual representava, em 31 de dezembro de 2006, no ativo
circulante o valor de R$ 2.371 mil.
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Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Em 2006, este grupo de contas obteve uma variação negativa de 26,4% equivalentes a R$ 19.067 mil, quando
comparado ao valor registrado em 31 de dezembro de 2005. As principais variações foram:
•

Recebimento de valores decorrentes do Instrumento Particular de Mútuo devidos pela controladora,
que, em 31 de dezembro de 2005, correspondiam a R$ 34.729 mil através da compensação com o
Juros sobre Capital Próprio e com os Dividendos a Pagar que a Itapebi mantinha junto a Neoenergia;

•

Redução dos valores com Tributos e contribuições sociais diferidos de R$ 388 mil ou de 43,4%
em razão da apropriação para o curto prazo, segundo expectativa de realização; e

•

Registro do Benefício fiscal do ágio, segundo expectativa de realização (conforme descrito acima,
no Ativo Circulante) no montante de R$ 15.594 mil.

Investimentos
Aumento de R$ 365 mil ou de 182,5% em investimentos em quotas representativas de certificados de
Investimentos nos filmes “Antonio Carlos Jobim – O Homem Iluminado” no valor de R$ 100 mil, “Casa da
Mãe Joana” no valor de R$ 70 mil e “O Cartola” no valor de R$ 195 mil.
Imobilizado/Intangível/Diferido
A variação negativa nestes grupos no total de 3,6% ou R$ 20.261 mil, deve-se basicamente à depreciação dos
bens registrados no Imobilizado e Intangível e à amortização do Diferido.
PASSIVO
Circulante
Em 2006, houve uma redução de 20,7% nas contas do passivo circulante, equivalentes a R$ 20.752 mil,
quando comparado ao mesmo período do ano anterior.
Como principais variações do período, destacamos:
•

Variação negativa de R$ 5.722 mil ou de 59,6% na conta de Fornecedores em razão da existência
em 2005 de valores a pagar, referentes à construção da subestação de transmissão concluída em
2003, a qual foi posteriormente vendida à CHESF, conforme autorização dada pela ANEEL;

•

Crescimento do valor com Empréstimos, financiamentos e encargos de R$ 2.735 mil ou de 11,5%,
decorrente do aumento de encargos do financiamento com o BNDES, os quais são atualizados pela
TJLP;

•

Aumento de R$ 2.066 mil equivalentes a 146,7% no saldo de Taxas Regulamentares em razão da
provisão para futuros investimentos relacionados no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento –
P&D e com aumento na conta de Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos –
CFURH;

•

Variação negativa de R$ 24.739 mil ou de 46,8% na conta de Dividendos e juros sobre o capital
próprio, ocasionada pelas declarações de juros sobre capital próprio no montante de R$ 13.330 mil
(líquido do IR) e os valores pagos no montante de R$ 12.692mil, assim como as declarações de
dividendos no montante de R$ 49.100 mil e dividendos pagos de R$ 74.477 mil no decorrer do ano
de 2006;
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•

Aumento de R$ 3.052 mil ou de 635,8% na conta de Obrigações estimadas, em virtude da Provisão
de Férias e da estimativa da CSLL;

•

Aumento de R$ 1.531 mil ou de 13,6% no valor provisionado com Contingências Ambientais em
decorrência das transferências mensais do valor registrado no longo prazo, obedecendo à estimativa
de realização;

Não Circulante
Em 2006, houve redução equivalente a R$ 36.206 mil ou de 8,2% nas contas do passivo não circulante em
comparação com os valores apurados em 31 de dezembro de 2005.
As variações em relação a 2005 foram:
•

Redução do valor de Empréstimos, financiamentos e encargos de R$ 21.947 mil ou de 10,4 %, em
razão da apropriação das parcelas para o passivo circulante;

•

A conta de Debêntures sofreu uma redução de R$ 12.462 mil ou de 5,6%, em virtude da queda do
IGPM no primeiro semestre de 2006 e da apropriação das parcelas para o curto prazo;

•

Diminuição de R$ 2.611 mil ou de 28,7% do valor provisionado com Contingências Ambientais em
decorrência das transferências mensais para o curto prazo, obedecendo à estimativa de realização; e

•

Saldo de R$ 803 mil em Taxas Regulamentares em razão do registro da provisão para futuros
investimentos relacionados ao Programa de Pesquisa e Desenvolvimento – P&D no longo prazo.

Patrimônio Líquido
Este grupo obteve um aumento de 19,1% equivalente a R$ 35.724 mil, quando comparado com o mesmo
período anterior, decorrente das seguintes variações:
•

Aumento da Reserva de capital de R$ 32.372 mil ou de 109,0% ,sendo R$ 14.190 mil devido ao
Incentivo Fiscal ADENE, o qual possibilita à Itapebi a redução do imposto de renda em 75%, e R$
18.182 mil decorrente da incorporação do benefício fiscal do ágio; e

•

Constituição da Reserva legal referente ao exercício de 2006 no valor total de R$ 3.352 mil,
representando um aumento de 46,1%.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Receita Operacional Bruta
A receita operacional bruta em 2006 obteve um aumento de 5,4% equivalente a R$ 11.340 mil, quando
comparado com o mesmo período no ano anterior, (i) em razão do ganho de Energia Assegurada pela Itapebi,
ocasionado pela entrada em operação comercial da UHE Irapé em julho de 2006, passando a Itapebi a
fornecer um volume anual de energia de 155.928 MW/h para a COELBA (para maiores informações, ver
Seção “Sumário da Emissora”), e (ii) também impulsionado pelo aumento na tarifa da venda de energia
passando de R$/KWh 111,75 para R$/KWh 124,15 em março de 2006.
Lucro Líquido do Exercício
No entanto, mesmo apesar do incremento da receita, o Lucro Líquido apurado em 31 de dezembro de 2006
sofreu uma redução de 4,9% no total de R$ 3.419 mil.
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As principais variações que ocasionaram a redução do lucro líquido seguem descritas a seguir.
Custos Operacionais
Os custos operacionais apresentaram um aumento, quando comparado com o mesmo período no ano anterior,
de 14,4% equivalentes a R$ 8.950 mil, decorrentes principalmente das seguintes variações:
•

Aumento nos custos com Energia elétrica comprada na CCEE de R$ 4.329 mil ou de 94,4%,
decorrente da queda da produção de energia;

•

Aumento dos custos com Energia elétrica comprada para revenda de R$ 1.834 mil ou de 111,8%,
também ocasionado pela queda da produção;

•

Aumento de R$ 2.365 mil ou de 11,5% nos custos com Encargo de uso do sistema de transmissão,
influenciado pelo reajuste da tarifa em julho de 2006. Este encargo é repassado pelo ONS e
calculado com base na tarifa definida pela ANEEL e na capacidade instalada da usina (450 MW).

Receitas (Despesas) Financeiras
O resultado financeiro foi 0,1% melhor ao apurado em igual período do ano anterior, representando variação
positiva de R$ 64 mil devido aos seguintes fatores:
•

Aumento da Renda de aplicações financeiras de R$ 4.786 mil ou de 28,6%, decorrente da
remuneração dos fundos vinculados atrelada à variação da CDI;

•

Receita de juros, comissões e acréscimos moratórios de energia no montante de R$ 1.515 mil em
2005, originados da atualização dos valores a receber da NC Energia, conforme previsto no Contrato
de Venda de Energia encerrado naquele ano.

•

Redução da receita com Variação monetária de R$ 10.381 mil ou de 79,8%, gerada pelo término do
Instrumento Particular de Mútuo celebrado com a Neoenergia;

•

Redução de R$ 1.146 mil ou de 97,7% na conta de Outras receitas financeiras em função da
atualização pela SELIC, do IRPJ e CSSL no ano de 2005.

•

Diminuição de custos com Encargos da Dívida e da despesa com Variação monetária de R$ 6.142
mil ou de 8,6%, em função da queda do IGPM, sendo esse o indexador utilizado na atualização do
saldo de debêntures.

•

Desvio positivo em Outras despesas financeiras no montante de R$ 778 mil ou de 27,1%,
decorrentes de multas e juros registrados em 2005 referentes a IRPJ e CSSL do ano de 2004.

•

Diminuição das despesas com Juros sobre o capital próprio no valor de R$ 1.400 ou de 8,8%.

Resultado Não Operacional
A redução do Resultado Não Operacional de R$ 3.545 mil ou de 99,4%, decorreu da venda de uma
subestação para a CHESF em 2005, conforme autorização dada pela ANEEL.
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Endividamento da Emissora
No final de 2006, a dívida total da Itapebi era de R$ 425.276 mil, sendo 94% da dívida total da empresa de
longo prazo. Para informações sobre os contratos de endividamento da Companhia, ver Seção “Atividades da
Emissora – Contratos Relevantes – Instrumentos de Financiamento para a construção da UHE Itapebi” deste
Prospecto.
Em 31 de dezembro de 2005 e de 2006, a Itapebi possuía as seguintes posições com relação aos seus
financiamentos:

Composição Nacional

Períodos encerrandos em 31 de dezembro
2005
2006
Em
Em
milhares
milhares
%
%
de Reais
de Reais

TJLP
IGPM

235.080
221.870

51,45%
48,55%

215.868
209.408

50,76%
49,24%

Total

456.950

100,00%

425.276

100,00%

Principal

420.612

391.910

Encargos

36.338

33.366

Em 31 de dezembro de 2006 e de 2005, a Itapebi possuía as seguintes posições com relação aos seus
financiamentos (em milhares de Reais):
Total
Composição
Dívida
Moeda Nacional
BNDES
BNDES
Debêntures

Total

31/12/2005

Encargos
da
Dívida

Circulante

235.080

33.366

21.836

160.666

215.868

221.870

-

-

209.408

209.408

456.950

33.366

21.836

370.074

425.276

da

Principal

Total

Não
Circulante

31/12/2006

-

A Emissora pretende pagar esses endividamentos com recursos oriundos (i) das ofertas de debêntures a serem
realizadas no âmbito do Programa de Distribuição e (ii) de recursos próprios provenientes da geração de caixa
em sua atividade.
Eventos Subseqüentes
Não há eventos subseqüentes relevantes não mencionados nas demonstrações financeiras.
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VISÃO GERAL DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA
Introdução
Em 31 de maio de 2006, por meio da Portaria n° 121, o MME aprovou o Plano Decenal de Expansão de
Energia Elétrica (“PDEE”) 2006-2015, o qual estabelece critérios para a expansão do sistema elétrico
brasileiro, no que diz respeito aos mercados de distribuição, geração e transmissão de energia elétrica para o
período compreendido entre os anos de 2006 e 2015.
Em relação ao setor de geração de energia elétrica, tal estudo apresenta uma configuração de referência para a
expansão da geração do SIN, e das principais interligações entre os subsistemas para o período 2006-2015,
atendendo às projeções do mercado previsto, segundo critérios que asseguram a garantia de suprimento, de
forma ambientalmente sustentável, e minimizando os custos totais esperados representados pelos
investimentos, incluindo os custos sócio-ambientais, e os custos de operação.
O referido PDEE, com o objetivo de alcançar expressiva redução da Conta Conjunta de Combustível (“CCC”)
Sistemas Isolados, contempla ainda a integração dos sistemas isolados ao SIN, por intermédio da construção
das linhas de transmissão Jauru / Vilhena, em 230kV, Tucuruí / Manaus (Cariri), em 500kV, e Jurapari /
Macapá, em 230kV, no menor prazo possível, tendo em vista que as análises econômicas para a
implementação projeto de integração já foram efetuadas. Tais linhas transmissoras integrarão ao SIN os
sistemas isolados Acre-Rondônia, com previsão de integração para janeiro de 2008, e Manaus-Macapá, com
previsão de integração para janeiro de 2012.
Atualmente, o SIN é dividido em quatro subsistemas elétricos: Sudeste / Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte.
Planeja-se, nos termos do PDEE, integrar os sistemas isolados Acre-Rondônia e Manaus-Macapá ao
subsistema Sudeste / Centro-Oeste até o ano de 2012.
De acordo com estudos realizados em razão da elaboração do PDEE, em dezembro de 2005, considerando o
parque gerador existente, as interligações internacionais já em operação e também a parcela de Itaipu
importada do Paraguai, o Brasil tinha capacidade instalada de 102,9 GW, dos quais aproximadamente 70,23%
correspondiam a geração hidrelétrica, 19,85% a geração termelétrica (gás natural, petróleo, biomassa, e
carvão mineral), 1,95% correspondiam a energia nuclear, 0,03% correspondiam a energia eólica, e 7,94% à
importação de energia elétrica pelo Sistema Interligado Nacional.
Além da integração dos sistemas isolados, para a expansão da geração de energia elétrica o PDEE também
prevê a repotenciação e modernização das usinas existentes que, embora possa não representar muito em
termos de Energia Assegurada, contribuirá para o atendimento do crescimento da demanda máxima de
energia prevista.
Atualmente o Brasil possui 149 empreendimentos hidrelétricos, totalizando 69,6 GW e 870 empreendimentos
termelétricos, totalizando 19,7 GW. Muitas dessas usinas já estão em operação há mais de 25 anos e, por este
motivo, faz-se necessária a adoção de medidas que busquem a extensão de sua vida útil, melhoria de seu
desempenho, diminuição da manutenção, aumento da confiabilidade, melhoria e simplificação da operação de
tais empreendimentos.
Aproximadamente 42% da capacidade instalada de geração de energia dentro do Brasil é atualmente de
propriedade da Eletrobrás, empresa controlada pelo governo. Por meio de suas subsidiárias, a Eletrobrás é
responsável também por 70% da capacidade instalada de transmissão acima de 230 kV. Além disso, alguns
Estados brasileiros controlam empresas envolvidas na geração, transmissão e distribuição de energia, tais
como a CESP - Companhia Energética de São Paulo, a Companhia Paranaense de Energia - COPEL, e a
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, dentre outras.
Empresas privadas detinham, em 2005, 25%, 72% e 11% do mercado de geração, distribuição e transmissão
(rede básica), respectivamente, em termos de capacidade total.
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Geração de energia elétrica no Brasil
O Brasil possui grandes rios de planalto alimentados por chuvas tropicais abundantes que mantêm uma das
maiores reservas de água doce do mundo. Em função disso, a geração de energia elétrica no País é, na sua
maioria, oriunda de Usinas Hidrelétricas, com restante da oferta proveniente principalmente de Usinas
Termelétricas. A capacidade nominal atingiu 99,5 GW em 2004 com participação significativa da Eletrobrás
com mais de um terço da capacidade instalada.
Durante o ano de 2003, além da incerteza sobre o modelo regulatório, o parque gerador brasileiro conviveu
com capacidade ociosa estimada em 7.500 MW. A solução encontrada pelo Governo Federal foi realizar um
leilão com a energia excedente no MAE com a participação de 7 geradoras e 23 compradores que, apesar dos
preços satisfatórios, manteve sem solução o problema de energia excedente. Durante todo o ano de 2003,
diversos projetos em geração foram abandonados e algumas Usinas Termelétricas permaneceram desligadas
em função das incertezas do setor e a abundância de chuvas observadas naquele ano.
A solução proposta pela Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, no entanto, pretendeu deter a redução dos
investimentos no setor. Para o futuro, a ANEEL prevê um total de 8.694 MW gerados por usinas entrando em
operação entre 2004 e 2008.
Segundo dados divulgados pela ANEEL, o Brasil possui no total 1.544 empreendimentos de geração em
operação, gerando 94.798.343 kW de potência. A previsão para os próximos anos é uma adição de 26.924.185
kW na capacidade de geração do País, proveniente dos 70 empreendimentos atualmente em construção e mais
503 empreendimentos com concessão e/ou autorização outorgada.
Distribuição de energia elétrica no Brasil
O mercado de distribuição de energia elétrica é atendido por 64 concessionárias, estatais ou privadas, de
serviços públicos que abrangem todo o País. As concessionárias estatais estão sob controle dos governos
federal, estaduais e municipais. Em várias concessionárias privadas verifica-se a presença, em seus grupos de
controle, de diversas empresas nacionais, norte-americanas, espanholas e portuguesas. São atendidas cerca de
47 milhões de unidades consumidoras, das quais 85% são consumidores residenciais, em mais de 99% dos
municípios brasileiros.
Consumo
Entre 1990 e 1995, o mercado de energia elétrica, incluindo autoprodução, cresceu 4,0% a.a., contra uma
variação média anual do PIB de 3,1% no mesmo período. De 1995 a 2000, o consumo total de energia elétrica
no Brasil cresceu a uma taxa acumulada média de 4,7% a.a., contra uma variação do PIB de 2,3 a.a., atingindo
desempenho positivo em relação ao período de 1990 a 1995. Tal desempenho foi essencialmente devido aos
efeitos do Plano Real. De fato, além da estabilização da moeda e do controle do processo inflacionário, esse
plano, em seus primeiros anos de vigência, contribuiu para uma melhoria no nível de renda da população e da
distribuição de renda nacional. Os efeitos positivos do Plano Real no mercado de energia elétrica fizeram-se
sentir até o ano de 1998, com exceção da classe industrial que, nesse ano, já apresentava crescimento baixo.
No período entre 2000 e 2005, o consumo total de energia elétrica apresentou crescimento médio abaixo do
histórico, sendo que em 2001 houve uma redução da ordem de 7,0%, por conta dos efeitos do racionamento.
Neste período, consumidores na maior parte do país foram forçados a reduzir consumo unitário em 20% e
para conseguir atender essa exigência foi necessário adaptar hábitos cotidianos para atingir o uso mais
eficiente da energia. Da mesma forma a economia nacional apresentou crescimento extremamente baixo, com
média anual no período pouco acima de 2%.
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Segundo o último balanço energético nacional levantado pela EPE, em 2006, o segmento de distribuição de
energia elétrica demandou 347.370 GWh, dos quais 24,71% foram para clientes residenciais, 44,45%
industriais, 15,92% comerciais e 14,92% para outros tipos de clientes.
Histórico e Regulamentação
A Constituição Federal estabelece que a exploração dos serviços e instalações de energia elétrica pode ser
realizada diretamente pelo Governo Federal ou indiretamente por meio da outorga de concessões, permissões
ou autorizações. Historicamente, o setor elétrico brasileiro foi explorado principalmente por concessionárias
de geração, transmissão e distribuição controladas pelo Governo Federal. Nos últimos anos, o Governo
Federal adotou diversas medidas para reformular o setor elétrico. Em geral, essas medidas visavam aumentar
o investimento privado e eliminar restrições aos investimentos estrangeiros, aumentando, dessa forma, a
concorrência como um todo no setor elétrico.
Em particular, o Governo Federal adotou as seguintes medidas:
Em 15 de agosto de 1995, foi introduzida a Emenda Constitucional n.º 6, que permitiu ao Governo Federal
outorgar autorização ou concessão para a exploração dos potenciais de energia hidráulica a empresas
brasileiras ou empresas constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração situadas no Brasil.
Em 13 de fevereiro de 1995, o Governo Federal promulgou a Lei de Concessões, e em 7 de julho de 1995, a
Lei de Concessões de Serviços de Energia Elétrica que, em conjunto (i) exigiram que todas as concessões
para prestação de serviços relacionados a energia elétrica fossem outorgadas por meio de processos
licitatórios; (ii) gradualmente permitiram que certos consumidores de energia elétrica que apresentassem
demanda significativa, designados Consumidores Livres, adquirissem energia elétrica diretamente de
fornecedores concessionários, permissionários ou autorizados; (iii) trataram da criação dos PIE(s), que, por
meio de concessão, permissão ou autorização, podem gerar e vender, por sua conta e risco, a totalidade ou
parte de sua energia elétrica a Consumidores Livres, distribuidoras e comercializadores, entre outros; (iv)
concederam aos Consumidores Livres e fornecedores de energia elétrica livre acesso aos sistemas de
distribuição e transmissão; e (v) eliminaram a necessidade, por parte das concessionárias, de obter concessão,
por meio de licitações, para construção e operação de Usinas Hidrelétricas com capacidade de 1 MW a 30
MW, as chamadas Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs.
A partir de 1995, uma parcela das participações representativas do bloco de controle de geradoras e
distribuidoras detidas pela Eletrobrás e por vários estados foi vendida a investidores privados. Ao mesmo
tempo, alguns governos estaduais também venderam suas participações em importantes distribuidoras.
Em 1998, o Governo Federal promulgou a Lei do Setor Elétrico, destinada a reformar a estrutura básica do
setor. A Lei do Setor Elétrico dispôs sobre as seguintes matérias: (i) criação de um órgão auto-regulado
responsável pela operação do mercado atacadista de energia elétrica e pela determinação dos preços de curto
prazo, o MAE, que substituiu o sistema anterior de preços de geração e contratos de fornecimento regulados;
(ii) exigência de que as distribuidoras e geradoras firmassem os Contratos Iniciais, via de regra compromissos
de Take-or-Pay, com preços e quantidades aprovados pela ANEEL. A principal finalidade dos Contratos
Iniciais é assegurar que as distribuidoras tenham acesso a fornecimento estável de energia elétrica por preços
que garantam uma taxa de retorno fixa às geradoras de energia elétrica durante o período de transição que
culminará no estabelecimento de um mercado de energia elétrica livre e competitivo; (iii) criação do ONS,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, responsável pela administração operacional das
atividades de geração e transmissão do Sistema Interligado Nacional; e (iv) estabelecimento de processos
licitatórios para outorga de concessões para construção e operação de usinas e instalações de transmissão de
energia elétrica.
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Em 2001, o País enfrentou uma grave crise energética que perdurou até o final do primeiro bimestre de 2002.
Em conseqüência, o Governo Federal implementou medidas que incluíram: (i) a instituição do Programa de
Racionamento nas regiões mais afetadas pela escassez de energia elétrica, a saber, as regiões Sudeste, CentroOeste e Nordeste do Brasil; e (ii) a criação da GCE, que aprovou uma série de medidas de emergência
prevendo metas de redução do consumo de energia elétrica para consumidores residenciais, comerciais e
industriais situados nas regiões afetadas pelo Programa do Racionamento, por meio da introdução de regimes
tarifários especiais que incentivavam a redução do consumo de energia elétrica. As metas de redução de
consumo para as classes residenciais e industriais chegavam a 20%.
Em março de 2002, a GCE suspendeu as medidas emergenciais e o Programa de Racionamento, em razão do
aumento da oferta (graças à elevação significativa dos níveis dos reservatórios) e da redução moderada da
demanda. A economia de energia durante o período em que o racionamento esteve em vigor foi de 26 mil
MWh, incluindo a redução no consumo registrada na Região Norte, que saiu do racionamento no dia 1º de
janeiro. O total de energia economizada correspondeu ao consumo, durante um ano, de 7,2 milhões de
residências que gastam em média 300 KWh por mês.
Em 12 de dezembro de 2001, foi instituído o Acordo Geral do Setor Elétrico o qual visava solucionar
questões referentes ao plano de racionamento de energia, prevendo a compensação das perdas relacionadas ao
racionamento de companhias de geração e distribuição de energia elétrica restaurando o equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos de concessão, os quais sofreram um desequilíbrio durante o período de
racionamento.
A Lei n.º 10.438, de 26 de abril de 2002 trouxe para o setor elétrico brasileiro algumas novidades, tais como:
(a) o estabelecimento de diretrizes para o enquadramento de consumidores na subclasse Residencial Baixa
Renda; (b) a criação do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA; (c) a
previsão da RTE, com vistas a ressarcir as distribuidoras das perdas financeiras provenientes do
racionamento; (d) a criação da CDE, e (e) as metas para universalização dos serviços públicos de energia
elétrica a serem cumpridas pelas concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de
energia elétrica.
Em 21 de outubro de 2003, foi aprovada a criação do Programa Emergencial e Excepcional de Apoio às
Concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia Elétrica, mediante a concessão de
financiamento do BNDES às distribuidoras, destinado a suprir a insuficiência de recursos decorrente do
adiamento da aplicação do mecanismo de compensação de valores relativos à Parcela A das tarifas de energia
elétrica (CVA).
Em 15 de março de 2004, o Governo Federal promulgou a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, em um
esforço para reestruturar o setor elétrico, tendo por meta proporcionar aos consumidores fornecimento seguro
de energia elétrica com modicidade tarifária. A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico foi regulamentada por
decretos editados pelo governo federal em julho e agosto de 2004 e continua sujeita a regulamentação
adicional a ser editada no futuro. Para obter informações adicionais sobre a Lei do Novo Modelo do Setor
Elétrico, ver Seção “Visão Geral do Setor de Energia Elétrica - Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico”.
Concessões
As companhias ou consórcios que pretenderem construir ou operar instalações de geração, transmissão ou
distribuição de energia elétrica no Brasil devem requerer ao Poder Concedente, a outorga de concessão,
permissão ou autorização, conforme o caso. As concessões conferem direitos para gerar, transmitir ou
distribuir energia elétrica na respectiva área de concessão durante um período determinado. Este período,
normalmente, é de 35 anos para novas concessões de geração e de 30 anos para novas concessões de
transmissão ou distribuição. Uma concessão existente pode ser renovada a critério do Poder Concedente.
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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 são: (i) obrigação de prestar um serviço adequado,
de acordo com parâmetros de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e acesso ao serviço, (ii) direito
de utilizar terrenos públicos ou requerer ao Poder Concedente a desapropriação de terrenos privados,
mediante a instituição de servidões administrativas, (iii) responsabilidade objetiva da concessionária por
danos, diretos ou indiretos, resultantes da prestação de seus serviços, (iv) obrigação de submeter à aprovação
prévia do Poder Concedente quaisquer alterações no controle da concessionária. Caso a concessionária não
cumpra tais obrigações básicas, poderá sofrer intervenção do Poder Concedente ou, em caso mais extremo, ter
declarada a caducidade da concessão, mediante procedimento administrativo conduzido pela ANEEL, no qual
lhe será assegurada a ampla defesa e o contraditório.
O Produtor Independente e o Autoprodutor
A Lei do Setor Elétrico definiu as figuras do produtor independente (PIE) e do autoprodutor. O PIE é a pessoa
jurídica ou consórcio de empresas que recebe concessão ou autorização para produzir energia elétrica
destinada ao comércio, de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e risco. O autoprodutor, por outro
lado, é a pessoa física ou jurídica ou consórcio de empresas que recebe a concessão ou autorização para
produzir energia elétrica destinada ao seu uso exclusivo.
Conforme o Decreto n° 2.003 de 10 de setembro de 1996, que regulamenta a produção de energia elétrica
pelo PIE e pelo Autoprodutor, a exploração de potenciais hidráulicos por esses agentes requer concessão,
outorgada mediante licitação, apenas quando a energia a ser gerada pelo projeto exceder 1 MW no caso do
PIE, e 10 MW no caso de Autoprodutor. Nos outros casos, incluindo a produção de energia termelétrica, o
PIE e o Autoprodutor deverão, apenas, obter autorização do Governo Federal, via ANEEL.
Para garantir a utilização e a comercialização da energia produzida, o PIE e o Autoprodutor terão assegurado
livre acesso aos sistemas de transmissão e de distribuição de concessionárias e permissionários de serviço
público de energia elétrica, mediante o ressarcimento do custo do transporte envolvido, sendo assegurado
tratamento isonômico para o PIE e o Autoprodutor perante as concessionárias e os permissionários do serviço
público de energia elétrica.
O PIE e o Autoprodutor deverão sujeitar-se aos seguintes encargos, a partir da entrada em operação da central
geradora:
•

compensação financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da
administração direta da União, pelo aproveitamento dos recursos hídricos, para fins de geração de
energia elétrica, de 6,75% sobre o produto da energia produzida pelo valor-referência estabelecido
pela ANEEL;

•

taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica, a ser recolhida nos prazos e valores
estabelecidos no edital de licitação e nos respectivos contratos;

•

quotas mensais da Conta de Consumo de Combustíveis (“Conta CCC”) sub-conta
Sul/Sudeste/Centro-Oeste ou sub-conta Norte/Nordeste, incidente sobre a parcela de energia
consumida pelo PIE, desde que opere na modalidade integrada do sistema em que estiver conectado
ou incidente sobre as parcelas de energia consumida ou comercializada com consumidor final; e

•

quotas mensais da Conta CCC, sub-conta Sistemas Isolados, incidentes sobre as parcelas de energia
comercializada por consumidor final, por PIE.
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A nova legislação federal, que trata especificamente do setor elétrico, abriu o setor permitindo o PIE gerar e
vender eletricidade por conta própria a certas classes de consumidores, possibilitando a certos consumidores
adquirir eletricidade de qualquer fornecedor de energia.
O PIE pode gerar e vender energia a:
•

concessionárias e permissionárias;

•

consumidor existente com demanda de, no mínimo, 3 MW fornecida a um nível de voltagem igual
ou superior a 69kV;

•

novo consumidor com demanda de, no mínimo, 3 MW fornecida em qualquer voltagem;

•

grupos de consumidores, nas mesmas condições estabelecidas no contrato celebrado com a
concessionária de distribuição local;

•

consumidores que não recebam fornecimento, dentro de certo período, de concessionária de
distribuição local; e

•

consumidores industriais ou comerciais aos quais o PIE também forneça o vapor decorrente do
processo de co-geração.

De acordo com a legislação do setor elétrico, o PIE está sujeito a normas operacionais e comerciais
específicas e, em muitos casos, à fixação de preços estabelecida de acordo com as normas emitidas pelas
autoridades governamentais competentes. A legislação do setor elétrico prevê a formação de consórcios com
vistas à geração de energia a concessionárias públicas para uso exclusivo de membros do consórcio, para
produção de energia independente ou para qualquer um ou mais desses casos, em cada hipótese, sendo regido
pelas normas aplicáveis.
Implicações ambientais
A Emissora 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 contra a Companhia 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 a própria pessoa jurídica da Companhia. Podem, ainda,
acarretar penalidades administrativas, como multas de até R$ 50 milhões (aplicáveis em dobro ou no seu
triplo, em caso de reincidência) e suspensão temporária ou definitiva de atividades. Tais sanções serão
aplicadas independentemente da obrigação de reparar a degradação causada ao meio ambiente e a terceiros
afetados.
Na esfera civil os danos ambientais implicam responsabilidade solidária e objetiva, direta e indireta. Isto
significa que a obrigação de reparar a degradação causada poderá afetar a todos os direta ou indiretamente
envolvidos, independentemente da comprovação de culpa dos agentes. Como conseqüência, a contratação de
terceiros para proceder a qualquer intervenção nas operações da Companhia, como a disposição final de
resíduos, não exime a responsabilidade da contratante por eventuais danos ambientais causados pela
contratada.
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A legislação ambiental brasileira determina que o regular funcionamento de atividades consideradas efetiva
ou potencialmente poluidoras, ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente, está
condicionado ao prévio licenciamento ambiental. Este procedimento é necessário tanto para a instalação
inicial 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 a obrigação de destinar recursos à
implantação e manutenção de unidades de conservação, no montante de, pelo menos, 0,5% do custo total
previsto para a implantação do empreendimento.
O processo de licenciamento ambiental compreende, basicamente, a emissão de três licenças, todas com
prazos determinados de validade: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. 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, independentemente de a atividade estar ou não causando danos
efetivos ao meio ambiente, caracteriza a prática de crime ambiental, além de sujeitar o infrator a penalidades
administrativas, tais como multas que, no âmbito federal, podem chegar a R$ 10 milhões (aplicáveis em dobro
ou no seu triplo, em caso de reincidência) e interdição de atividades.
As demoras ou indeferimentos, por parte dos órgãos ambientais licenciadores, na emissão ou renovação
dessas licenças, assim como a eventual impossibilidade da Companhia 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.
Penalidades
A regulamentação da ANEEL rege a imposição de sanções aos agentes do setor elétrico, define as condutas
que configuram violação da lei e classifica as respectivas penalidades com base na natureza e gravidade da
violação (inclusive advertências, multas, suspensão temporária do direito de participar de processos
licitatórios para novas concessões, permissões ou autorizações e caducidade). Para cada violação, as multas
podem ser de até dois por cento da receita das concessionárias verificada no período de 12 meses que
anteceder qualquer auto de infração.

Principais Entidades Regulatórias
Ministério de Minas e Energia – MME
O MME é o principal órgão regulador do setor energético do Governo Federal, atuando como Poder
Concedente em nome do Governo Federal, e tendo como sua principal atribuição o estabelecimento das
políticas, diretrizes e da regulamentação do setor. Subseqüentemente à aprovação da Lei do Novo Modelo do
Setor Elétrico, o Governo Federal, atuando principalmente por intermédio do MME, assumiu certas
atribuições anteriormente de responsabilidade da ANEEL, incluindo a elaboração de diretrizes que regem a
outorga de concessões e a expedição de normas que regem o processo licitatório para concessões de serviços
públicos e instalações de energia elétrica.
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ANEEL
O setor elétrico brasileiro é regulado pela ANEEL, autarquia federal. Subseqüentemente à promulgação da
Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, a principal responsabilidade da ANEEL é regular e fiscalizar o setor
elétrico segundo a política determinada pelo MME e responder a questões a ela delegadas 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, incluindo a 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.
Conselho Nacional de Política Energética
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. O CNPE é presidido pelo Ministro de Minas e
Energia, sendo a maioria de seus membros ministros do Governo Federal. O CNPE foi criado com a
finalidade de otimizar a utilização dos recursos energéticos do Brasil e assegurar o fornecimento de energia
elétrica ao País.
ONS
O ONS foi criado em 1998. O ONS é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, formada
pelos Consumidores Livres e empresas que se dedicam à geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica, além de outros agentes privados, tais como importadores e exportadores. A Lei do Novo Modelo do
Setor Elétrico conferiu ao Governo Federal poderes para indicar três membros da Diretoria do ONS. O
principal papel do ONS é coordenar e controlar as operações de geração e transmissão no SIN, de acordo com
a regulamentação e supervisão da ANEEL. Os objetivos e as principais responsabilidades do ONS incluem:
planejamento da operação da geração e transmissão; a organização e controle da utilização do SIN e
interconexões internacionais; a garantia de acesso à rede de transmissão de maneira não discriminatória a
todos os agentes do setor; o fornecimento de subsídios para o planejamento da expansão do sistema elétrico;
apresentação ao MME de propostas de ampliações da Rede Básica (propostas estas que serão levadas em
consideração no planejamento da expansão do sistema de transmissão); proposição de normas para operação
do sistema de transmissão para aprovação pela ANEEL; e a elaboração de um programa de despacho
otimizado com base na disponibilidade declarada pelos agentes geradores.
Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE e sua sucessora a CCEE
A partir de 2002, o MAE ficou sujeito à autorização, fiscalização e regulamentação da ANEEL. Os agentes do
MAE incluíam todas as grandes geradoras, comercializadores (inclusive distribuidoras) e importadores e
exportadores de energia elétrica. Geradoras de menor porte também eram elegíveis para participar do MAE. O
MAE calculava e publicava o preço à vista (PMAE) da energia elétrica tomando por base critérios aprovados
pela ANEEL e com dados gerados pelo ONS. O preço à vista da energia elétrica era determinado levando em
consideração, entre outros fatores: (i) a utilização ótima dos recursos energéticos; (ii) o equilíbrio entre sua
oferta e demanda; (iii) a carga dos agentes conectados ao SIN; e (iv) a projeção de carga de energia elétrica.
O MAE foi extinto e suas atividades, ativos e passivos foram absorvidos pela CCEE em 12 de novembro de
2004, criada por força da Lei do Novo Setor Elétrico. A CCEE foi constituída sob a forma de pessoa jurídica
de direito privado sob a regulamentação e fiscalização da ANEEL com a finalidade de viabilizar as operações
de compra e venda de energia elétrica entre seus agentes no SIN. São agentes com participação obrigatória na
CCEE: (a) os concessionários, permissionários ou autorizados de geração que possuam central geradora com
capacidade instalada igual ou superior a 50MW, (b) os autorizados para importação ou exportação de energia
elétrica com intercâmbio igual ou superior a 50MW, (c) os concessionários, permissionários ou autorizados
de serviços e instalações de distribuição de energia elétrica cujo volume comercializado seja igual ou superior
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a 500 GWh/ano, referido ao ano anterior, (d) os concessionários, permissionários ou autorizados de serviços e
instalações de distribuição de energia elétrica cujo volume comercializado seja inferior a 500GWh/ano,
referido ao ano anterior, quando não adquirirem a totalidade da energia de supridor com tarifa regulada, (e) os
autorizados de comercialização de energia elétrica, cujo volume comercializado seja igual ou superior a 500
GWh/ano, referido ao ano anterior e (f) os Consumidores Livres e os consumidores que adquirirem energia
através de fonte solar, eólica, biomassa e PCHs.
A CCEE é responsável, dentre outras atribuições, (a) pelo registro de todos os contratos de comercialização
de energia no ACR e os contratos resultantes dos leilões de ajustes, bem como dos montantes de potência e
energia dos contratos celebrados no ACL, e (b) pela contabilização e liquidação da diferença entre os
montantes efetivamente gerados ou consumidos e aqueles registrados por meio de contratos bilaterais e dos
montantes de energia elétrica comercializados no mercado de curto prazo.
De acordo com a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, o preço da energia elétrica comprada ou vendida no
mercado spot (Preço de Liquidação de Diferenças – PLD) será calculado pela CCEE e levará em conta, dentre
outros fatores, (a) a otimização do uso dos recursos eletroenergéticos para atendimento das cargas do sistema,
(b) as necessidades de energia elétrica dos agentes e (c) o custo do déficit de energia elétrica.
Empresa de Pesquisa Energética – EPE
Em 16 de agosto de 2004, o Governo Federal promulgou decreto que cria a Empresa de Pesquisa Energética –
EPE e aprovou o seu estatuto social. A EPE é uma empresa pública federal, responsável pela condução de
estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, incluindo as indústrias de
energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis, bem
como na área de eficiência energética. Os estudos e pesquisas desenvolvidos pela EPE subsidiarão a
formulação, o planejamento e a implementação de ações do MME no âmbito da política energética nacional.
CMSE
Em 9 de agosto de 2004, o Governo Federal promulgou o decreto que cria o CMSE, que é presidido e
coordenado pelo MME e composto por representantes da ANEEL, da Agência Nacional do Petróleo, da
CCEE, da EPE e do ONS. As principais atribuições do CMSE serão (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 e/ou restauração da segurança
no abastecimento e no atendimento eletroenergético, encaminhado-as ao CNPE.
AGERBA
A AGERBA – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações
da Bahia, é uma autarquia, em regime especial, vinculada à Secretaria de Infra-Estrutura do Estado da Bahia,
tendo sido criada em 19 de maio de 1998, pela Lei n.º 7.314, e regulamentada pelo Decreto n.º 7.426, de 31 de
agosto de 1998.
A AGERBA realiza atividades de regulação, concessão, controle e fiscalização de alguns serviços públicos,
dentre os quais a geração, a distribuição e a comercialização de energia elétrica (conforme Convênio de
Cooperação e Delegação com a ANEEL).
No caso da Fiscalização a atuação se dá de maneira generalizada, isto é, anualmente a AGERBA, de maneira
sistemática, fiscaliza a atuação da concessionária com relação ao consumidor, bem como toda a produção de
Energia no estado da Bahia.
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A fiscalização da geração compreende o monitoramento contínuo das usinas em operação e do
acompanhamento das obras de empreendimentos concedidos, autorizados ou registrados pelo Poder
Concedente, contribuindo assim para a detecção, prevenção e correção de problemas no sistema elétrico,
ainda na geração, criando maior confiabilidade na distribuição e aperfeiçoando os procedimentos de operação
e a manutenção das geradoras.
A fiscalização dos serviços de geração no Estado da Bahia é uma atividade desenvolvida pela AGERBA sob
as regras do convênio de cooperação técnica n.º 001/2000, celebrado com a ANEEL. De acordo com tal
convênio, as atividades da AGERBA consistem basicamente na Fiscalização de adequação, no
acompanhamento de desempenho operacional e verificação de cumprimento dos contratos e atos autorizativos
por parte dos empreendimentos de geração de Energia Elétrica no Estado da Bahia.
De modo geral, a fiscalização de adequação consiste na verificação do estado de conservação dos
equipamentos e instalações, considerados bens de Concessão, assim como das questões relacionadas à
segurança, confiabilidade e interface com os órgãos ambientais, trabalhistas e Poder Concedente.
Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico promoveu significativas alterações nas normas do setor elétrico com
vistas a (i) proporcionar incentivos a empresas privadas e públicas para construção e manutenção da
capacidade geradora; e (ii) assegurar o fornecimento de energia elétrica no Brasil, por meio de processos
licitatórios. As principais modificações introduzidas pela Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico incluem:
•

criação de dois ambientes paralelos para comercialização de energia elétrica, sendo (i) um mercado
de venda de energia elétrica para distribuidoras, de forma a garantir o fornecimento de energia
elétrica para consumidores cativos, o ACR; e (ii) um mercado especificamente destinado aos demais
agentes do setor elétrico (por exemplo, PIEs, Consumidores Livres e agentes comercializadores), que
permitirá um certo grau de competição em relação ao ACR, denominado ACL;

•

restrição de atividades para distribuidoras, de modo a assegurar que as distribuidoras se concentrem
exclusivamente na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, de forma a
garantir um serviço mais eficiente e confiável aos consumidores cativos;

•

eliminação do direito à chamada auto-contratação (“self-dealing”), de forma a incentivar as
distribuidoras a comprar energia elétrica pelos menores preços disponíveis no mercado, 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.

A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico também excluiu a Eletrobrás e suas subsidiárias do Programa
Nacional de Desestatização – PND, programa originalmente criado para promover o processo de privatização
das companhias estatais.
Questionamentos sobre a constitucionalidade da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico tem atualmente sua constitucionalidade contestada perante o
Supremo Tribunal Federal. O Governo Federal recorreu argüindo que as ações diretas de
inconstitucionalidade haviam perdido o objeto uma vez que a medida provisória que estabelecia o novo
modelo do setor elétrico já havia se convertido em lei. A decisão final sobre o mérito da questão depende dos
votos da maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal, em sessão cujo quorum mínimo seja de oito
Ministros.
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Em 11 de outubro de 2006, o Supremo Tribunal Federal indeferiu medida cautelar, mantendo em vigor a Lei
do Novo Modelo do Setor Elétrico. Entretanto, não existe ainda uma decisão sobre o mérito das ações.
Se a Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico for considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
o marco regulatório introduzido pela Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico poderá perder a sua eficácia,
gerando incertezas a respeito de quando e como o Governo Federal introduzirá novas mudanças no setor
elétrico.
Ambientes paralelos para comercialização de energia elétrica
Nos termos da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, as operações de compra e venda de energia elétrica
serão realizadas em dois diferentes segmentos de mercado: (i) o ACR, que contempla a compra pelas
distribuidoras, por meio de leilões públicos, de toda a energia elétrica que for necessária para o atendimento
de seus consumidores cativos; e (ii) o ACL, que compreende a compra de energia elétrica por agentes nãoregulados, tais como Consumidores Livres e comercializadores de energia elétrica.
A energia elétrica proveniente (i) de projetos de baixa capacidade de geração, localizados próximo a centrais
de consumo (tais como usinas de co-geração e as PCHs); (ii) de usinas qualificadas nos termos do PROINFA;
e (iii) de Itaipu, não estará sujeita ao processo licitatório para fornecimento de energia elétrica ao ACR. A
energia elétrica gerada por Itaipu, situada na fronteira entre Brasil e Paraguai, é comercializada pela
Eletrobrás e a quantidade a ser adquirida por cada distribuidora é determinada pelo Governo Federal por meio
da ANEEL. O preço pelo qual a energia elétrica gerada em Itaipu é comercializada é fixado em dólar norteamericano e estabelecido de acordo com tratado celebrado entre o Brasil e o Paraguai. Em conseqüência, 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. Alterações nos preços da energia gerada por Itaipu estão, todavia, sujeitas ao mecanismo de
recuperação de custos, apurados nas tarifas de fornecimento de energia elétrica.
Ambiente de Contratação Regulada – ACR
No ACR, as distribuidoras compram suas necessidades projetadas de energia elétrica para distribuição a seus
consumidores cativos. As distribuidoras devem contratar a compra de energia elétrica de geradoras por meio
de leilões, coordenados pela ANEEL e organizados pela CCEE. As compras de energia elétrica podem ser
realizadas por meio de dois tipos de contratos bilaterais: (i) Contratos de Quantidade de Energia; e (ii)
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 pelo baixo nível dos reservatórios, entre outras condições, que
poderiam interromper ou reduzir 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. No entanto, o eventual aumento dos preços de energia elétrica devido a
condições hidrológicas será repassado aos consumidores pelas distribuidoras. Em conjunto, esses contratos
constituem os – CCEAR.
Ambiente de Contratação Livre – ACL
O ACL engloba as vendas de energia elétrica livremente negociadas entre concessionárias geradoras, PIEs,
Autoprodutores, comercializadores de energia elétrica, importadores de energia elétrica e Consumidores
Livres. O ACL também inclui contratos bilaterais existentes entre geradoras e distribuidoras até a respectiva
expiração. Quando de sua expiração, tais contratos deverão ser celebrados nos termos das diretrizes da Lei do
Novo Modelo do Setor Elétrico.
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O consumidor que puder escolher seu fornecedor, cujo contrato com a distribuidora tenha prazo
indeterminado, somente poderá rescindir seu contrato com a distribuidora local por meio de notificação a tal
distribuidora com antecedência mínima de quinze dias da data limite para a declaração feita pela distribuidora
ao MME de suas necessidades de energia para o leilão de compra referente ao ano subseqüente.
Caso o consumidor opte pelo ACL, somente poderá voltar ao sistema regulado uma vez que tenha entregado à
distribuidora de sua região aviso com cinco anos de antecedência, ficando estipulado que a distribuidora
poderá reduzir esse prazo a seu critério. O prazo de aviso tem por finalidade assegurar que, se necessária, a
construção de novas unidades geradoras possa ser finalizada para suprir os Consumidores Livres que voltarem
ao ACR. As geradoras estatais, tais como as geradoras privadas, poderão vender energia elétrica aos
Consumidores Livres, contudo estas unidades deverão fazê-lo por meio de processos públicos que garantam a
transparência e igualdade de acesso aos interessados.
Eliminação da Auto-contratação (Self-dealing)
Tendo em vista que a compra de energia elétrica para clientes cativos será feita no Ambiente Regulado, a
chamada auto-contratação (self-dealing), na qual as distribuidoras podiam satisfazer até 30% de suas
necessidades de energia por meio da compra de energia de partes relacionadas, não mais será permitida,
exceto no contexto de contratos que foram devidamente aprovados pela ANEEL anteriormente à promulgação
da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico.
Regulamentação da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico
Em 30 de julho de 2004, o Governo Federal promulgou o Decreto n.º 5.163, que: (i) regulamenta a
comercialização de energia elétrica nos Ambientes de Contratação Regulada e Livre; e (ii) dispõe sobre o
processo de outorga de concessões e autorizações para geração de energia elétrica. Suas principais disposições
versam sobre:
•

regras gerais de comercialização de energia elétrica;

•

comercialização de energia elétrica no Ambiente de Contratação Regulada (incluindo as regras sobre
informações e declarações de necessidades de energia elétrica, leilões para compra de energia
elétrica, contratos de compra e venda de energia elétrica e repasse às tarifas dos consumidores);

•

comercialização de energia elétrica no ACL;

•

contabilização e liquidação de diferenças no mercado de curto prazo; e

•

outorgas de concessão.

Dentre as principais regras destaca-se a obrigatoriedade de (i) todo agente consumidor de energia elétrica
contratar a totalidade de sua carga; e (ii) todo agente vendedor de energia elétrica apresentar o correspondente
lastro físico para a venda de energia (mediante garantia física de energia proporcionada por empreendimento
de geração próprio ou de terceiros). Os agentes que descumprirem esta obrigação ficarão sujeitos às
penalidades impostas pela ANEEL.
Segundo as regras de comercialização de energia elétrica no ACR, a forma pela qual as distribuidoras devem
cumprir a obrigação de atender à totalidade de seu mercado será, essencialmente, por meio dos leilões de
compra de energia. Adicionalmente, as distribuidoras poderão adquirir a energia elétrica para atendimento de
seu mercado por meio de aquisição de energia proveniente (i) de geração distribuída, (ii) de usinas
participantes da primeira etapa do PROINFA, (iii) de contratos de compra e venda de energia firmados
anteriormente à Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico, e (iv) de Itaipu. Caberá ao MME a definição do
montante total de energia a ser contratado no ACR e a relação de empreendimentos de geração aptos a
integrar os leilões a cada ano.
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Em linhas gerais, a partir de 2005, todo agente de distribuição, gerador, comercializador, Autoprodutor ou
Consumidor Livre deverá declarar, até 1º de agosto de cada ano, sua previsão de mercado ou carga, para cada
um dos cinco anos subseqüentes. Cada agente de distribuição deverá declarar, até sessenta dias antes de cada
leilão de energia proveniente de empreendimentos existentes ou de energia proveniente de novos
empreendimentos, os montantes de energia que deverá contratar nos leilões. Além disso, as distribuidoras
devem especificar a parcela de contratação que pretendem dedicar ao atendimento a Consumidores
Potencialmente Livres.
Os leilões de compra, pelas distribuidoras, de energia proveniente de novos empreendimentos de geração
serão realizados: (i) cinco anos antes do início da entrega da energia (denominados leilões “A-5”); e (ii) três
anos antes do início da entrega (denominados leilões “A-3”). Haverá, ainda, leilões de compra de energia
provenientes de empreendimentos de geração existentes (i) realizados no ano anterior ao de início da entrega
da energia (denominados leilões “A-1”); e (ii) para ajustes de mercado, com início de entrega em até 4 meses
posteriores ao respectivo leilão.
Os editais dos leilões serão elaborados pela ANEEL, com observância das diretrizes estabelecidas pelo MME,
notadamente a utilização do critério de menor tarifa no julgamento. Os vencedores de cada leilão de energia
realizado no ACR deverão firmar os CCEAR com cada distribuidora, em proporção às respectivas
declarações de necessidade das distribuidoras. A única exceção a esta regra se refere ao leilão de ajuste, onde
os contratos são específicos entre agente vendedor e agente de distribuição.
Os CCEAR provenientes dos leilões “A-5” ou “A-3” terão prazo de 15 a 35 anos, enquanto que os CCEAR
provenientes dos leilões “A-1” terão prazo de 5 a 15 anos. Os contratos provenientes do leilão de ajuste terão
prazo máximo de dois anos.
Para os CCEAR decorrentes de leilões de energia proveniente de empreendimentos existentes, o Decreto
estabelece três possibilidades de redução das quantidades contratadas, quais sejam (i) compensação pela saída
de Consumidores Potencialmente Livres, (ii) redução, a critério da distribuidora, de até 4% ao ano do
montante contratado para adaptar-se aos desvios do mercado face às projeções de demanda, a partir do
segundo ano subseqüente ao da declaração que deu origem à respectiva compra e (iii) acréscimos na aquisição
de energia elétrica decorrentes de contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados até 16 de março
de 2004.
Convenção de Comercialização de Energia Elétrica
Em 26 de outubro de 2004, por meio da Resolução Normativa n.º 109, a ANEEL instituiu a Convenção de
Comercialização de Energia Elétrica, que estabelece a estrutura e a forma de funcionamento da CCEE e as
condições de comercialização de energia elétrica.
A Convenção de Comercialização de Energia Elétrica define, dentre outros, as obrigações e direitos dos
agentes da CCEE, as penalidades e sanções a serem impostas aos agentes, forma de solução de conflitos,
condições relativas à comercialização de energia elétrica no ACR e no ACL e o processo de contabilização e
liquidação financeira das operações realizadas no mercado de curto prazo.
O Leilão de 2004 e os Leilões de Energia Nova
Em 07 de dezembro de 2004, a CCEE conduziu o primeiro leilão com base nos procedimentos previstos pela
Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico. As distribuidoras e geradoras de energia elétrica entregaram, até o dia
2 de dezembro de 2004, suas estimativas de projeção de demanda de energia elétrica para os cinco anos
subseqüentes e os montantes a serem adquiridos para atendimento de suas demandas em relação a contratos
com início de suprimento nos anos de 2005, 2006 e 2007. Baseado nessas informações, o MME estabeleceu o
montante total de energia a ser negociado no leilão de 2004 e a lista de empresas geradoras participantes do
leilão. O leilão ocorreu em duas fases, por meio de um sistema eletrônico.
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Após a conclusão do leilão de 2004, as geradoras e as distribuidoras celebraram os CCEAR estabelecendo os
termos, condições, preços e montantes de energia contratada. As distribuidoras apresentaram garantias de
pagamento às geradoras, podendo optar entre fiança bancária, dação de recebíveis em um montante
equivalente a 100% da média do valor das últimas três faturas relativas ao CCEAR e cessão de CDB –
Certificado de Depósito Bancário.
Complementando o leilão inicial de energia realizado em dezembro de 2004, visando a contratação de energia
para os anos de 2008 e 2009, bem como para a cobertura da demanda não contratada no 1° leilão, foram
realizados 3 leilões em 2005.
Assim, ao longo do ano de 2005, buscou-se uma consolidação do Novo Modelo do Setor Elétrico em relação
à garantia de suprimento e modicidade tarifária, por meio da realização de leilões de energia existente e de
energia nova no ACR, e na regulação específica de artigos da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico e
Decreto n° 5.163 de 30 de julho de 2004.
O primeiro leilão, ocorrido em abril de 2005, manteve um preço de reserva para cada produto,
independentemente da oferta e demanda, ocasionando um novo corte na demanda no produto 2008-2015,
implicando em contratação de apenas 42% da demanda necessária e a exclusão do produto 2009-2016 por
meio da não contratação dos 2.530 MW-médios declarados pelas distribuidoras.
Nos leilões realizados em outubro de 2005, necessários para atender a energia não contratada nos leilões
anteriores, incluindo o produto 2009-2016, alguns aperfeiçoamentos de procedimento foram implementados,
dentre os quais o principal foi a eliminação do preço reserva.
Mesmo com as inovações na sistemática, se manteve o controle absoluto do único leiloeiro pelo Governo
Federal. Desta forma, a demanda não contratada nos referidos leilões anteriores foi consolidada num produto
de 3 anos, com vigência de 2006 a 2008, sendo negociados 102 MW-médios a um preço médio de R$ 62,95
por MWh. Considerando que a modelagem para contratação de energia nova e energia existente não
possibilitou o reingresso da energia não contratada, há um montante de energia existente da ordem de 800
MW-médios sem contratação.
Em dezembro de 2005 foi realizado o primeiro leilão de energia nova, o qual foi dividido em 3 fases. A
segmentação do mercado em hidrelétrico e termoelétrico possibilitou a expansão e contratação de montantes
de energia térmica a preços superiores ao da energia hidráulica, deslocada por falta de espaço no mercado. A
1ª fase do leilão, em função de tais fatos, acabou por definir o preço marginal de expansão único em R$
116,00 por MWh, objetivando estabelecer o vínculo entre o proponente que ofertasse o maior desconto em
relação ao preço marginal e o empreendimento, recebendo uma concessão condicionada ao desempenho das
outras duas fases do leilão.
A partir da 2ª fase do leilão, além dos novos empreendimentos hidrelétricos, foram também incorporados os
demais empreendimentos, incluindo termoelétricas, PCHs e usinas botox, conforme as definições contidas nos
artigos 17 e 22 da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico e Decreto 5.163 de 30 de julho de 2004. Durante a
2ª e a 3ª fases do leilão foram estabelecidas rodadas visando estabelecer disputa entre os ofertantes de energia.
Tais rodadas tiveram como objetivo atender a demanda de energia nova das distribuidoras a partir dos anos de
2008, 2009 e 2010, por 15 e 30 anos, segundo a fonte térmica e hidráulica, respectivamente. Foram
negociados 3.286 MW-médios, sendo 69% térmicos e 31% hídricos, a um preço médio de R$ 123,30/MW, e
foi observado um preço marginal do leilão de R$ 139,00/MW. O preço médio hidrelétrico foi R$
114,30/MWh, ao passo que o preço médio termoelétrico foi de R$ 127,30/MWh. Aproximadamente 28% da
energia elétrica disponível neste leilão não foi contratada. Tal leilão de energia nova não despertou grande
interesse no setor privado, sendo 69% das vendas realizadas por empreses estatais.

67

Constituição de Garantias Financeiras
A Lei n.º 10.604, de 17 de dezembro de 2002, estabeleceu que as concessionárias e permissionárias de serviço
público de energia elétrica somente poderão oferecer os direitos emergentes e qualquer outro ativo vinculado
à prestação de serviço público, em garantia de empréstimo, financiamento ou qualquer outra operação
vinculada ao objeto da respectiva concessão e, excepcionalmente, poderão oferecer garantias a
financiamentos de empreendimentos de geração de energia elétrica de que participem direta ou indiretamente,
outorgados antes da vigência da Lei.
A Resolução ANEEL n.º 521/2002 determinou que as concessionárias de serviço público de energia elétrica
interessadas em constituir garantias em favor de empreendimentos de geração de energia elétrica, com
outorga já concedida, encaminhem solicitação de autorização à ANEEL, indicando o valor, o prazo e demais
condições da operação. Referidas garantias somente poderão ser constituídas para lastrear financiamento dos
bens e serviços destinados à implantação dos empreendimentos de geração de energia elétrica de que se trata e
desde que esses pertençam ao mesmo grupo controlador da concessionária de serviço público de energia
elétrica garantidora.
Essa modalidade de garantia será autorizada para o período correspondente à construção da obra, extinguindose 180 dias após sua entrada em operação comercial, esta, caracterizada pela operação da última unidade
geradora, respeitada a data prevista no cronograma de implantação da usina aprovado pela ANEEL. A
Resolução também estabelece a metodologia para cálculo dos limites a serem respeitados pelas
concessionárias: (a) em função do endividamento em relação ao passivo total; ou (b) em função da geração
interna de recursos apurados anualmente, no período abrangido pela garantia pretendida.
Deverá constar da contratação pleiteada a expressa renúncia dos agentes financiadores a qualquer ação ou
direito contra a ANEEL e o Poder Concedente, em decorrência de desatendimento pelas concessionárias dos
compromissos assumidos, ressalvando-se ainda, no instrumento de contratação que, o uso do produto da
eventual indenização dos bens reversíveis para pagamento aos financiadores estará limitado ao valor dos
débitos não liquidados.
Os agentes integrantes da CCEE deverão apresentar garantias financeiras com o objetivo de dar segurança ao
mercado de energia elétrica, minimizando o risco de inadimplência no processo de liquidação financeira da
energia vendida na CCEE.
A Resolução Normativa ANEEL n.º 150/05 alterou a forma de cálculo das garantias financeiras previstas na
comercialização de energia elétrica. Os critérios instituídos por tal resolução, no que concerne à
comercialização, levam em conta a apuração dos três últimos saldos devedores por empresa, nos 24 meses
precedentes à contabilização das transações de compra e venda de energia na CCEE. Períodos atípicos como
os de racionamento e os de redução, em níveis críticos, da capacidade de armazenamento dos reservatórios de
usinas hidrelétricas não serão considerados no histórico desses 24 meses de contabilização. A ANEEL já
sinalizou que está analisando uma proposta de regra de mercado com a caracterização definitiva dos períodos
atípicos. Em abril de 2006, por meio da Resolução Normativa nº 216/06, a ANEEL alterou a forma de cálculo
de tais garantias, as quais (i) foram majoradas por um fator de ajuste igual a 1,5; (ii) passaram a ter valor
mínimo de R$ 20 mil; e (iii) passaram a poder ser representadas por moeda corrente nacional, títulos públicos
federais, carta de fiança, quotas de fundos de investimento extramercado, e outros ativos financeiros, aceitos
pelo agente de custódia, conforme condições acordadas diretamente com o agente da CCEE.
Tarifas e encargos de uso dos sistemas de distribuição e transmissão
A ANEEL fiscaliza e regulamenta o acesso aos sistemas de distribuição e transmissão e estabelece as tarifas e
encargos pelo uso e acesso a tais sistemas. As tarifas são (i) a TUSD, tarifa cobrada pelo uso da rede de
distribuição exclusiva de cada distribuidora; e (ii) a TUST, a tarifa cobrada pelo uso da Rede Básica e demais
instalações de transmissão. Além disso, as distribuidoras do sistema interligado Sul/Sudeste pagam encargo
pelo transporte da energia de Itaipu e algumas distribuidoras que acessam o sistema de transmissão de uso
compartilhado pagam encargo de conexão. A seguir apresentamos um detalhamento desses custos e receitas.
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TUSD
A TUSD é paga por geradoras e Consumidores Livres pelo uso do sistema de distribuição da concessionária
na qual estejam conectados e é reajustada anualmente, levando-se em conta, principalmente, dois fatores: a
inflação verificada no ano e os investimentos em expansão, manutenção e operação da rede verificadas no ano
anterior. O encargo mensal a ser pago pelo respectivo agente conectado ao sistema de distribuição, por ponto
de conexão, é calculado pela multiplicação do montante de uso, em KW, pela tarifa estabelecida pela
ANEEL, em R$/kW.
TUST
A TUST é paga por distribuidoras, geradoras e Consumidores Livres pela utilização da Rede Básica e é
reajustada anualmente de acordo com (i) a inflação; e (ii) as receitas anuais permitidas para as empresas
concessionárias de transmissão determinadas pela ANEEL. Segundo os critérios estabelecidos pela ANEEL,
os proprietários das diferentes partes da rede de transmissão transferiram a coordenação de suas instalações ao
ONS em troca do recebimento de pagamentos regulados dos usuários de sistemas da transmissão. Os usuários
da rede de transmissão, incluindo as geradoras, assinaram contratos com o ONS que lhes conferem o direito
de utilizar a rede de transmissão em troca do pagamento de tarifas publicadas. Outras partes da rede detidas
por empresas de transmissão, mas que não fazem parte integrante da Rede Básica são disponibilizadas
diretamente aos usuários interessados que pagam uma taxa específica.
Incentivos para fontes alternativas de energia
Em 2000, um decreto federal criou o Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT), com a finalidade de
diversificar a matriz energética brasileira e diminuir sua forte dependência das Usinas Hidrelétricas. Os
benefícios conferidos às Usinas Termelétricas nos termos do PPT incluem (i) fornecimento garantido de gás
durante 20 anos; (ii) garantia do repasse de seu custo de aquisição pelas distribuidoras, 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.
Em 2002, o Governo Federal criou o PROINFA com o objetivo de criar incentivos para o desenvolvimento de
fontes alternativas de energia, tais como projetos de energia eólica, PCHs e projetos de biomassa. Nos termos
do PROINFA, a Eletrobrás comprará a energia gerada por essas fontes alternativas durante o período de 20
anos. Em sua fase inicial, o PROINFA está limitado a uma capacidade contratada total de 3.300 MW e os
projetos que busquem se qualificar para os benefícios oferecidos pelo PROINFA deverão estar em operação
em 31 de dezembro de 2006.
Encargos setoriais
Em certas circunstâncias, empresas de energia elétrica são indenizadas em caso de revogação ou encampação
da concessão. Em 1971, o Congresso brasileiro criou a RGR destinada a prover fundos para tal indenização.
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% das receitas operacionais totais em qualquer exercício. Nos últimos anos, nenhuma concessão foi
revogada ou deixou de ser renovada, tendo a RGR sido utilizado 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 de maneira tal que o consumidor receba algum benefício em função da extinção da RGR.
O Governo Federal impôs uma taxa sobre os PIEs que utilizam recursos hídricos, com exceção das PCHs,
similar à taxa cobrada de empresas de serviço público com relação à RGR. Os PIEs são obrigados a efetuar
pagamentos ao Fundo de Uso de Bem Público (Fundo 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.
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As distribuidoras e geradoras que comercializem energia elétrica diretamente com consumidores finais devem
contribuir para a CCC. A CCC foi criada em 1973 com a finalidade de gerar reservas financeiras para cobrir
os aumentos de custos associados ao aumento do uso de Usinas Termelétricas, na hipótese de estiagem, tendo
em vista os custos marginais de operação mais altos das Usinas Termelétricas em comparação com as Usinas
Hidrelétricas. Cada empresa de energia elétrica está obrigada a contribuir anualmente para a CCC. As
contribuições anuais são calculadas com base em estimativas do custo do combustível que as Usinas
Termelétricas precisarão no ano seguinte. A CCC, por sua vez, reembolsa as empresas de energia elétrica por
parcela significativa dos custos de combustível de suas Usinas Termelétricas. A CCC é gerida pela Eletrobrás.
Em fevereiro de 1998, o Governo Federal dispôs sobre a extinção da CCC. Os subsídios provenientes da CCC
serão extintos no decorrer do período de três anos, a partir de 2003, em relação a Usinas Termelétricas
construídas anteriormente a fevereiro de 1998 e atualmente pertencentes ao SIN. As Usinas Termelétricas
construídas posteriormente a essa data não terão direitos aos subsídios da CCC. Em abril de 2002, o Governo
Federal estabeleceu que os subsídios da CCC continuariam a ser pagos às Usinas Termelétricas localizadas
em sistemas isolados durante um período de 20 anos com o fim de promover a geração de energia elétrica
nessas regiões.
Com exceção de determinadas PCHs, todas as instalações hidrelétricas do Brasil devem pagar taxas aos
estados e municípios brasileiros pela utilização de recursos hidrológicos, destinadas a compensar a perda de
terras produtivas, ocasionada por inundação de áreas na construção de reservatórios de usinas hidrelétricas
(Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos). Esses valores tomam por base a quantidade
de energia elétrica gerada por cada usina, sendo pagos aos estados e municípios nos quais a usina ou o
reservatório da usina fica situado. Do montante arrecadado mensalmente a título de compensação financeira,
45% se destinam aos Estados, 45% aos Municípios, 3% ao Ministério de Meio Ambiente, 3% ao Ministério
de Minas e Energia, e 4% ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT.
Em 2002, o Governo Federal instituiu a CDE, que é composta por meio de pagamentos anuais efetuados por
concessionárias à título de uso de bem público, multas e sanções impostas pela ANEEL e, desde 2003, por
taxas anuais a serem pagas por agentes que comercializem energia elétrica a consumidores finais, por meio de
encargo a ser acrescido às tarifas relativas ao uso dos sistemas de transmissão e distribuição. As quotas
relativas à CDE 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.
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico estabeleceu que o não pagamento da contribuição à RGR, ao
PROINFA, à CDE, à CCC, ou a não realização dos pagamentos devidos em função da compra de energia
elétrica no ACR ou de Itaipu impedirá que a parte inadimplente receba um reajuste de tarifa (exceto pela
revisão extraordinária) ou que receba recursos oriundos da RGR, da CDE ou da CCC.
A Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia (TFSEE) foi instituída pela Lei 9.427/96, e regulamentada
pelo Decreto n.º 2.410/97. Trata-se de taxa anual, diferenciada em função da modalidade de serviço e
proporcional ao porte da concessão, permissão ou autorização (aqui incluídas a produção independente e a
autoprodução de energia).
A TFSEE alcança 0,5% do benefício econômico anual auferido pelo concessionário, permissionário ou
autorizado e deve ser recolhida diretamente à ANEEL, em doze quotas mensais.
Universalização
Criada pela Lei n.º 10.438/02, a Universalização refere-se à obrigação do atendimento a todos os pedidos de
nova ligação para fornecimento de energia elétrica a unidades consumidoras com carga instalada menor ou
igual a 50 kW, em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que necessária a extensão de rede de tensão inferior ou igual
a 138 kV, sem ônus para o solicitante, dentre outros.
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Mecanismo de Realocação de Energia – MRE
No MAE e atualmente na CCEE, a proteção contra riscos hidrológicos para Usinas Hidrelétricas com
despacho centralizado é proporcionada pelo MRE, que procura mitigar os riscos inerentes à geração de
energia hidráulica determinando que geradoras hidrelétricas compartilhem os riscos hidrológicos do SIN. De
acordo com as normas brasileiras, a receita proveniente da venda de energia elétrica pelas geradoras não
depende da energia efetivamente gerada, e sim da Energia Assegurada de cada usina, cuja quantidade é fixa e
determinada pelo Poder Concedente, constando no respectivo Contrato de Concessão. As diferenças entre a
energia gerada e a Energia Assegurada são cobertas pelo MRE. Assim, o principal propósito do MRE é
mitigar os riscos hidrológicos, assegurando que todas as usinas participantes recebam pelo seu nível de
Energia Assegurada, independentemente da quantidade de energia elétrica por elas efetivamente gerada.
O MRE é um instrumento financeiro de mitigação de risco de não atendimento à Energia Assegurada dos
agentes geradores, e utiliza a sazonalidade da hidrologia de centrais geradoras localizadas em diferentes
bacias hidrográficas. Tal mecanismo se torna eficiente, na medida em que o regime hidrológico das diversas
bacias hidrográficas brasileiras são complementares.
Por força do Decreto n.º 2.655, de 1998, as usinas hidráulicas com potência instalada superior a 50 MW
obrigatoriamente devem participar do MRE. O objetivo do MRE é fazer com que todos os geradores
participantes deste mecanismo comercializem o montante assegurado (garantia física própria), independente
de sua produção real de energia, ao longo de todos os meses do ano. Em outras palavras, o MRE realoca
energia, transferindo o excedente daqueles que geraram além de sua Energia Assegurada para aqueles que
geraram abaixo por imposição do despacho ótimo do sistema (determinado pelo ONS).
Cada realocação de energia é valorada pela Tarifa de Energia de Otimização – TEO, cujo valor é publicado
anualmente por meio de resolução da ANEEL. A TEO visa cobrir os custos de operação e manutenção das
centrais hidráulicas e os impostos relativos à energia gerada, de forma a não onerar o gerador que teve sua
energia gerada alocada a outro gerador deficitário. Atualmente, a TEO equivale a R$ 7,25 / MWh (Resolução
Normativa ANEEL n.º 194, de dezembro de 2005).
Caso as geradoras integrantes do MRE não gerem em conjunto energia suficiente para o cumprimento dos
contratos, o déficit de energia é rateado entre os agentes e todos devem efetuar compras na CCEE ao Preço de
Liquidação de Diferenças – PLD (valor da energia elétrica no mercado spot). para honrar suas obrigações.
Escassez de energia e racionamento
A Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico estabelece que, em situação na qual o Governo Federal decrete
redução compulsória do consumo de energia elétrica em certa região, todos os Contratos de Energia no ACR,
registrados na CCEE, na qual o comprador estiver localizado, terão suas quantidades ajustadas na mesma
proporção da redução de consumo.
Pesquisa e Desenvolvimento – P&D
As concessionárias e autorizados do serviço público de distribuição, geração e transmissão de energia elétrica
são obrigados a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 1% de sua receita operacional líquida, em
pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico. As empresas que geram energia, exclusivamente, a partir de
instalações eólicas, solares, de biomassa e PCHs estão isentas desta obrigação.
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Aspectos Concorrenciais
Em um esforço para promover o aumento da concorrência, a ANEEL, em março de 1998, estabeleceu limites
à concentração de certos serviços e atividades do setor elétrico. Esses limites foram atualizados em 19 de
julho de 2000, por meio da Resolução n.º 278/00. De acordo com a referida Resolução, (i) nenhuma geradora
poderá deter mais de 20% da capacidade instalada do Brasil, 25% da capacidade instalada da região
sul/sudeste/centro-oeste ou 35% da capacidade instalada da região norte/nordeste; (ii) nenhuma distribuidora
poderá responder por mais de 20% do mercado de distribuição do Brasil, 25% do mercado de distribuição na
região sul/sudeste/centro-oeste ou 35% do mercado de distribuição na região norte/nordeste; (iii) nenhuma
companhia de comercialização poderá negociar mais de 20% da energia comercial final do Brasil
(consumidores finais), 20% da energia elétrica comercial intermediária do Brasil (entre empresas), e 25% do
mercado comercial total do Brasil (consumidores e empresas); (iv) nenhuma distribuidora poderá adquirir de
geradora afiliada ou gerar por si mais de 30% das necessidades de energia total de seus consumidores cativos
(denominado limite de auto-contratação).
As geradoras e distribuidoras sujeitas aos limites acima são companhias ou consórcios detentores de
concessões, permissões ou autorizações, conforme o caso, para gerar ou distribuir energia elétrica, ou agentes
que detêm ações do grupo de controle da empresa geradora ou distribuidora. No caso de agente que detenha
ações do grupo de controle de empresa geradora ou distribuidora, o cálculo de tais limites toma por base o
número de ações ordinárias da companhia detidas pelo agente nestas empresas. No caso de sociedade de
responsabilidade limitada, o cálculo toma por base a participação do agente no capital da companhia.
A chamada auto-contratação (autorização para as distribuidoras comprarem até 30% de suas necessidades de
energia elétrica contratando energia elétrica de empreendimento de geração próprio) não será mais permitida,
exceto em relação a contratos devidamente aprovados pela ANEEL anteriormente à promulgação da Lei do
Novo Modelo do Setor Elétrico. As distribuidoras poderão, no entanto, comprar energia elétrica de partes
relacionadas quando participarem dos processos licitatórios para compra de energia elétrica no ACR e a
geradora vencedora da licitação for uma parte relacionada da distribuidora.
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HISTÓRICO DA EMISSORA
A Emissora foi constituída em 27 de fevereiro de 1998 sob a denominação de SPC – Companhia de
Investimento em Energia, e tinha como objeto social a participação no capital de outras sociedades. Em 21 de
janeiro de 1999, as ações da Emissora foram transferidas à COELBA e à Guaraniana, e o seu objeto e
denominação foram alterados, os quais não sofreram mais alterações até a presente data.
Seu prazo de duração é indeterminado e seu objeto social consiste em estudar, projetar, construir e explorar o
Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi e as instalações de transmissão de interesse restrito do aproveitamento
hidrelétrico, bem como serviços correlatos que lhe venham a ser concedidos ou autorizados por qualquer
título de direito, e atividades associadas ao serviço de energia, podendo administrar sistemas de geração,
transmissão, ou comercialização de energia elétrica e quaisquer outras formas de energia, prestar serviços
técnicos de sua especialidade, organizar subsidiárias, incorporar ou participar de outras empresas, quaisquer
que sejam seus objetos sociais e praticar os demais atos necessários à consecução de seu objetivo.
Em 8 de abril de 1999, por meio de Decreto Presidencial, foi outorgada à Emissora a concessão de uso de
bem público para exploração do aproveitamento hidrelétrico denominado Itapebi, em trecho do Rio
Jequitinhonha, localizado no Município de Itapebi, Estado da Bahia, e implantação do sistema de transmissão
de interesse restrito da central geradora, sendo autorizada a formalização dos termos e condições da
exploração dessa concessão, consoante os padrões e normas expedidas pela ANEEL. Em 28 de maio de 1999,
a União Federal e a Emissora celebraram o Contrato de Concessão.
Em 14 de junho de 1999, o capital social da Emissora foi aumentado, permitindo o ingresso dos novos
acionistas: Iberdrola Energia e BB-BI.
Em 11 de fevereiro de 2000, a Guaraniana retirou-se do quadro societário da Companhia, transferindo as
ações que detinha para a Iberdrola Energia e para a 521 Participações.
Em cumprimento ao Despacho ANEEL n.º 444/2001, em novembro de 2004, a COELBA vendeu a totalidade
de sua participação acionária na Itapebi à Neoenergia, representando 42% do capital social da Itapebi. Assim,
a COELBA deixou de ser acionista da Itapebi e a Neoenergia assumiu a posição de acionista controladora da
Companhia.
Em 27 de dezembro de 2006, em etapa de reestruturação societária das sociedades do Grupo Neoenergia, a
Companhia incorporou a Guaraniana Participações pelo seu valor contábil apurado em 30 de novembro de
2006 com base no laudo de avaliação emitido pela empresa selecionada para elaboração do estudo, Deloitte
Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Nessa operação, foram entregues aos atuais acionistas da
Guaraniana Participações ações de emissão da Itapebi, em substituição às suas participações na sociedade
controladora na proporção de suas participações.
O Projeto UHE Itapebi
Breve Histórico
A implantação de uma usina hidrelétrica no Baixo Jequitinhonha já vinha sendo estudada desde a década de
60 pela Eletrobrás. No final da década de 70, Furnas Centrais Elétricas S.A. contratou a Engevix Engenharia
S.A. para desenvolver estudos de viabilidade de construção de empreendimentos na região e, posteriormente,
transferiu para a CHESF o direito de exploração da área. Em 1989, a CHESF contratou a Engevix para
atualizar os dados apurados nas antigas pesquisas e novamente avaliar o empreendimento.
Em 1995, o extinto Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE autorizou a EPB –
Empresas Petroquímicas do Brasil S.A., integrante do grupo Odebrecht S.A., a desenvolver o estudo de
viabilidade do UHE Itapebi. A EPB contratou a Engevix para desenvolver os estudos ambientais pertinentes e
os trabalhos foram concluídos em 1998.
Em 9 de dezembro de 1998, o Governo Federal realizou a licitação para a exploração do AHE Itapebi, tendo
sido vencedor o consórcio formado pela COELBA e Guaraniana. Em 8 de abril de 1999, foi outorgada à
Emissora a correspondente concessão.
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Dados Técnicos da UHE Itapebi
São indicados abaixo resumo dos principais dados técnicos do projeto envolvendo a construção e instalação
da UHE Itapebi:
Item

Descrição

Potência instalada

450 MW

Potência assegurada

419 MW

Energia Assegurada

1.877.268 MWh/ano

Turbinas tipo Francis

3 turbinas, cada uma com potência de 154,64
MW a 150 rpm

Barragem Principal

590 m de comprimento
107 m de altura máxima
3.800.000 m3 (volume)

Enrocamento

Face de Concreto

Área do reservatório no nível d’água máximo normal

61,58 km2

Volume d’água acumulado total

1.633,56 hm3

Desvio do rio

3 túneis escavados na rocha com 680 m de
extensão média

Interligação com Sistema Elétrico da CHESF

Linha de Transmissão Eunápolis / Funil 230
kV, com extensão de 6,5 km – LT 230 Kv

Subestação

Barramento duplo em 230 kV, 510 MVA

Vertedouro

6 vãos: 17,4m x 20m
vazão: 20.915m3/s

Condutos Forçados

3 túneis
comprimento médio: 155m
diâmetro: 7,4m

Casa de Força

Tipo abrigada – Largura de bloco: 21m

Transformadores

3 unidades, tipo trifásico, 159 MVA, tensão
13,8 kV (primário) e 230 kV (secundário)

Enchimento do reservatório

12 de dezembro de 2002

Vazão do Rio Jequitinhonha

Média: 406 m3/s
Máxima: 20.915 m3/s

A Energia Assegurada da UHE Itapebi era de 1.721.340 MWh/ano ou 196,5 MW médios com potência
instalada de 450 MW, após a sua completa motorização, em 12 de junho de 2003. Em razão do enchimento do
reservatório do Aproveitamento Hidrelétrico Irapé, localizado no Rio Jequitinhonha a montante da UHE
Itapebi, e sua entrada em operação em 20 de julho de 2006, as vazões afluentes se tornaram mais
regularizadas, o que gerou um ganho de Energia Assegurada de aproximadamente 9%, atingindo o valor de
214,3 MW médios, ou 1.877.268 MWh/ano. Muito embora a Energia Assegurada da Itapebi tenha aumentado
em função da entrada em operação do Aproveitamento Hidrelétrico Irapé, esse aproveitamento hidrelétrico
não tem relação com as atividades da Emissora, que foi beneficiada apenas pelas circunstâncias físicas de
vazão de água provocada pelo enchimento do reservatório do Aproveitamento Hidrelétrico Irapé.
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As instalações de transmissão de interesse restrito do aproveitamento hidrelétrico, compreendem os
transformadores elevadores da UHE Itapebi, suas conexões e serviços complementares bem como três trechos
de linhas de transmissão de 230 kV.
Cronograma Físico do Projeto UHE Itapebi
São indicados abaixo os principais marcos relacionados às obras de construção da UHE Itapebi:
Evento

Realização

Licença Ambiental Prévia

18/11/1997

Autorização p/ Desmatamento da Área da Barragem e Canteiro de Obras

29/09/1999

Licença Ambiental de Instalação

29/09/1999

Início das Obras Civis

29/09/1999

Desvio do Rio Jequitinhonha

12/12/2002

Licença Ambiental de Operação

12/12/2002

Início do Enchimento do Reservatório

12/12/2002

Início de Operação Comercial da Unidade Geradora 1

05/02/2003

Início de Operação Comercial da Unidade Geradora 2

16/03/2003

Início de Operação Comercial da Unidade Geradora 3

12/06/2003

Estrutura Financeira para Construção e Exploração da UHE Itapebi
A construção e exploração da UHE Itapebi possui a seguinte estrutura financeira:
•

R$ 150 milhões foram objeto de aporte direto de capital pelos acionistas (equivalente a 30% dos
investimentos do UHE Itapebi);

•

R$ 150 milhões foram repassados do BNDES pelos Agentes Financeiros (Repasse);

•

R$ 50 milhões foram financiados diretamente pelo BNDES (Financiamento Direto); e

•

R$ 200 milhões foram obtidos por meio da 1ª emissão de debêntures.

Em agosto de 2000, a Companhia recebeu o aporte direto de seus acionistas. Em dezembro de 2001, a
Emissora recebeu os aportes do BNDES, sendo R$ 150 milhões relativo ao Repasse e R$ 20 milhões relativo
ao Financiamento Direto. Em dezembro de 2002, o BNDES aportou os R$ 30 milhões que faltavam para
completar o Financiamento Direto. Em setembro de 2003, a Companhia emitiu as debêntures de sua 1ª
emissão, captando recursos no montante de R$ 200 milhões.
Adicionalmente, a Emissora buscou recursos por meio de empréstimos de curto prazo. Em 31 de dezembro de
2006, o balanço da Emissora apresentava:
•

R$ 222,685 milhões de patrimônio líquido;

•

R$ 26,605 milhões de empréstimos de curto prazo; e

•

R$ 398,671 milhões de empréstimo de longo prazo.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PRINCIPAIS ACIONISTAS
A Itapebi é controlada direta da Neoenergia, que detém 42,0% do seu capital social, sendo, portanto,
controlada indiretamente pela Previ, pela Iberdrola e pelo BB-BI, os quais detêm, direta e indiretamente,
importante participação acionária no capital da Neoenergia.
O quadro abaixo demonstra a distribuição do capital social da Companhia entre os acionistas, em 31 de
dezembro de 2006:

Itapebi - Composição do Capital Social
Ibe rdrola
Ene rgia
22,60%
BB- BI
19 , 0 0 %

Ne oe ne rgia
42,00%
521
P a rtic ipa ç õe s
16 , 4 0 %

Ações Ordinárias
Acionistas

Única

%

Neoenergia

63.000.000

42,00

Iberdrola Energia

33.900.000

22,60

BB-BI

28.500.000

19,00

521 Participações

24.600.000

16,40

150.000.000

100

Neoenergia
A Neoenergia é uma sociedade anônima de capital aberto, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado
do Rio de Janeiro, cujo objeto social consiste em: (i) participar em outras sociedades; (ii) intermediar e
assessorar negócios, no país ou no exterior; (iii) importar bens e serviços; e (iv) realizar estudos e projetos
comerciais, industriais, bem como as respectivas implementações. Constituída em 14 de fevereiro de 1996, a
Neoenergia foi adquirida em 5 de agosto de 1997 pelo grupo formado por Iberdrola, Previ, BB-BI, Fundo de
Investimento BB Ações Price e BRASILCAP – Capitalização S.A. Em outubro de 1998, a sócia Iberdrola
transferiu sua participação para a Iberdrola Energia.
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Desde sua constituição, a Neoenergia investiu em diversas empresas da área de energia, consolidando-se
como o maior grupo investidor em distribuição elétrica no Nordeste do país. Atualmente, o Grupo Neoenergia
é formado pelas distribuidoras COELBA, CELPE e COSERN, pelas geradoras Itapebi, Termopernambuco,
Afluente Geração de Energia Elétrica S.A., Goiás Sul Geração de Energia S.A. (em fase pré-operacional) e
Baguari I Geração de Energia Elétrica S.A. (em fase pré-operacional), Geração CIII S.A., e pela
comercializadora NC Energia.
A estrutura organizacional da Neoenergia está composta conforme quadro a seguir:
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A composição acionária da Neoenergia em 31 de dezembro de 2006 está descrita no gráfico abaixo:
Neoenergia - Composição do Capital Social

Pr evi
2 2 ,2 5%

BB-BI
8 ,8 0 %
B B A çõ es Pr ice
F und o d e
Invest i ment o em
A çõ es
6 ,4 8 %

I b er d r o la Ener g i a
3 9 ,0 2 %

52 1 Par t icip açõ es
17,9 1%
B B C ar t eir a Livr e
I F und o d e
I nvest iment o em
A çõ es
5,53 %

Iberdrola Energia
Sociedade criada em 1995 com o escopo de concentrar os investimentos internacionais do grupo espanhol
Iberdrola, especialmente aqueles reativos à América Latina. O Grupo Iberdrola foi fundado em 1901,
possuindo uma capacidade instalada de geração de 22.788 MW. Nos últimos anos a Iberdrola Energia tem
atuado no mercado como provedor integrado de energia e serviços, tendo uma estratégia de investimentos
focada no Nordeste do Brasil e no México. A Iberdrola Energia participa diretamente do capital da
Companhia, detendo participação representativa de 23% do capital social.
BB-BI
O BB-BI é o banco de investimento criado como subsidiária integral do Banco do Brasil S.A. em outubro de
1988, com atuação na prestação de consultoria financeira, estruturação de operações de underwriting e na
aquisição de participações em sociedades anônimas. O Banco do Brasil S.A. é o maior banco do país em
ativos, o qual foi fundado em 1809, possui 18,8 milhões de clientes e está presente em 2.884 municípios. O
BB-BI participa diretamente do capital da Companhia, detendo participação representativa de 19% do capital
social.
521 Participações
A 521 Participações foi constituída em 30 de julho de 1996 e tem por objeto social a participação direta ou
indireta em outras sociedades, empreendimentos e consórcios, como acionista, sócia, quotista ou consorciada.
A sociedade é regida por estatuto, que estabelece as condições de compra e venda de suas ações, o direito de
preferência na compra destas ou o exercício do direito de voto.
Reestruturações Societárias da Itapebi
Após a sua constituição em 27 de fevereiro de 1998, em 14 de junho de 1999, ocorreu a primeira
reestruturação societária da Companhia. O capital social da Emissora foi aumentado, permitindo o ingresso de
dois novos acionistas: Iberdrola Energia e BB-BI.
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Em 11 de fevereiro de 2000, a Neoenergia, então denominada Guaraniana, retirou-se do quadro societário da
Companhia, transferindo as ações que detinha para a Iberdrola Energia e para 521 Participações.
Após a sua retirada do quadro societário da Companhia em 2000, a Neoenergia voltou a integrar o quadro
societário da Itapebi, quando passou a deter o controle da Companhia em 24 de novembro de 2004, após lhe
terem sido transferidas ações de titularidade da COELBA representando 42% do capital social da Itapebi. Tal
transferência de ações foi devidamente autorizada pela ANEEL, mediante a Resolução Autorizativa n° 392,
de 16 de novembro de 2004, e oficializada pelo contrato de compra e venda de ações celebrado entre a
COELBA e a Neoenergia em 24 de novembro de 2004.
Incorporação de ativos de Transmissão de propriedade da Itapebi pela CHESF
A Itapebi implementou o empreendimento UHE Itapebi nos termos da licitação n° 04/98 promovida pela
ANEEL. A ANEEL, por sua vez, expediu a Resolução Autorizativa n° 45, de 04 de fevereiro de 2004, que
determinou que os ativos de transmissão implementados pela Itapebi na UHE Itapebi fossem incorporados
pela CHESF, na data de 01 de dezembro de 2005, para fins de integração à Rede Básica do SIN.
Por meio da Resolução ANEEL n.° 362, de 28 de novembro de 2005, foram determinados os ativos de
transmissão a serem incorporados pela CHESF, conforme abaixo:
I - Subestação Seccionadora Itapebi, de 230 kV, localizada no Município de Itapebi, Estado da Bahia, em
operação comercial desde 5 de fevereiro de 2003.
II - Seccionamento da linha de transmissão, em 230 kV, Funil - Eunápolis, circuito duplo, em operação
comercial desde 5 de fevereiro de 2003.
Esta resolução também determinou que, até 31 de dezembro de 2005, a CHESF deveria ressarcir a Itapebi
pela incorporação dos ativos, no valor de R$ 37,1 milhões. Em 29 de dezembro de 2005, a CHESF efetuou o
pagamento. Essa operação gerou um ganho pela atualização do valor já registrado no ativo da Companhia de
R$ 3,5 milhões registrado como receita não operacional.
Incorporação da Guaraniana Participações S.A.
Em 27 de dezembro de 2006, a Itapebi deliberou as condições da incorporação de sua sociedade controladora
Guaraniana Participações (“Incorporação”), como reflexo de reestruturação societária nas sociedades do
Grupo Neoenergia.
A Companhia incorporou a Guaraniana Participações pelo seu valor contábil apurado em 30 de novembro de
2006 com base no laudo de avaliação emitido pela empresa selecionada para elaboração do estudo, Deloitte
Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Nessa operação, foram entregues aos atuais acionistas da
Guaraniana Participações ações de emissão da Itapebi, em substituição às suas participações na sociedade
controladora na proporção de suas participações.
Em decorrência da incorporação, a Guaraniana Participações foi extinta e a Companhia sucedeu a Guaraniana
Participações em caráter universal, em todos os seus direitos e obrigações, sem solução de continuidade,
observadas as condições estabelecidas no Protocolo e Justificação de Incorporação, datado de 11 de dezembro
de 2006.
Não houve aumento de capital da Companhia em decorrência da incorporação. Por conseqüência, não houve
diluição da participação dos atuais acionistas da Companhia. Na data deste Prospecto não havia participação
relevante direta ou indireta detida por quaisquer administradores da Companhia em seu capital social.
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Não existem passivos e/ou contingências passivas não contabilizadas da Guaraniana Participações assumidas
pela Companhia. As variações patrimoniais, bem como o resultado das operações da Itapebi e da Guaraniana
Participações, a partir de 28 de dezembro de 2006, serão refletidos na Companhia e considerados no seu
balanço do exercício do ano de 2006.
A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes declarou que não existe qualquer conflito ou
comunhão de interesses, atual ou potencial, com o controlador da Companhia, contra qualquer de seus demais
sócios ou qualquer outra sociedade (ou seus respectivos sócios) que possam estar relacionadas com a
operação de Incorporação ora descrita.
A Incorporação foi aprovada pela ANEEL em 22 de março de 2006 e pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES em 13 de junho de 2006, não havendo a obrigatoriedade de
apresentação ao órgão de defesa da concorrência brasileira, uma vez que não representa ato de concentração
na forma prevista na legislação aplicável.
Reestruturações Societárias do Grupo Neoenergia
Além das reestruturações societárias ocorridas no âmbito exclusivo da Itapebi descritas acima, as demais
sociedades do grupo estiveram envolvidas nas seguintes reestruturações:
•

Reestruturação societária que realizou a transferência para a COELBA e para a COSERN dos ágios
pagos nos leilões de privatização, quando da aquisição pela Neoenergia, então denominada
Guaraniana, do controle acionário das referidas distribuidoras de energia elétrica ocorrida durante o
segundo semestre de 2000;

•

Reestruturação societária da CELPE para aproveitamento do benefício fiscal resultante da
amortização do ágio pago pela aquisição de seu controle acionário, mediante capitalização e
posterior incorporação da Leicester Comercial S.A. pela CELPE, incorporando também a reserva
especial de ágio ao seu patrimônio líquido, ocorrida no segundo trimestre de 2001;

•

Alienação da participação detida pela COSERN na Termoaçu para a Neoenergia, por meio de
compra e venda, em 31 de março de 2003, de 150.640 mil ações ordinárias nominativas de
propriedade da COSERN, no valor de R$ 182.378 mil, a fim de, dentre outros motivos, cumprir a
exigência da ANEEL de desverticalizar as atividades de geração e distribuição, conforme reunião
dos conselhos de administração das 2 companhias, realizada em março de 2003.

•

Com o advento da lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, determinando o Novo Modelo do Setor
Elétrico brasileiro, foi proibido às concessionárias, permissionárias e as autorizadas de serviço
público de distribuição de energia elétrica, o desenvolvimento das atividades de geração e
transmissão. Nesse contexto foi constituída a Afluente Geração e Transmissão de Energia Elétrica
S.A., em 31 de agosto de 2005, para a qual foram transferidas as atividades de geração e transmissão
de energia elétrica, atendendo a segregação de atividades na COELBA no processo de
desverticalização do Setor Elétrico brasileiro. O processo de desverticalização foi concluído em 1 de
Novembro de 2005, e a Afluente teve sua operação regularizada em 2006.

Acordos de Acionistas
Em 11 de outubro de 2001, foi celebrado acordo de acionistas da Itapebi entre a COELBA (então acionista da
Itapebi), a 521 Participações, a Iberdrola Energia e o BB-BI. Tal acordo de acionistas visou a organização dos
interesses mútuos de todos os acionistas, incluindo, mas não se limitando aos assuntos referentes à operação e
administração da Companhia, sua composição acionária, exercício dos direitos de voto dos acionistas da
Itapebi, bem como seus direitos de preferência, e compra e venda das participações dos acionistas na
Emissora. Este acordo determinou quorum de instalação e deliberação para a aprovação de matérias em
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assembléia (e.g.: aumento de capital autorizado, reestruturações societárias, criação de ações de diferentes
classes etc), delineou as atribuições do Conselho de Administração da Companhia, determinou a forma e
quorum de instalação e deliberação para aprovação de matérias em reuniões do conselho de administração e
da diretoria. Referido acordo de acionistas ainda dispôs sobre a transferência das ações da Itapebi pelos seus
titulares, bem como o exercício do direito de preferência por parte dos acionistas nestes casos.
O acordo de acionistas celebrado em 2001 permanecerá vigente até a data de 1º de janeiro de 2011, a não ser
que ocorra alguma das hipóteses abaixo, casos em que o acordo de acionistas estará rescindido de pleno
direito:
(a)

aquisição de 100% das ações do capital votante da Companhia por qualquer dos acionistas;

(b)

rescisão por escrito firmada entre pelas partes; e

(c)

alienação de todas as ações da Itapebi a terceiros;

Em 5 de outubro de 2005 foi assinado acordo de acionistas da Neoenergia entre a 521 Participações e os
demais acionistas da Neoenergia. Referido acordo foi também arquivado na sede da Emissora e tem como
objeto assegurar e regular a compra e venda de ações de emissão da Neoenergia, pelos acionistas
controladores, preferências para adquiri-las, assim como o exercício do poder de controle da Neoenergia e de
suas controladas, obrigando-se os acionistas controladores a sempre manter, em conjunto, a titularidade de um
bloco de ações vinculadas que lhe garanta, de modo permanente, a maioria dos votos nas assembléias gerais e
o poder de eleger a maioria dos administradores e conselheiros fiscais da Neoenergia e de suas controladas.
Participações Societárias
Atualmente, a Itapebi não detém participações em outras sociedades.
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ATIVIDADES DA EMISSORA
A Itapebi foi constituída em 27 de fevereiro de 1998, e é uma empresa do Grupo Neoenergia. Na qualidade de
produtora independente é detentora da concessão federal para construir e explorar a Usina Hidrelétrica de
Itapebi, com investimentos na ordem de R$ 550 milhões. A Itapebi firmou, com a União Federal, por
intermédio da ANEEL, o Contrato de Concessão de Uso de Bem Público, em 28 de maio de 1999, para
exploração do Aproveitamento Hidrelétrico Itapebi por 35 anos.
A Companhia iniciou as operações por com o acionamento de sua 1ª turbina, no mês de fevereiro de 2003. No
mês seguinte entrou em operação a 2ª turbina. A partir do dia 12 de junho de 2003, com o acionamento da 3ª
turbina, a Companhia passou a operar com o total de sua capacidade instalada, que é de 450 MW. A potência
assegurada do aproveitamento hidrelétrico em 30 de junho de 2006 é de 419 MW correspondente à Energia
Assegurada de 1.877.268 MW/ano.
Em 08 de novembro de 2002, a Companhia celebrou contrato de compra e venda mercantil de energia elétrica
(PPA) com a COELBA, visando o fornecimento de energia elétrica, no montante de 196,5 MW-médios até
2017, montante equivalente à totalidade da Energia Assegurada da UHE Itapebi. Para maiores informações
sobre o PPA em referência, consultar a Seção “Atividades da Emissora - Contratos Operacionais – PPA
Celebrado com a COELBA”
Em 2006 foi gerado montante de 1.178.363,22MWh (em 2005, 1.388.565 MWh), o qual representa 80,67%
da energia assegurada. A usina efetuou 9.178 horas de operação resultando em uma taxa de utilização de
tempo de 34,93%, e produzindo 158,5 MWh médios, que representa uma taxa de utilização de 65,97% em
relação à Energia Assegurada.
Os ativos da Emissora são aqueles relacionados à UHE Itapebi. O valor contábil líquido do ativo imobilizado
total da Emissora era de aproximadamente R$ 513,440 milhões em 31 de dezembro de 2006.
Geração de Energia Elétrica
A energia elétrica produzida na UHE Itapebi é comercializada ou utilizada pela Companhia, tendo em vista a
sua condição de produtor independente. A operação das unidades geradoras em atividade desde 2003 é
realizada na modalidade integrada, visando assegurar a otimização dos recursos eletroenergéticos existentes e
futuros, de acordo com os procedimentos adotados pelo ONS.
O processo de produção de uma usina hidrelétrica requer o represamento do curso d’água de um rio pelo qual o curso
d’água, com uma queda d’água natural aproveitável, é represado pela construção de uma ou várias barragens. Feita a
barragem, a água represada é conduzida para uma caixa espiral através de um sistema de adução de água em canal
escavado em rocha até um conjunto de tubulações, e da caixa espiral para o distribuidor que, por meio de paletas fixas
e móveis, direciona as águas para o rotor (parte móvel da turbina). A turbina recebe então propulsão pela água e gira
exatamente no seu eixo, fazendo seu conjunto de pás girar. A turbina deverá se ligar a um gerador de energia elétrica
por meio de um eixo, que, em movimento, gerará a energia. Nesse processo ocorre a transformação da energia
hidráulica cinética (a força do curso das águas) em energia mecânica (o giro do rotor) que, por sua vez, é transformada
em energia elétrica (pelo movimento do eixo ligado a um gerador de energia).
A Bacia e o Rio Jequitinhonha
Localização e Hidrografia
A UHE Itapebi está localizada no Rio Jequitinhonha, Município de Itapebi, Estado da Bahia, próximo à divisa
entre os Estados da Bahia e Minas Gerais, na área chamada de Alto Jequitinhonha. A bacia hidrográfica do
Rio Jequitinhonha está localizada entre os paralelos 15º30’ e 18º15’ Sul, 38º30’ e 44º00’ Oeste,
compreendendo uma pequena parcela do Sul da Bahia e a porção Nordeste do Estado de Minas Gerais,
abrangendo total ou parcialmente cerca de 53 municípios.
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A Bacia do Rio Jequitinhonha possui uma área total de cerca de 69.997 km2, sendo que 65.517 km2 (93,6%)
encontram-se em território mineiro e o restante, correspondente a 6,4% da área total (4.480km2), está no
Estado da Bahia. É constituída de rios federais, de domínio da União, e rios de domínio dos Estados de Minas
Gerais e Bahia. O principal curso de água da bacia é o Rio Jequitinhonha, sendo os rios Araçuaí, São Miguel,
São João e Rubim do Sul alguns de seus afluentes mais significativos pela margem direita. Pela margem
esquerda, destacam-se os rios Vacaria, Salinas e Itacambiruçu.
O mapa abaixo indica a localização da UHE Itapebi:

Capacidade de Geração
A UHE Itapebi atualmente opera com capacidade instalada de 450MW. Sua produção de energia está
diretamente ligada à sazonalidade dos períodos chuvosos ocorridos na bacia do Rio Jequitinhonha. A usina
apresentou os seguintes valores de produção anual nos três últimos anos:
Ano

MW/h/ano

2004

1.563.569,94

178,5

2005

1.388.565,83

158,51

2006*

1.178.360,00

134,52

MW médio/ano

Sazonalidade
O Rio Jequitinhonha possui um regime sazonal, com dois períodos bem distintos e definidos:
•

de novembro a abril: período úmido do rio; e

•

de maio a outubro: período seco do rio, onde as vazões médias são bastante modestas.
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Tendo em vista que a Itapebi integra o MRE, a Itapebi somente gera energia elétrica mediante despacho do
ONS (ver Seção “Visão geral do Setor de Energia Elétrica”). É importante notar que a receita da Itapebi é
determinada por sua Energia Assegurada, não apresentando correlação com a geração líquida da Usina, ou
seja, ainda que não gere energia elétrica, a Itapebi auferirá receita sobre a energia vendida por contratos.
Fator de Disponibilidade
Além da sazonalidade dos períodos chuvosos, a capacidade de geração da UHE Itapebi também pode ser
influenciada por alguns fatores de caráter operacional, próprios de uma usina hidrelétrica. Tais fatores
constituem indisponibilidades temporárias programadas ou forçadas na geração de energia elétrica, em função
das quais são realizadas atividades de manutenção e reparo. Quando da realização destas atividades,
interrompe-se temporariamente a produção de energia elétrica e, tão logo os reparos e/ou as manutenções
estejam terminados, a usina hidrelétrica restabelece suas atividades normais.
Sabendo deste contingente operacional no fornecimento de energia das concessionárias de energia elétrica, e
visando auferir a média anual de paralisação das concessionárias na implementação de seus programas
operacionais (manutenção), a ANEEL utiliza o conceito do Fator de Disponibilidade. Tal conceito estabelece
um índice que representa a relação entre o tempo total em que a UHE Itapebi é capaz de estar em serviço, se
acionada pelo ONS durante o ano, levando em consideração as paradas por indisponibilidades forçada e
programada.
O Contrato de Concessão estabelece que a UHE Itapebi deverá manter seu Fator de Disponibilidade anual em
no mínimo 89,58%. Caso tal índice não seja mantido, a Emissora estará sujeita a sanções regulatórias.
Os Fatores de Disponibilidade praticados nos últimos 3 anos constam na tabela abaixo:
Ano

Fator de Disponibilidade (%)

2004

92,99

2005

90,80

2006

92,31

A ANEEL exige, no momento em que é homologado o valor da Energia Assegurada do empreendimento de
geração, os seguintes indicadores de performance: a taxa equivalente de indisponibilidade forçada (TEIF) e a
indisponibilidade programada (IP), que são fornecidos pelo fabricante dos equipamentos. O não cumprimento
desses índices acarreta a redução da Energia Assegurada para o ano seguinte. Desde o início de sua operação
comercial, a UHE Itapebi vem cumprindo os parâmetros acima mencionados, conforme tabela abaixo:
Índices em base anual referentes aos anos de 2004, 2005 e 2006:

2004
2005
2006

Realizado
0,01833
0,01510
0,01040

TEIF
Valor de Referência
0,02522
0,02522
0,02522

Realizado
0,07320
0,07880
0,06720

IP
Valor de Referência
0,08026
0,08026
0,08026

A fiscalização do cumprimento destes indicadores, bem como as penalidades aplicadas em caso de
descumprimento, são regulamentadas pela ANEEL. O ONS é responsável pela apuração dos indicadores, e
disponibiliza, até 31 de agosto de cada ano, à ANEEL, ao respectivo agente de geração e à CCEE, quais os
índices que deverão ser considerados para fins de verificação do lastro dos respectivos contratos de venda de
energia, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano subseqüente.
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Investimentos Realizados
Aspectos Operacionais
A Emissora não necessita de investimentos adicionais para o atendimento das exigências da ANEEL para a
atividade de geração de energia elétrica. Mesmo assim, para manter seu padrão de geração, a Itapebi
atualmente implementa as seguintes melhorias nos seus equipamentos:
(i)

Substituição das bombas dos reguladores da turbina (em garantia); e

(ii)

Adequação da alimentação dos serviços auxiliares do vertedouro, tendo em vista que
atualmente a alimentação principal é realizada via distribuidora local. Tal procedimento irá
otimizar o gasto de aquisição de energia elétrica nos períodos em que há baixa vazão do
afluente no Rio Jequitinhonha, ocasião na qual as unidades geradoras estão paradas.

Política de Aplicações Financeiras
A Itapebi possui uma política de aplicações financeiras conservadora que tem como objetivo aplicar em
títulos de renda fixa que tenham variação próxima ao CDI. A Itapebi possui aplicação em dois fundos
exclusivos do Grupo Neoenergia, o BB Pólo no Banco do Brasil e o Ancona Renda Fixa no Banco Itaú. Os
limites de composição da carteira do BB Pólo estão descritos na tabela abaixo:
Mínimo

Máximo

Títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional, do Banco Central do Brasil ou em
operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais

Composição da Carteira

0%

100%

Títulos de emissão privada, considerados como de renda fixa

0%

100%

Quotas de fundos de investimento classificados como de renda fixa, observado o limite
de 10% do seu patrimônio por fundo investido

0%

100%

Mínimo

Máximo

0%

100%

0%

20%

0%

100

0%

20%

Outros Limites
Total de títulos, ativos financeiros e modalidades operacionais de emissão ou com coobrigação de uma mesma pessoa jurídica, de seu controlador, de sociedades por ele
direta ou indiretamente controladas e de coligadas ou outras sociedades sob controle
comum
Total de emissão, ativos financeiros e modalidades operacionais de emissão ou com coobrigação de uma mesma instituição financeira, de seu controlador, de sociedades por
ele(a) direta ou indiretamente controladas e de suas coligadas sob controle comum
Total de aplicação em quotas de fundos de investimento administrados pelo Banco do
Brasil S.A.
Total de aplicação em títulos/valores mobiliários emitidos pelo Banco do Brasil S.A.
ou por empresas ligadas à referida instituição financeira
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Os limites da composição de carteira no fundo Ancona Renda Fixa são:
a) 80% (oitenta por cento), no mínimo, de sua carteira composta por ativos financeiros relacionados
diretamente, ou sintetizados via derivativos, à taxa de juros doméstica e/ou a índice de preços, tais como,
títulos e valores mobiliários de renda fixa, públicos ou privados;
b) poderá utilizar derivativos como instrumento para execução da sua política de investimento, limitando seu
emprego ao total das posições detidas à vista;
b.1) as operações no mercado de derivativos serão realizadas nas bolsas de valores ou de mercadorias e de
futuros e no mercado de balcão, neste caso desde que devidamente registradas em sistemas de registro e de
liquidação financeira de ativos autorizados pelo BACEN e/ou Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Investimentos em Ativos Imobilizados
Os ativos da Emissora são aqueles relacionados a UHE Itapebi e o valor contábil líquido do ativo imobilizado
total da Emissora era de aproximadamente R$ 513,440 milhões, em 31 de dezembro de 2006. A vida útil
estimada da UHE Itapebi é de aproximadamente 35 anos.
Embora a Emissora tenha recebido Concessão do Governo Federal para construir a UHE Itapebi, a Emissora
não recebeu com a concessão a propriedade do terreno em que está localizada (incluindo a área do
reservatório), adquirida posteriormente. Para tanto, a Emissora negociou a aquisição das áreas necessárias
com os proprietários dos terrenos e com as comunidades existentes na região e providenciou o reassentamento
dessas comunidades em outras localidades. Nesse processo, a Emissora adquiriu cerca de 55 propriedades,
com uma área total de 5.500 hectares, pelo custo de R$ 1.300,00/ha (um total de R$ 7,1 milhões). Dentro
destes 5.500 hectares, 5.200 referem-se às áreas inundadas e 300 hectares referem-se à área onde está
localizada a planta da UHE Itapebi.
A Emissora entende ter adquirido toda a área necessária à operação da UHE Itapebi e cumprido com seu
programa de reassentamento.
Investimentos em Programas Ambientais
Em 31 de dezembro de 2006, a Companhia apresentava o provisionamento total de R$ 19,3 milhões,
destinado ao atendimento do acordo firmado com o IBAMA (ver Seção “Contingências Judiciais e
Administrativas”), bem como valores referentes a investimentos que a Itapebi deve fazer em outros programas
ambientais, como a proteção das margens do reservatório, e o remanejamento da população atingida,
aquisição de terra, dentre outros (ver tópico “Meio Ambiente” desta Seção).
Clientes
A Emissora tem como única cliente a COELBA, nos termos do PPA celebrado em 8 de novembro de 2002, no
qual a Emissora contratou o fornecimento de toda a Energia Assegurada da UHE Itapebi até o ano de 2017.
Para maiores informações sobre o PPA em referência, favor consultar a Seção “Atividades da Emissora Contratos Operacionais – PPA Celebrado com a COELBA”.
Fornecedores
A Itapebi não depende de fornecedores para a geração de energia elétrica.
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A Emissora possui apenas fornecedores não operacionais, os quais prestam o fornecimento dos materiais e
serviços a seguir: pessoal (mão-de-obra própria e terceirizada), material de consumo e de demanda repetitiva
(material mecânico, material elétrico, equipamentos de segurança, gases, óleo diesel, produtos químicos para
tratamento d’água, material de escritório e informática, ferramentas), peças sobressalentes, manutenção civil,
serviços de apoio de mão-de-obra, aluguel de veículos e máquinas, serviços de transporte de pessoal, serviços
de transmissão de dados e voz, serviços de zeladoria, serviços de conservação ambiental e estradas,
fornecimento de energia elétrica e consultorias técnicas e softwares de gerenciamento.
A política de preços para a contratação de tais serviços é definida pela Neoenergia, controladora da Emissora,
e se resume à elaboração de especificação técnica de serviços, materiais e equipamentos, cotação em no
mínimo 3 fornecedores diferentes e análise das cotações apresentadas pelos fornecedores interessados.
O custo de operação e manutenção com fornecimento de serviços e materiais da Itapebi, até 31 de dezembro
de 2006, foi de R$ 2.227 mil.
Índice de Perdas
A Itapebi apresentou em dezembro de 2006, após contabilização da CCEE, 2,25% de perdas na Rede Básica.
Isto ocorre porque tais perdas refletem as perdas elétricas do SIN, rateadas por usinas conectadas à Rede
Básica. A Emissora não dispõe de meios para reduzir essas perdas, até porque as referidas perdas não
decorrem de ações da Itapebi.
Concorrência
Atualmente, a Companhia vende a totalidade de sua Energia Assegurada para a COELBA, o que lhe fixa uma
receita mínima até 2017 (ver Seção “Atividades da Emissora – Contratos Operacionais – PPA Celebrado com
a COELBA”), não sofrendo, portanto, os efeitos da concorrência de outros geradores.
No entanto, após o término do PPA celebrado com a COELBA, ou caso este venha a ser rescindido, a
Companhia poderá ter que vender a energia que produz nos Ambientes de Contratação Regulada e de
Contratação Livre (para mais informações sobre o ACR e o ACL, ver Seção “Visão Geral do Setor de Energia
Elétrica – Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico”).
Neste caso, novos PPAs a serem firmados pela Itapebi terão seus preços influenciados pela oferta de energia no
mercado de energia elétrica, reflexo tanto da capacidade instalada (em contraposição aos níveis de consumo
verificados no momento da nova contratação) como de outros fatores, como o plano de expansão do parque gerador
– incluindo a sua composição por tipo de fonte geradora – e as perspectivas de crescimento do PIB (para maiores
informações do mercado de energia elétrica ver Seção “Visão Geral do Setor de Energia Elétrica”).
Contratos Relevantes
Contrato de Concessão
Em 28 de maio de 1999, a Companhia e a União Federal celebraram o Contrato de Concessão, o qual regula a
exploração, pela Itapebi, de serviços públicos de geração de energia elétrica no AHE Itapebi, localizado no
Município de Itapebi, Sul do Estado da Bahia, outorgado por meio de decreto publicado em 08 de abril de
1999.
A concessão tem vigência de 35 anos contados a partir da data de assinatura do Contrato de Concessão,
expirando-se, portanto, em 28 de maio de 2034. O prazo da concessão pode ser prorrogado nas condições que
forem estabelecidas, a critério da ANEEL, mediante requerimento apresentado pela Companhia até 36 meses
antes do vencimento do Contrato de Concessão e aprovação do Poder Concedente. Para essa aprovação, o
Poder Concedente levará em consideração todas as informações sobre os serviços prestados e a não
constatação, em relatórios técnicos fundamentados emitidos pelo órgão de fiscalização, do descumprimento
pela Companhia dos requisitos de eficiência, segurança, atualidade e cortesia do atendimento.
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Na época de sua celebração, o Contrato de Concessão da Itapebi previu a entrada em operação comercial de
outro aproveitamento hidrelétrico denominado Irapé, a ser construído no mesmo rio a montante da UHE
Itapebi. A entrada em operação do Aproveitamento Hidrelétrico Irapé ampliou a vazão de água no Rio
Jequitinhonha, aumentando a Energia Assegurada da UHE Itapebi para o montante de 1.877.268 MWh/ano.
Muito embora tenha modificado a Energia Assegurada da Emissora, a construção do Aproveitamento
Hidrelétrico Irapé não tem relação com as atividades da Itapebi, que se beneficiou apenas das circunstâncias
físicas do aumento da vazão de água no Rio Jequitinhonha provocada pelo enchimento de mais um
reservatório para a produção de energia elétrica. O Aproveitamento Hidrelétrico Irapé entrou em operação
comercial em 20 de julho de 2006.
Como retribuição pela outorga do Contrato de Concessão objeto do referido contrato, a Concessionária pagará
à União, ao longo do prazo de vigência do contrato e enquanto estiver explorando o aproveitamento
hidrelétrico, parcelas mensais equivalentes a 1/12 (um doze avos) do pagamento anual de R$ 999 mil (valor
atualizado para junho de 2006), do 6º ao 35º ano de concessão, estando esse valor sujeito a reajustes anuais
tomando como base a variação do IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou na hipótese de sua
extinção, outro índice que venha substituí-lo.
Observadas as regras da legislação econômica vigente, por iniciativa da ANEEL ou da Companhia, o preço
pago pela Emissora para a utilização do bem público poderá ser reajustado mediante aplicação de fórmulas
constantes no Contrato de Concessão, a cada intervalo não inferior a 12 meses.
Para maiores informações sobre as regras aplicáveis a contratos de concessão ver Seção “Visão Geral do
Setor de Energia Elétrica”.
Instrumentos de Financiamento para a construção da UHE Itapebi
Contrato de Financiamento Mediante Repasse de Recursos do BNDES n.º BB -1947/2001
Por meio deste contrato, os Agentes Financeiros repassaram à Emissora recursos do BNDES da ordem de R$
150 milhões. Sobre a dívida incidem juros à TJLP acrescida de spread de 4,25% ao ano, havendo carência até
15 de outubro de 2003. O prazo para a amortização do principal é de 114 parcelas mensais, devendo a
primeira prestação ser paga em 15 de novembro de 2003 e a última em 15 de abril de 2013.
Para a viabilização do Repasse foram prestadas seguintes garantias:
•

caução da integralidade das ações da Emissora;

•

cessão condicional de certos contratos; e

•

penhor dos direitos emergentes da concessão e dos direitos oriundos dos contratos de venda de
energia elétrica.

A caução das ações e a cessão condicional de contratos são compartilhadas com o BNDES, enquanto que o
penhor dos direitos emergentes da concessão e dos contratos de venda de energia elétrica (no caso, o PPA)
são compartilhados com o BNDES e com os titulares das debêntures objeto da 1ª emissão realizada pela
Companhia.
Foi constituída uma conta reserva em favor dos Agentes Financeiros, na qual atualmente é depositado o valor
equivalente a, no mínimo, oito meses de serviço da dívida. A conta reserva será mantida até a final liquidação
de todas as obrigações decorrentes do Repasse. A constituição e movimentação dessa conta é regulada pelo
Contrato de Administração de Contas Original celebrado em 18 de junho de 2003 entre a Companhia, aditado
em 3 de setembro de 2003 e 15 de outubro de 2004, no qual são partes o Banco do Brasil S.A., o BNDES, os
Agentes Financeiros, o Agente Fiduciário da 1ª Emissão e a COELBA. No primeiro dia útil de cada semestre
civil serão realizadas equalizações pelo Banco do Brasil S.A. para ajustar o valor da conta reserva.
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Quanto à cessão condicional de contratos, estipulou-se que, no caso de notificação da ocorrência de
inadimplemento do Repasse, serão cedidos aos Agentes Financeiros e ao BNDES os contratos: (i) PPA
celebrado com a COELBA; (ii) Contrato de O&M celebrado com a Ibenbrasil; e (iii) qualquer contrato com
valor individual anual igual ou superior ao equivalente a R$ 2 milhões celebrado pela Emissora ou garantia de
execução relacionada a tal contrato, até o pagamento integral das obrigações garantidas. A cessão condicional
de contratos não afeta a garantia oferecida pelo penhor dos direitos emergentes da concessão e do referido
PPA.
A Emissora obrigou-se a estipular cláusula especial em favor do BNDES nas apólices de seguro da UHE
Itapebi, ficando acordado que tais apólices não poderão ser canceladas, ou sofrer qualquer alteração, sem a
prévia e expressa anuência do BNDES, ao qual será paga a indenização eventualmente devida pelo seguro. O
saldo devedor deste contrato de repasse, em 31 de dezembro de 2006, era de R$ 163.910 mil.
Financiamento Direto - Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito n.º 01.2.375.3.1
Por meio deste Financiamento Direto, o BNDES abriu crédito à Emissora no valor de R$ 50 milhões, sobre o
qual incidem juros à TJLP acrescida de spread de 4,5% ao ano e cuja amortização deverá ser efetuada em 114
parcelas mensais. A primeira prestação foi paga em 15 de novembro de 2003 e a última parcela será paga em
15 de abril de 2013.
Foram outorgadas ao BNDES as mesmas garantias descritas no Repasse, também celebrado com o BNDES,
as quais serão compartilhadas nos termos do Contrato de Compartilhamento de Garantias Original. Foi
estabelecido para o Financiamento Direto a constituição de uma conta reserva em favor do BNDES, na qual
atualmente deverá ser depositado pela Emissora o valor equivalente a, no mínimo, oito meses de serviço da
dívida. Tal conta reserva é regulada pelo Contrato de Administração de Contas Original. No primeiro dia útil
de cada semestre civil serão realizadas equalizações pelo Banco do Brasil S.A. para ajustar o valor da conta
reserva.
A Emissora obrigou-se a realizar uma aquisição de debêntures, na data de exercício da opção de venda
outorgada pelo BNDES aos titulares das debêntures emitidas em setembro de 2003, no valor de R$ 40
milhões, menos 50% do valor das reservas de contingências efetivamente realizadas em itens financiáveis do
projeto de implantação da UHE Itapebi. A obrigação do BNDES referente ao exercício da opção de venda
outorgada aos titulares das debêntures não está condicionada ao cumprimento dessa obrigação por parte da
Emissora.
A Emissora está obrigada a estipular cláusula especial em favor do BNDES nas apólices de seguro da UHE
Itapebi, ficando acordado que tais apólices não poderão ser canceladas, ou sofrer qualquer alteração, sem a
prévia e expressa anuência do BNDES, ao qual será paga a indenização eventualmente devida pelo seguro.
O saldo devedor deste contrato em 31 de dezembro de 2006 era de R$ 51.958 mil.
Garantias dos Instrumentos de Financiamento
Abaixo é apresentado resumo dos contratos de garantia aos investimentos de financiamento da construção da
UHE Itapebi. Não obstante as garantias estarem devidamente constituídas, não há certeza se as mesmas serão
suficientes para o pagamento de todas as dívidas da Emissora decorrentes da 1ª emissão de debêntures da
Companhia, e dos demais instrumentos de financiamento (ver Seção “Fatores de Risco” deste Prospecto para
maiores informações sobre os riscos associados a tais garantias).
Contrato de Administração de Contas Original
Em 18 de junho de 2003, foi celebrado o Contrato de Administração de Contas Original, tendo como partes a
Emissora, o Banco do Brasil S.A., o BNDES, os Agentes Financeiros, o Agente Fiduciário da 1ª Emissão e a
COELBA.
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Este contrato regulou os termos e condições segundo os quais o Banco do Brasil S.A. atua como
mandatário, responsável pela administração da Conta Centralizadora de Receitas, da Conta Movimento e
das Contas Reservas constituídas em favor dos titulares das debêntures da 1ª emissão da Companhia, dos
Agentes Financeiros e do BNDES. Assim, em decorrência deste contrato foram criadas no Banco do Brasil
S.A. cinco contas diferentes em nome da Emissora, com objetivo de segregar os montantes que farão jus ao
pagamento das obrigações relacionadas aos financiamentos obtidos pela Emissora para a construção da
UHE Itapebi, a saber:
•

Conta Centralizadora de Receitas: conta não movimentável pela Emissora, centralizadora de todos
os valores recebidos pela Emissora em decorrência do fornecimento de energia elétrica objeto do
PPA celebrado com a COELBA, de quaisquer outros contratos de fornecimento de energia elétrica
que vierem a ser celebrados pela Emissora e do Contrato de Concessão;

•

Conta Movimento: conta corrente de livre movimentação pela Emissora, à qual somente serão
transferidos recursos após estarem assegurados os saldos mínimos na Conta Reserva das
debêntures, na Conta Reserva do Repasse e na Conta Reserva do Financiamento Direto, conforme
indicados no quadro esquemático de contas abaixo;

•

Conta Reserva das debêntures: conta vinculada ao pagamento das obrigações decorrentes da
escritura de emissão da 1ª emissão de debêntures da Companhia, não movimentável pela Emissora.
Para essa conta, até o final de cada um dos três primeiros trimestres do ano que anteceda qualquer
data de pagamento de principal ou juros sobre as debêntures da 1ª emissão da Companhia, deverá
ser transferido o valor correspondente a, no mínimo, 1/3 do montante das obrigações devidas em tal
data, o qual será utilizado para o respectivo pagamento. Excepcionalmente, para o pagamento das
obrigações devidas em 01 de julho de 2004, o montante integral dessas obrigações foi depositado
em referida conta reserva;

•

Conta Reserva do Financiamento Direto: conta vinculada ao pagamento das obrigações decorrentes
do Financiamento Direto, não movimentável pela Emissora. Desde 15 de outubro de 2003, no início
de cada semestre civil, devem ser depositados recursos suficientes na Conta Reserva do
Financiamento Direto para fazer face, no mínimo, ao montante do serviço da dívida estabelecido no
Contrato de Administração de Contas Original, atualmente previsto para os oito meses
subseqüentes; e

•

Conta Reserva do Repasse: conta vinculada ao pagamento das obrigações decorrentes do Repasse,
não movimentável pela Emissora. Desde 15 de outubro de 2003, no início de cada semestre civil,
devem ser depositados recursos suficientes na Conta Reserva do Repasse para fazer face, no
mínimo, ao montante do serviço da dívida estabelecido no Contrato de Administração de Contas
Original, atualmente previsto para os oito meses subseqüentes.

Quando da celebração do Contrato de Administração de Contas Original, foi estabelecido o montante de
depósito correspondente a seis meses de serviço para a Conta Reserva do Repasse e do Financiamento Direto.
Após a expedição de Ofício da ANEEL determinando que fosse aditado o PPA celebrado com a COELBA,
foram firmados três aditivos ao referido PPA em 25 de março de 2003, 26 de março de 2003 e 4 de setembro
de 2003 respectivamente, para adequação do preço de venda da energia contratada. Em razão das solicitações
da ANEEL e dos aditivos ao PPA celebrado com a COELBA, os Agentes Financeiros e o BNDES,
negociaram a elevação do montante de depósito na Conta Reserva do Repasse e do Financiamento Direto para
oito meses de serviço das dividas.
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Esquematicamente, a estrutura de contas prevista contratualmente seria assim descrita:

Receitas

Conta Centralizadora
Contas Reserva

Debêntures da 1ª emissão

Financiamento Direto

Repasse

Conta Movimento

O Banco do Brasil S.A. está autorizado pela Emissora a franquear ao Agente Fiduciário da 1ª Emissão, ao
BNDES e a si próprio, na qualidade de líder do consórcio de bancos, com acesso a todos os registros e
movimentações referentes à Conta Centralizadora de Receitas, à Conta Movimento e às Contas Reservas.
O Banco do Brasil S.A. deverá informar imediatamente ao Agente Fiduciário da 1ª Emissão e ao BNDES
qualquer alteração relevante e permanente nos níveis de movimentação da Conta Centralizadora de Receitas,
bem como qualquer insuficiência nos saldos das Contas Reservas e/ou Conta Movimento, até a liquidação das
obrigações assumidas pela Emissora no Repasse, no Financiamento Direto e/ou nas debêntures da 1ª emissão.
O Contrato de Administração de Contas Original terá vigência enquanto houver saldo remanescente do
Repasse, do Financiamento Direto e/ou das debêntures da 1ª emissão.
Contrato de Penhor de Direitos Emergentes da Concessão Original
Em 18 de junho de 2003, foi celebrado o Contrato de Penhor Original tendo como partes a Emissora, os
Agentes Financeiros, o BNDES e o Agente Fiduciário da 1ª Emissão, com a interveniência da COELBA.
O Contrato de Penhor Original destinou-se a garantir todas as obrigações de pagamento assumidas pela
Emissora por força do Repasse, do Financiamento Direto e das debêntures da 1ª emissão, na forma
compartilhada segundo o disposto no Contrato de Compartilhamento de Garantias Original.
Para tanto foi constituído penhor sobre:
•

o direito de receber todos e quaisquer valores que estejam ou venham a se tornar exigíveis e
pendentes de pagamento pelo Poder Concedente à Emissora, nos termos das normas legais e
regulamentares aplicáveis e do Contrato de Concessão. O Contrato de Concessão assegura à
Emissora, sem prejuízo dos direitos e obrigações legal ou contratualmente estabelecidos, o direito a
indenização no caso de advento do termo final ou rescisão do Contrato de Concessão, encampação
ou caducidade da concessão, ou ainda de falência ou extinção da Emissora. O valor da indenização
deve ser aprovado por auditoria da ANEEL e corresponderá ao valor dos investimentos vinculados
aos bens alocados à concessão que ainda não tenham sido depreciados ou amortizados. Em 30 de
junho de 2006, o valor desses bens da UHE Itapebi era de R$ 522 milhões. Basicamente, esses
bens compunham-se de terrenos, barragem, edificações e obras civis, máquinas e equipamentos,
veículos, móveis, utensílios e intangíveis. Outro exemplo de indenização empenhada pelo Contrato
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de Penhor Original é aquela que diz respeito à invalidade da intervenção declarada por Decreto do
Presidente da República, quando não concluído o processo administrativo no prazo de 180 dias. É
inestimável, nesta data, o valor dessa indenização;
•

os direitos de crédito da Emissora decorrentes da venda de energia produzida pela UHE Itapebi
(atualmente tais direitos de crédito correspondem exclusivamente aos valores oriundos do PPA
celebrado com a COELBA);

•

a energia elétrica a ser produzida pela UHE Itapebi (Energia Assegurada de 1.877.268 MWh/ano
com base no Contrato de Concessão);

•

os direitos de crédito da Emissora contra a COELBA decorrentes do PPA celebrado com a
COELBA (os valores faturados pela Emissora à COELBA em junho de 2006, decorrentes do PPA
celebrado com a COELBA, foram de aproximadamente R$ 18 milhões); e

•

todos os demais direitos relacionados à concessão prevista no Contrato de Concessão, corpóreos ou
incorpóreos, potenciais ou não, que possam ser objetos de penhor, de acordo com as normas legais
e regulamentares aplicáveis.

Em decorrência da totalidade da Energia Assegurada para a UHE Itapebi já estar comprometida com o PPA
celebrado com a COELBA, a garantia representada pelo penhor da energia elétrica produzida pela UHE
Itapebi fica condicionada à descontratação do montante originalmente previsto no PPA celebrado com a
COELBA ou à sua rescisão. Desta forma, a Energia Assegurada da Itapebi está comprometida com o PPA e
a garantia dos financiadores é a receita proveniente desta venda de energia elétrica da Itapebi. Caso tal PPA
seja rescindido a garantia dos financiadores passa a ser não mais a receita da Itapebi, mas sua Energia
Assegurada. Neste caso, a quantidade de energia, não mais sujeita ao PPA celebrado com a COELBA,
estaria empenhada em favor dos credores das debêntures da 1ª emissão, do Repasse e do Financiamento
Direto.
A COELBA e a Emissora se comprometeram a não modificar os termos e condições do PPA sem prévia
anuência dos Agentes Financeiros, do BNDES e dos titulares das debêntures de 1ª emissão da Companhia.
Caso ocorra o vencimento antecipado do Repasse, do Financiamento Direto e/ou das debêntures, os
Agentes Financeiros, o BNDES e/ou os titulares das debêntures poderão, a seu exclusivo critério, executar o
penhor, com observância do disposto no Contrato de Compartilhamento de Garantias Original e no Contrato
de Penhor Original.
Até liquidar o saldo dos financiamentos acima mencionados, a Emissora estará obrigada, nos termos do
Contrato de Penhor Original, de forma absoluta, contínua, irrevogável e irretratável, a: (a) manter todas as
autorizações e providências necessárias à assinatura do Contrato de Penhor Original e do Contrato de
Concessão, e ao cumprimento de todas as obrigações aqui previstas, sempre válidas, eficazes, em perfeita
ordem e em pleno vigor; (b) manter o penhor constituído sempre existente, válido, eficaz e em perfeita
ordem e em pleno vigor, sem qualquer restrição ou condição; (c) defender-se de forma tempestiva e eficaz
de qualquer ato, ação, procedimento ou processo que possa, de qualquer forma, afetar este Contrato, o
Contrato de Concessão e/ou o PPA celebrado com a COELBA; (d) manter-se em dia no cumprimento de
suas obrigações previstas no Contrato de Concessão e não praticar qualquer ato que resulte na renúncia de
seus direitos ou na exoneração do Poder Concedente de qualquer das suas obrigações ali previstas; (e)
cumprir, no que couber, até final liquidação das obrigações garantidas, as Disposições Aplicáveis aos
Contratos do BNDES; e (f) exercer diligentemente todos os seus direitos e cumprir com todas as suas
obrigações estipuladas no referido PPA.
A Emissora somente poderá transigir ou entrar em qualquer acordo com relação aos direitos empenhados,
inclusive com relação aos montantes devidos com relação a esses direitos e à forma de pagamento, mediante
prévia anuência do Banco do Brasil S.A., do BNDES e do Agente Fiduciário da 1ª Emissão.
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O Contrato de Penhor Original permanecerá em vigor até que a Emissora efetue o pagamento integral de
suas obrigações assumidas por força do Repasse, do Financiamento Direto e das debêntures.
Instrumento Particular de Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças Original
Em 18 de junho de 2003, foi celebrado o Contrato de Compartilhamento de Garantias Original tendo como
partes o BNDES, os Agentes Financeiros e o Agente Fiduciário da 1ª Emissão, representando os titulares das
debêntures emitidas em setembro de 2003.
O Contrato de Compartilhamento de Garantias Original estipulou que quaisquer pagamentos parciais
decorrentes da excussão das garantias realizados somente a um ou mais dentre os credores deverão ser
compartilhados com os demais credores, na proporção dos créditos abertos por meio do Repasse, do
Financiamento Direto ou das debêntures da 1ª emissão da Companhia, observando-se que os titulares dessas
debêntures não fazem jus às garantias constituídas no Contrato de Suporte dos Acionistas, nem ao produto da
execução das mesmas. Assim, as garantias constituídas nos termos do Contrato de Suporte dos Acionistas
serão compartilhadas entre o BNDES e os Agentes Financeiros, na proporção dos créditos detidos por eles
nos termos do Financiamento Direto e do Repasse, excluindo como beneficiários dessas garantias, portanto,
os titulares das debêntures da 1ª emissão da Companhia.
Pelo Contrato de Compartilhamento de Garantias Original, os recursos obtidos com a excussão das garantias
compartilhadas constituídas no Contrato de Penhor Original e no Contrato de Suporte dos Acionistas,
respeitado o disposto no parágrafo acima, deverão ser aplicados na liquidação simultânea (1) de todas as
despesas, custas, honorários advocatícios, taxas e emolumentos incorridos para a excussão das garantias e
eventuais tributos daí decorrentes, (2) dos juros e encargos devidos aos credores, (3) do principal devido aos
credores, e (4) de quaisquer outros valores devidos pela Emissora, nos termos do Repasse, do Financiamento
Direto e/ou das debêntures da 1ª emissão da Companhia. Caso a quantia apurada não seja suficiente para o
pagamento das quantias indicadas no Contrato de Compartilhamento de Garantias Original, os valores
deverão ser alocados na ordem direta das prioridades estabelecidas acima, calculados pro rata na proporção
dos créditos detidos por cada um dos credores, de acordo com o Repasse, o Financiamento Direto e as
debêntures da 1ª emissão da Companhia, de tal forma que, uma vez liquidadas as quantias referentes a um dos
itens, os valores sejam alocados para o item subseqüente.
O BNDES se obrigou a compartilhar com os demais credores, de acordo com suas respectivas participações
nos créditos decorrentes do Repasse, do Financiamento Direto e/ou das debêntures da 1ª emissão da
Companhia, os recursos que vier a receber em decorrência de sinistros cobertos por seguros que, por força dos
contratos firmados com a Emissora, contenha cláusula especial em favor do BNDES, quando estes recursos, a
critério do BNDES, não forem aplicados na manutenção da UHE Itapebi.
O Contrato de Compartilhamento de Garantias Original vigorará até o cumprimento integral de todas as
obrigações da Emissora previstas no Repasse, no Financiamento Direto e/ou nas debêntures da 1ª emissão da
Companhia.
Garantias Exclusivas do Repasse e do Financiamento Direto – Contrato de Suporte dos Acionistas e
Contrato de Cessão Condicional de Contratos
Em 23 de novembro de 2001, foi celebrado o Contrato de Suporte dos Acionistas, sendo partes COELBA,
Iberdrola Energia, 521 Participações e o BB-BI, os Agentes Financeiros e o BNDES, tendo como
interveniente-anuente a Emissora.
O Contrato de Suporte dos Acionistas obrigou a COELBA a prover a Emissora com recursos necessários para
cobrir, de imediato e integralmente, qualquer insuficiência de recursos que ocorrer na realização dos trabalhos
necessários à construção e exploração da UHE Itapebi, a qualquer tempo e sempre que houver tal
insuficiência, de forma a não prejudicar o cronograma físico-financeiro da construção da UHE Itapebi.
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Além disso, foram caucionadas em benefício do BNDES e dos Agentes Financeiros (mas não dos titulares das
debêntures da 1ª emissão da Companhia) a totalidade das ações de emissão da Itapebi de propriedade de seus
acionistas controladores, correspondendo a aproximadamente 100% de seu capital social, para assegurar o
pagamento integral e pontual do valor do principal da dívida, juros compensatórios e moratórios, comissões,
multas, tributos, outros encargos, judiciais ou não, honorários advocatícios e despesas, bem como o
ressarcimento de toda e qualquer importância desembolsada por conta da criação, do aperfeiçoamento e/ou da
execução de garantias prestadas e quaisquer outros acréscimos devidos ao BNDES e aos Agentes Financeiros.
No caso de inadimplemento do Repasse ou do Financiamento Direto, o BNDES, ou qualquer dos Agentes
Financeiros, poderá, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo do
exercício de quaisquer direitos ou medidas judiciais cabíveis, alienar todas e quaisquer ações, objeto da
garantia prestada por meio do Contrato de Suporte dos Acionistas, por meio de venda amigável, ou ainda pelo
critério do melhor preço. Para isso, a Emissora, bem como seus acionistas, nomearam o BNDES e o Banco do
Brasil S.A., na qualidade de banco líder, seus procuradores para praticar atos no sentido de executar a
garantia, com poderes para efetuar a referida alienação das ações dadas em caução.
Por meio do Contrato de Suporte dos Acionistas, apenas no caso do acionamento da garantia prevista neste
contrato, os acionistas ainda renunciaram a todos e quaisquer direitos de preferência que detinham em razão
do acordo de acionistas celebrado em 11 de outubro de 2001.
O Contrato de Suporte dos Acionistas permanecerá em pleno vigor e efeito até o pagamento integral das
obrigações da Emissora previstas no Repasse e no Financiamento Direto.
O Contrato de Cessão Condicional de Contratos, tendo como partes a Emissora, o BNDES e os Agentes
Financeiros, foi celebrado em 03 de setembro de 2003. Tal Contrato de Cessão Condicional beneficia
exclusivamente os credores dos contratos relativos ao Financiamento Direto e ao Repasse, e seu objeto se
constitui (i) na cessão ao BNDES, aos Agentes Financeiros ou a terceiros por estes indicados, do Contrato de
O&M; e na (ii) promessa de cessão ao BNDES, aos Agentes Financeiros ou a terceiros por estes indicados, de
qualquer contrato com valor individual anual igual ou superior ao equivalente a R$ 2 milhões, celebrado pela
Emissora, ou garantia de execução relacionada a tal contrato.
As cessões objeto do Contrato de Cessão Condicional de Contratos estão condicionadas à ocorrência de
vencimento antecipado do Repasse ou do Financiamento Direto.
Mesmo após o advento da condição suspensiva das cessões, a Emissora permanecerá inteiramente
responsável, perante o BNDES e os Agentes Financeiros, em nome destes, a cumprir com as obrigações
decorrentes dos contratos efetivamente cedidos. Caso os contratos objeto do Contrato de Cessão Condicional
de Contratos sejam cedidos a terceiros, a Emissora somente permanecerá responsável pelo cumprimento das
obrigações cedidas durante o período em que os contratos estiveram cedidos ao BNDES e aos Agentes
Financeiros.
As disposições do Contrato de Cessão Condicional de Contratos não afetam os direitos empenhados em
decorrência do Contrato de Penhor Original, cuja execução pelas partes garantidas é regrada pelo Contrato de
Compartilhamento de Garantias Original.
Contratos Operacionais
PPA celebrado com a COELBA
Em 08 de novembro de 2002, a Companhia celebrou contrato de compra e venda mercantil de energia elétrica
(PPA) com a COELBA, visando o fornecimento de energia elétrica, no montante de 196,5 MW-médios até
2017, montante equivalente à totalidade da Energia Assegurada da UHE Itapebi.
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Como a usina funciona sob a modalidade de instalação de geração de energia integrada ao sistema elétrico
interligado, e sua operação é feita segundo as instruções do ONS, não há obrigação de entrega física da
energia contratada. Nesse sentido, a quantidade de energia produzida pela UHE Itapebi poderá variar em
relação à quantidade de energia contratada, em função das ordens de despacho emitidas pelo ONS no período.
As diferenças constatadas entre a energia contratada e a energia efetivamente produzida pela Emissora
naquele período não afetam as obrigações de pagamento da COELBA e serão liquidadas no âmbito da CCEE.
A data de vencimento do PPA celebrado com a COELBA, conforme aditamento firmado 26 de março de
2003, é 15 de abril de 2017.
O PPA celebrado com a COELBA poderá ser rescindido por qualquer uma das partes em caso de
descumprimento de qualquer obrigação contratual que não seja remediada dentro do prazo de 30 dias ou no
caso de falência, pedido de concordata, entrada em processo de dissolução ou liquidação de qualquer uma das
partes e ainda pela Emissora, quando COELBA deixar de pagar, no seu respectivo vencimento, qualquer valor
devido e deixar de corrigir tal falta no prazo de 15 dias, a contar do recebimento de notificação e se a
COELBA deixar de pagar, no seu vencimento, por três vezes ou mais, durante qualquer período de 12 meses
consecutivos, qualquer valor devido de acordo com o contrato.
Em caso de rescisão unilateral do PPA celebrado com a COELBA, deverá ser elaborada notificação por
escrito à outra parte, sempre com cópia para o BNDES, para o banco líder dentre os Agentes Financeiros e
para o Agente Fiduciário da 1ª Emissão da Companhia, tendo em vista que o Financiamento Direto, bem
como os créditos decorrentes das debêntures da 1ª emissão da Companhia, vinculam as receitas da venda de
energia à COELBA contratada neste PPA.
A entrada em operação do Aproveitamento Hidrelétrico Irapé, e o conseqüente enchimento de seu
reservatório para geração de energia elétrica, ampliou a Energia Assegurada da UHE Itapebi de 1.721.340
MWh/ano para 1.877.268 MWh/ano. Em razão do aumento da sua Energia Assegurada, a Emissora celebrou
um aditamento ao referido PPA, a fim de alterar a data de início e encerramento de entrega do montante de
Energia Contratada, de maneira a adequar esta data ao início da operação comercial do Aproveitamento
Hidrelétrico Irapé, ocorrido em 20 de julho de 2006. O termo aditivo ao referido PPA foi aprovado pela
ANEEL por meio do Despacho SFF ANEEL n° 1.758 de 03 de agosto de 2006.
Muito embora atualmente as disposições da Lei do Novo Modelo do Setor Elétrico tenham eliminado o que
foi convencionado como “self-dealing” (ou auto-contratação), isto é, a celebração de compra e venda de
energia entre partes relacionadas detentoras de concessões de geração e distribuição de energia elétrica, o
PPA celebrado com a COELBA não perdeu sua eficácia, já que tal compra e venda mercantil de energia
elétrica fora celebrada em 2002, época em que as contratações de compra e venda de energia elétrica entre
partes relacionadas ainda eram permitidas, anteriormente ao início da vigência da Lei do Novo Modelo do
Setor Elétrico, em março de 2004.
A tarifa de venda de energia da UHE Itapebi é de R$124,63/MWh. Caso a Itapebi optasse por vender energia
no Primeiro Leilão de Energia Nova (A-5), realizado em dezembro de 2005, poderia negociar sua energia a
preço máximo de R$ 116,00 estipulado pelo Poder Concedente. Caso decidisse participar do Segundo Leilão
de Energia Nova (A-3), de junho de 2006, este mesmo preço máximo seria de R$ 125,00/MWh, próximo ao
preço praticado pela Itapebi.
Ressalta-se que os valores de R$ 116,00/MWh e R$ 125,00/MWh são preços máximos (o leilão ocorre
mediante a metodologia de preços decrescentes), e não garantem que os participantes venham a comercializar
sua energia nestes patamares de preços. O preço médio dos leilões de A-5 (ocorrido em dezembro do ano
passado) e A-3 (ocorrido em junho do corrente ano) foi de R$ 120,67/MWh, situado em patamar inferior ao
do PPA celebrado com a Coelba.
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Contrato de Uso do Sistema de Transmissão – CUST
Em 21 de dezembro de 2001, a Emissora celebrou com o ONS e com algumas concessionárias de transmissão
autorizadas (“Concessionárias de Transmissão”) o contrato de uso do sistema de transmissão (“CUST”),
alterado pelo Aditivo nº 1 ao CUST Nº 019/2001, datado de 7 de fevereiro de 2003, e pelo Aditivo nº 2 ao
CUST Nº 019/2001, datado de 28 de fevereiro de 2003.
O objeto do contrato é estabelecer os termos e condições que regularão o uso, pela Emissora, da Rede Básica
de transmissão. As Concessionárias de Transmissão ficaram responsáveis pela prestação dos serviços de
transmissão, enquanto que o ONS ficou responsável pela prestação dos serviços de coordenação e controle da
operação dos sistemas eletroenergéticos interligados, das interligações internacionais e da administração dos
serviços de transmissão prestados pelas Concessionárias de Transmissão. O CUST regula ainda a
administração pelo ONS da cobrança e da liquidação dos montantes devidos pela Emissora às
Concessionárias de Transmissão, em virtude da prestação dos serviços de transmissão por tais
concessionárias, e ao ONS pelo pagamento dos serviços prestados.
A Emissora, conforme regulamentação da ANEEL, pagará mensalmente uma remuneração pelo uso do
sistema de transmissão (a) às Concessionárias de Transmissão, pelos serviços de transmissão contratados; (b)
ao ONS pelos serviços prestados; (c) às Concessionárias de Transmissão por eventuais ultrapassagens de
demanda fixada, conforme cálculo e tarifação realizados também em conformidade com a regulamentação da
ANEEL; e (d) às Concessionárias de Transmissão por eventuais sobrecargas em suas instalações e
equipamentos. Os encargos a serem pagos às Concessionárias de Transmissão e ao ONS são reajustados
mediante regulamentação da ANEEL e, complementarmente, de acordo com os contratos de concessão das
Concessionárias de Transmissão.
Para garantir o pagamento pelo uso do sistema de transmissão, a Emissora, o ONS, as Concessionárias de
Transmissão e, como interveniente anuente, o Banco do Brasil S.A. celebraram, em 20 de janeiro de 2003, um
contrato de constituição de garantia (“CCG”). O CCG estabelece um mecanismo de garantia que assegura o
pagamento dos serviços por meio de (i) uma conta corrente centralizadora, de titularidade da Emissora, que
recebe os créditos de titularidade da Emissora; e (ii) uma conta corrente especial, de titularidade da Emissora.
Caso a Emissora não quite no prazo seu débito relativo às obrigações do CUST, o Banco do Brasil S.A.
procederá ao bloqueio da conta corrente centralizadora, transferindo para a conta corrente especial os recursos
disponíveis na conta corrente centralizadora, até o valor do débito informado pelo ONS. Diariamente, os
eventuais recursos transferidos para a conta corrente especial serão transferidos para as contas correntes das
Concessionárias de Transmissão e para as contas correntes do ONS, até que o valor total transferido seja
suficiente para pagar os valores devidos e não pagos pela Emissora.
Este mecanismo, se acionado três vezes consecutivas ou cinco alternadamente no período de um ano, obriga a
Emissora a apresentar uma carta de fiança bancária como garantia de pagamento dos encargos, no valor
equivalente a 2 meses de pagamento das obrigações descritas no CUST.
O CUST prevê que as indenizações por danos diretos a consumidores finais, causadas por perturbações nos
sistemas de geração, transmissão, ou distribuição, comprovadamente atribuídas a membros associados do
ONS, serão de responsabilidade de tais membros e por eles custeadas. A contabilização dos valores a serem
ressarcidos às concessionárias será definida pelo ONS, dentro do prazo máximo de 60 dias contados da data
da ocorrência. Caso o dano direto não seja de responsabilidade exclusiva de um ou mais membros, ou tenha
sido causado pelo ONS, será caracterizada a responsabilidade sistêmica, e o processo de ressarcimento deverá
ser conduzido pelo próprio ONS.
O CUST permanecerá em vigor até a extinção da Concessão da Emissora.
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Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão – CCT
Em 31 de outubro de 2002, a Emissora celebrou com a CHESF contrato de conexão ao sistema de
transmissão, com a interveniência do ONS. O objeto deste contrato consiste no estabelecimento das
condições, procedimentos e responsabilidades técnico-operacionais que irão regular a conexão da Emissora
com a Rede Básica, através das instalações e pontos de conexão da Subestação Itapebi, de propriedade da
Emissora.
A responsabilidade de operar e manter as instalações de conexão e os pontos de conexão é da Emissora,
podendo contratar a CHESF ou outra empresa para exercer essas atividades. São de responsabilidade da
Emissora, ainda, os serviços condominiais, os investimentos relativos às adequações dos pontos de conexão
que impliquem substituição total ou parcial de seus equipamentos constitutivos e as execuções de tais
adequações. No caso de ocorrer qualquer violação da capacidade operativa dos pontos de conexão, as partes
se comprometem a avaliar a necessidade de implementar os ajustes técnicos e comerciais necessários para se
adequar ao novo valor de demanda.
A responsabilidade por danos materiais diretos causados a equipamentos elétricos de propriedade de
consumidores finais, em caso de perturbações nos pontos de conexão, será estabelecida e comprovada por
meio de um processo de análise de perturbação, a ser conduzido pela CHESF e pela Emissora. Neste caso,
sendo verificados eventuais danos materiais diretos cuja responsabilidade possa ser exclusiva e
comprovadamente atribuída à Emissora ou à CHESF serão devidas indenizações cuja responsabilidade e
custeio recairão sobre a responsável pela perturbação. Caso referido processo de análise e perturbação não
identifique a responsabilidade como sendo exclusiva da CHESF ou da Emissora, o processo deverá ser
remetido para a análise de perturbação coordenada pelo ONS e com a participação dos agentes envolvidos,
para verificar se a perturbação foi de origem sistêmica. Caso não reste comprovada a origem sistêmica, a
CHESF e a Emissora deverão solucionar o processo. Todavia, caso reste comprovada a origem sistêmica,
aplicar-se-á o disposto no CUST para responsabilidade sistêmica, conforme descrito no item “Contrato de
Uso do Sistema de Transmissão – CUST” acima.
A Emissora deverá pagar à CHESF mensalmente os encargos de acordo com os montantes e regras
estabelecidos pela ANEEL.
Contrato de Operação e Manutenção (Operation and Maintenance Agreement – O&M)
Em 18 de junho de 2003, a Companhia celebrou com a Ibenbrasil contrato que regula a operação e
manutenção da UHE Itapebi desde o início de sua operação comercial.
Os serviços de operação e manutenção (O&M) prestados pela empresa Ibenbrasil compreendem os serviços
para toda central geradora, a linha de transmissão exclusiva e a conexão com a Rede Básica. Por meio deste
contrato a Ibenbrasil obriga-se a prestar os serviços de operação e manutenção da UHE Itapebi, em específico
o suporte ao planejamento de todas as atividades pré-operacionais (e.g. ferramentas, equipamentos,
contratação de pessoal etc.) e suporte durante a fase operacional da UHE Itapebi (e.g. produção de energia,
elaboração de relatórios sobre a produção, manutenções programadas, operação das unidades geradoras,
gestão do contrato de conexão, tecnologia, sistemas de informação e de gestão, software de gestão técnica,
gestão de serviços de terceiros, materiais de consumo, implementações de melhoria, plano de segurança
higiene e medicina no trabalho etc.).
A remuneração pelo contrato de operação e manutenção celebrado está vinculada à receita operacional líquida
da Emissora, conforme segue abaixo:
(i)

1% da receita operacional líquida semestral, durante os três primeiros anos, a partir da data de
entrada em operação da UHE Itapebi;
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(ii)

0,5% da receita operacional líquida semestral, durante o período do terceiro ao sexto ano,
contado a partir da data de entrada em operação da UHE Itapebi; e

(iii)

0,2% da receita operacional líquida semestral, durante o período após o sexto ano, contado a
partir da data de entrada em operação da UHE Itapebi.

O contrato de manutenção e operação tem vigência de 15 anos, encerrando-se em 18 de junho de 2018.
Patentes, Marcas e Licenças
A Itapebi depositou em 13 de agosto de 1999 o pedido de registro da marca mista “ITAPEBI” no INPI sob o
n° 821988786, na classe 37:35 (serviços de arquitetura, engenharia, desenho técnico, construção civil, estudo
e representação gráfica da origem, formação, evolução e transformação do globo terrestre, prospecção,
paisagismo e serviços de distribuição e controle de energia elétrica, água, gás e esgoto).
Em 26 de outubro de 1999 houve a publicação na Revista da Propriedade Industrial do deferimento do pedido
de registro da referida marca pelo INPI e, de acordo com a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, em não havendo
oposição por parte de terceiros ou impedimentos legais, a marca terá seu certificado expedido. Até o
momento, a Itapebi não tem conhecimento de qualquer oposição ao pedido de registro de sua marca.
Em 25 de julho de 2005, para aderir à nova marca do Grupo Neoenergia, a Itapebi depositou novo pedido de
registro da marca “ITAPEBI” perante o INPI, desta vez adaptando sua representação gráfica aos novos
padrões do Grupo Neoenergia. A nova marca mista da Itapebi foi depositada nas classes de serviço NCL 36
(atividades de incorporação e participação em outras empresas e administração de todos os bens), NCL 37
(prestação de serviços de instalação, manutenção, reparação, conserto, construção, restauração e atividades
similares de sistemas de energia elétrica e fontes alternativas de energia), NCL 39 (distribuição de
eletricidade, distribuição de energia, distribuição de fontes alternativas de energia), NCL 40 (geração,
produção de energia e fontes alternativas de energia, produção de energia) e NCL 42 (estudos e projetos
técnicos na área de sistemas elétricos, energia elétrica, e outras fontes de energia). Na data deste Prospecto, o
registro da marca para classe NCL 37 já havia sido concedido, sendo que em relação às demais classes o INPI
ainda não havia deferido os pedidos de registro.
Meio Ambiente
A Emissora 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 contra a Companhia por eventual inobservância da legislação (ver Seção “Visão
Geral do Setor de Energia Elétrica no Brasil – Implicações Ambientais”).
A Emissora não adere, por qualquer meio, a padrões internacionais relativos à proteção ambiental, porém se
compromete a atuar no mercado brasileiro causando o menor impacto possível sobre os recursos naturais e o
meio ambiente. Neste sentido, a Companhia envida todos os esforços para evitar impactos negativos ao meio
ambiente e, para tanto, monitora rigorosamente todos os estágios de seu processo produtivo, obedecendo a
regulamentação ambiental brasileira e procurando estar em conformidade com os padrões ambientais
internacionais.
A Emissora possui um amplo programa de investimentos em medidas de proteção ao meio-ambiente, que
totalizam dezesseis programas ambientais, tendo investido nestes programas aproximadamente R$ 2,6
milhões em 2006. Para o ano de 2007, a Emissora pretende investir R$ 10,7 milhões nesses programas, dentre
os quais destacam-se os seguintes:
•

Consolidação das Unidades de Conservação: tem como objetivo básico a criação de áreas
específicas de proteção da ambiental na região do AHE Itapebi;
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•

Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água: tem como objetivos principais o estudo e a
caracterização das condições de qualidade da água do Rio Jequitinhonha na área do AHE Itapebi;

•

Proteção de Margens e Recuperação de Áreas Degradadas: tem como objetivos principais o
restabelecimento da relação solo-água-planta nas áreas atingidas pelo empreendimento e recompor o
equilíbrio ecológico em zonas desestabilizadas no entorno do reservatório;

•

Monitoramento e Conservação da Ictiofauna: tem como objetivo o acompanhamento das alterações
da ictiofauna durante todas as fases que envolvem a construção e a operação da UHE Itapebi;

•

Remanejamento da População Diretamente Atingida: tem como objetivos a identificação da
população potencialmente atingida pela implantação da UHE Itapebi a compensação e o
remanejamento; e

•

Salvamento do Patrimônio Arqueológico Pré-Histórico e Histórico Cultural: tem como objetivo o
estudo do passado pré-histórico da área afetada pela construção da UHE Itapebi.

Em 2006, a Itapebi deu continuidade à implementação dos programas ambientais desenvolvidos para o
empreendimento “Dentro do Programa de Consolidação da Unidade de Conservação”, que beneficia as
Reservas Biológicas de Una e Mata Escura. Nestes empreendimentos foram realizados investimentos
correspondentes a aquisição de imagens de satélite e de veículo para apoio nas atividades de manejo e
regularização fundiária de mais de seis propriedades.
No âmbito dos programas de Qualidade da Água e de Ictiofauna, foram realizadas campanhas semestrais de
monitoramento, conforme preconizado nos respectivos projetos. Os dados obtidos ao longo de 2006
confirmam a tendência já apontada nos anos de 2004 e 2005, relacionada à estabilização do reservatório, que
têm apresentado excelentes níveis de qualidade da água e um quadro reduzido de diversidade íctica,
principalmente devido à falta de nutrientes no corpo d’água. Além disso, continuaram as ações de
monitoramento do estoque pesqueiro do reservatório, que também indicaram certa estabilização e levaram a
Itapebi a pagar indenização aos pescadores locais.
Dentro do programa de Proteção de Margens foi realizada a revegetação de mais de 50ha da Área de
Preservação Permanente com espécies nativas da Mata Atlântica, totalizando cerca de 280ha recuperados
mediante plantio de mais de 310.000 mudas. Além disso, foi realizada a recuperação de áreas degradadas no
antigo canteiro de obras, mediante a remoção de restos de entulhos e lixo, e a realização de hidrossemeadura e
plantio de espécies nativas.
A Emissora implementou um programa de remanejamento populacional rural e urbano na área abrangida pela
UHE Itapebi, construindo o Bairro Vila União, no município de Salto da Divisa, Estado de Minas Gerais,
único município com área urbana atingido pelo reservatório. Para as 80 famílias que precisaram ser
remanejadas por terem suas casas situadas em área a ser inundada pelo reservatório, a Emissora construiu um
bairro com 80 residências (Bairro Vila União). A Emissora entregou uma série de obras de infra-estrutura
para a população local, incluindo canalização de córregos, redes de iluminação pública, água, esgoto e
drenagem, pavimentação de ruas e calçamento, paisagismo, centros comunitário, esportivo e cultural, praças,
ciclovias e 80 residências com área individual de aproximadamente 75m2.
Em Salto da Divisa, também foram desenvolvidas diversas ações sócio-ambientais preconizadas no programa
de Saúde Pública – feira de saúde e exames em todas as crianças com idade entre sete e catorze anos. Destacase, também, os trabalhos de recuperação de diversos imóveis da cidade cujos proprietários reclamaram de
rachaduras provocadas pelo empreendimento, e o apoio às instituições locais, como a doação de um barco
com motor para a Polícia Florestal e a rotineira manutenção do sistema de esgotamento sanitário da cidade,
em atendimento às diversas solicitações da Prefeitura Municipal do Município de Salto da Divisa.
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A administração da Companhia firmou, em 21 de novembro de 2002, acordo com o autor da ação popular,
impetrada em setembro de 2002, e com o IBAMA, visando definir a compensação adicional de impactos
sócio-ambientais decorrentes da implantação do empreendimento denominado Usina Hidrelétrica de Itapebi.
As deliberações contidas no acordo compreendem, dentre outras obrigações: a elaboração de estudos, a
regularização fundiária das unidades e a elaboração de plano de manejo e proteção (para mais informações,
ver Seção “Contingências Judiciais e Administrativas”).
Seguros
A Política de Seguros da Itapebi prevê a contratação de coberturas securitárias inerentes aos ramos pessoais
(acidentes pessoais e coletivos e responsabilidade civil em geral) e elementares (riscos operacionais, de
engenharia e outros).
Nos ramos pessoais, a definição do LMI (Limite Máximo de Indenização) constitui um fator decisivo na
mensuração do risco. Já nos ramos elementares, a exemplo da apólice de riscos operacionais, o Valor em
Risco (VR) declarado representa a importância segurada, tendo como base o Valor de Novo do bem, limitado
a duas vezes o valor atual (considerando a depreciação), utilizando o critério da proporcionalidade do seguro
(1º risco relativo), que admite a aplicação de um coeficiente numa eventual indenização de um sinistro,
proporcional à defasagem real do valor declarado no instante da contratação (Valor de Novo).
O seguro para riscos operacionais caracteriza-se por sua cobertura do tipo "all risks", abrangendo todas as
perdas ou danos materiais causados aos bens segurados, incluindo quebra de máquinas, exceto os
formalmente considerados excluídos em suas condições.
Devem ser segurados as construções civis e todos os equipamentos em funcionamento, enfim todo conteúdo
patrimonial, como equipamentos de informática, móveis e utensílios, presentes nas seguintes estruturas da
UHE Itapebi:
•

Prédio Administrativo / Operacional;

•

Casa de Força;

•

Condutos Forçados;

•

Vertedouro;

•

Tomada D’água;

•

Subestação;

•

Linha de Transmissão (LT Curta);

Na UHE Itapebi, todos os ativos estão segurados, exceto os acessos definitivos e barragens. É importante
frisar que os riscos inerentes a uma hidrelétrica, se encontram bastante pulverizados, de acordo com o qual
algumas construções civis, como os acessos definitivos e barragens, não apresentam coberturas securitárias.
Vale salientar que as importâncias seguradas destas estruturas, sobretudo relacionada à barragem, é superior a
todo restante da UHE Itapebi, exposto a um risco muito baixo, além de controlável perante ações necessárias
para eventuais correções.
A política de gerenciamento de seguros da Itapebi não contempla a cobertura de lucros cessantes, ao contratar
uma apólice de riscos operacionais.
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Prêmios
A Emissora recebeu dois prêmios:
•

4º Prêmio FIEB de Desempenho Ambiental em julho de 2003 pelo projeto de educação ambiental na
região da Itapebi; e

•

Prêmio Desempenho em 2005 por melhor concessionária pública da Bahia concedido pelo Instituto
Miguel Calmon.

Política de Responsabilidade Social, Patrocínio e Incentivo Cultural
A Itapebi obedece à política de responsabilidade social e de patrocínios culturais do grupo Neoenergia. O
Grupo Neoenergia adota o modelo de gestão socialmente responsável, em todas as suas atividades, construído
permanentemente na relação de suas empresas com os seus diferentes públicos, visando a criação de valor ao
negócio e a contribuição para uma sociedade sustentável.
De modo a alcançar a aprovação de projetos sociais e patrocínios culturais, os procedimentos para a atuação
corporativa são:
(i)

pré-seleção dos projetos com base na política de responsabilidade social e
sustentabilidade do Grupo Neoenergia;

(ii)

pré-seleção dos investimentos sociais e patrocínios culturais por parte das empresas,
apresentados em formulário padrão, para serem aprovados pela diretoria executiva da
holding do Grupo Neoenergia;

(iii)

preferência aos projetos beneficiados com leis de incentivo fiscal e os projetos de
caráter regional ou ligado ao setor elétrico; e

(iv)

apresentação da contrapartida social dos projetos culturais com alcance popular e
abrangência regional.

Todo projeto patrocinado deverá ter sua execução e resultados avaliados ao final de cada ciclo, com base nos
indicadores de avaliação estabelecidos pelo comitê de responsabilidade social e sustentabilidade do Grupo
Neoenergia. O plano de divulgação dos projetos patrocinados pelo Grupo Neoenergia deverá ser submetido e
aprovado pelas áreas de comunicação das empresas, e a utilização das marcas deverá estar em conformidade
com o manual de aplicação de marcas do Grupo Neoenergia.
Não são selecionados projetos de caráter político partidário ou de entidades ligadas a partidos políticos, nem
serão expandidos os apoios filantrópicos a instituições sociais, e os existentes serão preferencialmente
transformados em projetos sustentáveis nessas mesmas instituições.
Com esses procedimentos o Grupo Neoenergia visa alcançar o seu compromisso de atender a todos os seus
consumidores com serviços de qualidade, com os menores preços possíveis e com justa remuneração aos
acionistas, adotando um modelo de gestão socialmente responsável em todas as atividades de seus negócios.
A Itapebi patrocinou a produção dos filmes “As Mulheres do Brasil” (R$ 100 mil), “JK – Bela Noite para
voar” (R$ 100 mil) e “Antônio Carlos Jobim – O Homem Iluminado” (R$ 100 mil), “Casa da Mãe Joana” (R$
70 mil) e “O Cartola” (R$ 195 mil), todos por meio do incentivo fiscal e dedução do IRPJ concedidos pela Lei
n.° 8.685, de 20 de julho de 1993 (Lei do Audiovisual).
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PROPRIEDADES, PLANTAS E EQUIPAMENTOS
A Companhia possui edificações e obras civis no valor de R$ 417.693 mil e R$ 82.887 em máquinas e
equipamentos, todos destinados à prestação dos serviços concedidos nos termos do Contrato de Concessão.
A Companhia não onera imóveis operacionais, como subestações, cuja eventual perda ou restrição ao uso
possa comprometer a realização das atividades da Companhia, uma vez que, segundo a legislação que rege o
setor elétrico, a alienação, oneração ou cessão de bens necessários e vinculados à prestação do serviço
concedido não podem ser feitas sem a prévia autorização da ANEEL.
Tecnologia e Informática
A Emissora possui uma infra-estrutura de informática que suporta adequadamente suas áreas de negócio,
contribuindo para a padronização e redução de custos dos seus processos. Para integrar e dar agilidade aos
processos principais do negócio, a Emissora dispõe dos sistemas corporativos apresentando soluções com alta
disponibilidade, abaixo descritos:
•

Microsiga (controle contábil e financeiro);

•

Máximo (gerenciamento de manutenção e compras).

•

Ion-Interprise (medição de faturamento);

•

Micro-escada (tele-supervisão e comando);

•

Advance – Sistema Digital de Supervisão e Controle (Alston);

•

Tarifador de telefonia;

A comunicação na Itapebi se dá via sistema Notes e o sistema de acesso à internet é o sistema corporativo do
Grupo Neoenergia. Além dos softwares descritos acima a emissora utiliza o pacote Office da Microsoft.
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RECURSOS HUMANOS
Empregados
No quadro abaixo, pode-se identificar a evolução do quadro de pessoal da Itapebi nos últimos três anos (não
considerando diretores, estagiários, conselheiros fiscais e administrativos):
Período

Número de empregados ao término
do exercício/período

Exercício findo em 31 de dezembro de 2004

29

Exercício findo em 31 de dezembro de 2005

29

Exercício findo em 31 de dezembro de 2006

29

Em 31 de dezembro de 2006, a Itapebi possuía 29 empregados, distribuídos nas categorias de analistas,
gestor, técnico e administrativo e superintendentes. A divisão dos 29 empregados, por grupo ocupacional
segue detalhada na tabela abaixo:
Grupo Operacional

Número de empregados

Analista, Especialista, Gestor

6

Técnico

17

Administrativo

3

Operacional

0

Executivo

3

Os executivos se encontram divididos em 3 gerências, quais sejam:
•

Gerência de Operação;

•

Gerência de Meio Ambiente; e

•

Gerência Financeira.

Política de Gestão de Pessoas
A Companhia adota a política de gestão de pessoas de sua acionista controladora, a Neoenergia. Dentre suas
estratégias de gestão, destacam-se as seguintes:
(i)

alinhamento das práticas de gestão de pessoas, assegurando oportunidades iguais de
aprendizado e crescimento profissional, maximizando o desempenho das todas as
empresas do Grupo Neoenergia; e

(ii)

exigência de que o padrão de serviço, bem como o controle de riscos de acidentes e
doenças ocupacionais das empresas prestadoras de serviço (EPS) sejam equivalentes
aos praticados pelo Grupo Neoenergia.
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A Companhia possui ainda Plano de Participação nos Resultados (PLR) destinado a seus empregados, como
composição da remuneração desses, baseado em metas definidas por área e com uma remuneração máxima de
um salário.
O último valor pago foi de R$ 267.847,40 em 27 de abril de 2006. A estimativa para o próximo PLR é no
mínimo a manutenção do critério da distribuição do ano anterior.
Sindicatos
Os empregados da Itapebi são representados pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Hidro e
Termoelétrica do Estado da Bahia – Sinergia. Tal sindicato celebrou com a Itapebi, em 15 de dezembro de
2005, acordo coletivo de trabalho para regular as relações de trabalho no período de 1° de novembro de 2005
a 31 de outubro de 2007.
As principais determinações do referido acordo coletivo para a categoria foram:
(i)

piso salarial de R$ 633,00;

(ii)

jornada de trabalho de 8 horas diárias, de segunda à sexta-feira, totalizando 40 horas
semanais e 200 horas mensais, ressalvados os casos dos empregados que trabalham na
área de operação de turno de revezamento ininterrupto (usina), que cumprem jornada
especial de trabalho de 6 horas diárias, perfazendo 180 horas mensais;

(iii)

jornada diária de trabalho acrescida de 2 horas aos empregados que exercem atividades
de turno ininterrupto de revezamento, bem como aumento de suas folgas periódicas;

(iv)

adicional de turno, adicional noturno, adicional de periculosidade e adicional de hora
repouso e alimentação, bem como adicional para dobra de turno de revezamento para
os empregados de revezamento ininterrupto;

(v)

gratificação de férias;

(vi)

suplementação do auxílio doença e acidentário;

(vii)

assistência ao acidentado;

(viii)

auxílio funeral;

(ix)

refeição subsidiada;

(x)

transporte de pessoal de turno;

(xi)

previdência privada complementar;

(xii)

plano de saúde;

(xiii)

estimulação do funcionamento de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes
(CIPAs) na Companhia;

(xiv)

intensificação dos contratos que a Itapebi mantém com as empreiteiras;

(xv)

estabelecimento de dia para pagamento de salário e demais benefícios;
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(xvi)

garantia de exercício do mandato sindical por parte do diretor eleito pelos empregados;

(xvii)

reuniões de trabalho trimestrais para acompanhamento do acordo coletivo;

(xviii)

realização de programa de formação, qualificação, reciclagem profissional e
desenvolvimento para os empregados da Itapebi; e

(xix)

participação nos resultados.

A renegociação salarial dos funcionários da Itapebi ocorre no mês de novembro. Os índices de reajuste
salarial acordado nos últimos 3 anos foram de: 5,84% em 2004, 5,43% em 2005 e 3,1% em 2006.
Desde a constituição da Itapebi, não ocorreu nenhuma greve.
Previdência
Os funcionários da Itapebi possuem um plano de previdência da BrasilPrev denominado Plano Renda Total
ITAPEBI Prev. O benefício de aposentadoria por sobrevivência que integra o referido plano de previdência
privada será composto de um valor fixo, pago sob a forma de renda mensal e calculado em função da provisão
matemática de benefícios a conceder, constituída com base nas contribuições líquidas efetuadas ao plano, na
data de concessão do beneficio e do tipo de renda contratada, de acordo com o fator de renda apresentado na
proposta de inscrição. Tal benefício ainda será composto de um valor variável, pago sob a forma de renda
mensal e calculado em função do resultado financeiro.
O plano de aposentadoria da Itapebi oferece os seguintes tipos de renda mensal:
(i)

renda vitalícia: renda paga vitaliciamente ao participante do plano de previdência a
partir da data de concessão do benefício, cessando com a morte do participante do
plano de previdência;

(ii)

renda temporária: renda paga temporária e exclusivamente ao participante do plano de
previdência privada, cessando com a morte do participante do plano de previdência ou
o término da temporariedade contratada;

(iii)

renda vitalícia com prazo mínimo garantido: renda paga vitaliciamente com período de
garantia no qual o falecimento do participante do plano de previdência implica no
pagamento do benefício aos seus beneficiários; e

(iv)

renda vitalícia reversível ao cônjuge ou companheiro(a): renda paga vitaliciamente com
a possibilidade de reversão do benefício pago ao participante do plano, no caso de sua
morte, ao seu cônjuge ou companheiro.

O plano de previdência privada da Itapebi será financiado por recursos de uma conta coletiva constituída pela
Companhia que irá gerir os recursos destinados ao pagamento dos benefícios contratados, podendo a
Companhia inclusive ajustar ou melhorar os benefícios a serem concedidos aos participantes.
Os gastos da Companhia em 2005 no plano totalizaram R$ 69 mil. Em 2006 os gastos com o plano de
previdência totalizaram R$ 129 mil.
Planos de Opção de Compra de Ações destinados a empregados
A Companhia não possui planos de opção de compra de ações destinados a empregados ou de outras formas
de seu envolvimento no capital da companhia.
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DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E DIVIDENDOS
Abaixo uma breve descrição da composição do capital social da Emissora, 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 Emissora e/ou a Lei das Sociedades por Ações.

Capital Social
Em 31 de dezembro de 2006, o capital social da Companhia era de R$ 150,0 milhões, representado por
150.000.000 ações ordinárias, escriturais, sem valor nominal, distribuídas conforme o quadro abaixo:

Itapebi - Composição do Capital Social
Ibe rdrola
Ene rgia
22,60%
BB- BI
19 , 0 0 %

Ne oe ne rgia
42,00%
521
P a rtic ipa ç õe s
16 , 4 0 %

Ações Ordinárias
Acionistas

Única

%

Neoenergia

63.000.000

42,00

Iberdrola Energia

33.900.000

22,60

BB-BI

28.500.000

19,00

521 Participações

24.600.000

16,40

150.000.000

100

Cada ação ordinária confere ao respectivo titular direito a um voto nas assembléias gerais ordinárias e
extraordinárias.
Alterações relevantes na participação dos membros do grupo de controle
Não houve alterações relevantes na participação dos membros do grupo de controle nos últimos 3 exercícios
sociais.
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Ações em tesouraria
A Companhia não detém, na presente data, ações em tesouraria.
Forma de Transferência das Ações
A transferência das ações ordinárias realizar-se-á mediante registro na instituição financeira contratada pela
empresa para prestação desses serviços.
Restrições
As ações que compõem o controle acionário da Itapebi não poderão ser transferidas, cedidas ou alienadas,
direta ou indiretamente, gratuita ou onerosamente, sem a prévia concordância da ANEEL. Além disso, as
ações representativas de aproximadamente 100% estão gravadas por meio de caução em benefício do BNDES
e dos Agentes Financeiros como garantia do Financiamento Direto e do Repasse (ver Seção “Atividades da
Emissora – Contratos Relevantes - Garantias Exclusivas do Repasse e do Financiamento Direto – Contrato de
Suporte dos Acionistas e Contrato de Cessão Condicional de Contratos”)

Ações da Companhia direta ou indiretamente detidas pelos Administradores
Em 31 de dezembro de 2006, não havia participação relevante direta ou indireta detida por quaisquer
administradores da Companhia em seu capital social.

Política de Distribuição de Dividendos
Do lucro líquido do exercício, apurado nos termos da Lei, serão feitas as seguintes deduções e destinações:
•

5% para constituição da reserva legal, que não excederá o montante de 20% do capital social. A
constituição de reserva legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo dela, acrescido do
montante das reservas de capital, exceder a 30% do capital social, nos termos da Lei;

•

Importância destinada à formação de reservas para contingências e reversão das formadas em
exercícios anteriores;

•

Lucros a realizar e reversão dos lucros anteriormente registrados nessa reserva que tenham sido
realizados no exercício;

•

25% do lucro líquido, após realizadas as deduções supramencionadas, para pagamento do dividendo
mínimo obrigatório dos titulares das ações da Companhia;

O Conselho de Administração poderá declarar dividendos intermediários, a conta de lucros acumulados ou de
reservas de lucros existentes no último balanço semestral ou anual.
Os dividendos serão pagos aos titulares das ações ordinárias e, se não reclamados no prazo de 3 anos,
reverter-se-ão em favor da Companhia.
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Histórico de Pagamento de Dividendos
O quadro abaixo demonstra os valores dos dividendos e de juros sobre o capital declarados nos últimos 3
exercícios sociais:
Juros Sobre Capital Próprio*
Declarados

Pagos

Dividendos*
Declarados

Pagos

2004

17.000

8.111

40.369

6.024

2005

16.000

30.500

50.541

40.369

2006

14.600

14.240

49.099**

74.478

* Valores da tabela em milhares de reais
** Inclui a Declaração de Setembro de 2006 (R$ 23.936 mil, já paga) e a proposta da Diretoria da Emissora
de Dezembro de 2006, de R$ 25.163 mil, que será ratificada na AGO da Emissora em Março de 2007.
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ADMINISTRAÇÃO
A Emissora é administrada por um Conselho de Administração, formado por até 5 membros e seus
respectivos suplentes (cada um, um “Conselheiro” e, em conjunto, os “Conselheiros”), e por uma Diretoria
composta por 4 membros (cada um, um “Diretor” e, em conjunto, os “Diretores”), sendo um deles DiretorPresidente.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração da Emissora é composto atualmente por até 4 membros e seus respectivos
suplentes, todos acionistas da Companhia, é responsável, dentre outras atribuições, pela orientação geral de
seus negócios, pela eleição e destituição dos membros da Diretoria e pela fixação de suas atribuições, bem
como por fiscalizar a gestão dos Diretores. Os membros do Conselho de Administração são eleitos pelos
acionistas da Emissora em assembléia geral. O mandato dos Conselheiros é de 1 ano, fixado entre as
Assembléias Gerais Ordinárias realizadas em cada ano, sendo permitida a reeleição.
O Conselho de Administração reúne-se trimestralmente, em sessão ordinária, e extraordinariamente sempre
que convocado pelo seu Presidente ou pela maioria de seus membros.
Endereço Comercial dos membros do Conselho de Administração da Companhia
Avenida Edgard Santos, n.º 300, Bloco A4, 1.° andar
Narandiba – Salvador – Bahia - CEP 41186-900
Composição
Em 31 de dezembro de 2006, os membros do Conselho de Administração da Emissora eram:
Data da Eleição

Término

Cargo

07/03/2006
07/03/2006
07/03/2006
07/03/2006
07/03/2006

AGO de 2007*
AGO de 2007*
AGO de 2007*
AGO de 2007*
AGO de 2007*

26/05/2006**

AGO de 2007*

Mario José Ruiz-Tagle Larrain

07/03/2006

AGO de 2007*

Luiz Eduardo Gabriel Carvalhosa

07/03/2006

AGO de 2007*

Presidente
Vice Presidente
Membro Efetivo
Membro Efetivo
Membro
Suplente
Membro
Suplente
Membro
Suplente
Membro
Suplente

Nome
Renato Sobral Pires Chaves
Gonzalo Pérez Fernández
Joilson Rodrigues Ferreira
Marcelo Maia de Azevedo Corrêa
Luciana Freitas Rodrigues
Roseane de Albuquerque dos Santos**

* Assembléia Geral Ordinária da Itapebi que aprovar os resultados do exercício financeiro findo em 31 de
dezembro de 2006.
** Conselheira eleita na qualidade de substituta, em razão da renúncia do Conselheiro Flávio Henrique
Sarrapaio Assan, em Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de maio de 2006, com mandato
até a AGO de 2007 (artigo 150 da Lei 6.404/76).
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Experiência Profissional
RENATO SOBRAL PIRES CHAVES. Nascido em 07 de setembro de 1965, bacharel em Ciências Contábeis
pela Universidade Santa Úrsula – Rio de Janeiro, Pós-Graduado em Ciências Contábeis pela Fundação
Getúlio Vargas e em Finanças e Mercado de Capitais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC-RJ). Mestre em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ocupa
atualmente o cargo de Diretor de Participações da Previ e Presidente dos Conselhos de Administração da
Neoenergia, COELBA, CELPE, COSERN, Itapebi, Termopernambuco e NC Energia.
GONZALO PÉREZ FERNÁNDEZ. Nascido em 13 de dezembro de 1949, engenheiro Industrial com
especialidade em Técnicas Elétricas pela Escola Técnica Superior de Engenheiros Industriais de Madrid
(Espanha) e “PDD 91” pelo Instituto de Estudos Superiores de Empresa-Universidade de Navarra (Espanha).
Atualmente exerce a função de Diretor Geral da América Latina da Iberdrola S.A., Conselheiro Vice
presidente da Associação Mexicana de Empresas Elétricas e Presidente do Conselho da Iberdrola México e da
Empresa Elétrica da Guatemala. É membro do Conselho de Administração da Neoenergia, COELBA,
CELPE, COSERN, Itapebi, Termopernambuco e NC Energia.
JOILSON RODRIGUES FERREIRA. Nascido em 07 de julho de 1976, bacharel em Direito pela Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo (USP), pós graduado em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV), Gerente-Executivo de Governança e Investimentos no Banco do Brasil S.A., Conselheiro de
Administração suplente da Neoenergia, Conselheiro de Administração titular da COELBA, CELPE,
COSERN, Itapebi, Termopernambuco e NC Energia. Coordenador dos Comitês Financeiros da Brasilsaúde e
da Brasilveículos, ex-vice presidente do Conselho de Administração da CPFL Energia, CPFL Piratininga,
CPFL Paulista, CPFL Geração e CPFL Brasil. Foi diretor interino de administração e de participações da
Previ, ex-Diretor da CASSI e ex-vice presidente do CIEFAS (atual Unidas).
MARCELO MAIA DE AZEVEDO CORRÊA. Nascido em 03 de fevereiro de 1956, bacharel em Engenharia
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Pós-Graduado em Finanças pelo IBMEC.
Foi Diretor da VBC Energia S.A. e da Serra da Mesa Energia S.A. Ocupa a Presidência da Neoenergia desde
janeiro de 2004. É membro do Conselho de Administração da COELBA, CELPE, COSERN, Itapebi,
Termopernambuco e NC Energia.
LUCIANA FREITAS RODRIGUES. Nascida em 03 de junho de 1966, graduada em Estatística pela
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Atuária pela Estácio de Sá, MBA em Finanças pelo IBMEC
e Analista de Projetos de Sistemas pelo IBAM. Funcionária de carreira do Banco do Brasil S.A. e atualmente
a disposição da Previ onde exerce o cargo de Técnico Sênior.
ROSEANE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS. Nascida em 06 de novembro de 1970, graduada em Direito
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). MBA em Direito e Economia da Empresa
pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Consultora Jurídica e Regulamentar do Grupo Endesa, Consultora
Jurídica do MAE, Coordenadora da área de Contratos e Jurídico Regulatório da CERJ, advogada da área de
contratos e licitações da Furnas Centrais Elétricas S.A. Atualmente assessora jurídica do Grupo Neoenergia.
MARIO JOSÉ RUIZ-TAGLE LARRAIN. Nascido em 08 de agosto de 1965, graduado em Direito pela
Universidade Diego Portales (Chile) em 1990 e Pós-Graduado em Administração de Empresas pela Pontifícia
Universidad Católica do Chile em 2001. Foi Diretor das empresas Madera Cóndor S.A. e Florestal Comaco
S.A. Ocupou também os cargos de Diretor Suplente da Sociedad Iberoamericana de Energia – IBENER S.A.,
Sociedad Inversora Elétrica Andina S.A.
LUIS EDUARDO GABRIEL CARVALHOSA. Nascido em 05 de abril de 1957, bacharel em Economia, MBA
em Gestão de Ativos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Analista Sênior no
DIMEC do Banco do Brasil S.A..
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Diretoria
A Diretoria da Itapebi é composta por 4 diretores. Nos termos do Estatuto Social, o Conselho de
Administração é responsável por eleger os Diretores. O mandato dos Diretores é de 3 anos, sendo permitida a
reeleição. O Conselho de Administração pode destituir qualquer Diretor a qualquer tempo.
Os Diretores são responsáveis, dentre outras atribuições, pela execução das decisões da Assembléia Geral e
do Conselho de Administração e pela administração direta da Emissora.
Endereço Comercial dos Diretores da Companhia
Avenida Edgard Santos, n.º 300, Bloco A4, 1.° andar
Narandiba – Salvador – Bahia CEP 41186-900
Composição
O mandato dos Diretores teve início no dia 13 de setembro de 2006 e se encerrará no dia 01 de setembro de
2009. Em 31 de dezembro de 2006, os membros da Diretoria da Emissora eram:
Data da
Nome
Eleição
Término*
Cargo
Carlos Mulas Orosa
13/09/2006 01/09/2009 Diretor Presidente
Erik da Costa Breyer
13/09/2006 01/09/2009 Diretor de Relações com Investidores
Paulo Roberto Dutra
13/09/2006 01/09/2009 Diretor de Gestão e Meio Ambiente
Solange Maria Pinto Ribeiro
13/09/2006 01/09/2009 Diretora Técnica
* Os diretores foram eleitos em Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de setembro de 2006.
Experiência Profissional
CARLOS MULAS OROSA. Nascido em 31 de agosto de 1951, engenheiro formado pela Universidade
Politécnica de Madrid (Espanha), desde 1999 atua como Diretor Presidente de Itapebi Geração de Energia
S.A e desde Abril de 2004 como Diretor Executivo de Geração da Neoenergia e Diretor-Presidente da
Termopernambuco.
ERIK DA COSTA BREYER. Nascido em 14 de fevereiro de 1971, bacharel em Direito pela Universidade
Federal Fluminense. MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral. MBA em Finanças e Mercado
de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Mestre em Administração pela Universidade Federal da
Bahia. Foi Gerente de Administração de Fundos de Investimentos do Banco do Brasil S.A., membro titular do
Conselho de Administração da CREMER S.A. e Presidente do Conselho de Administração da Petrobahia S.A.
Atualmente, ocupa o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Neoenergia, Diretor de
Finanças e de Relações com Investidores da COELBA, COSERN e CELPE, Diretor AdministrativoFinanceiro e de Relações com Investidores da Itapebi.
PAULO ROBERTO DUTRA. Nascido em 15 de setembro de 1966, graduado em Administrador de Empresas
pela Faculdade Cândido Mendes. Pós Graduado em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro
(FGV/RJ). Foi Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Aes Tietê S.A. – AES Corporation e
Chefe do Departamento de Custos e Informações Gerenciais da Light Serviços de Eletricidade S.A.
Atualmente exerce os cargos Diretor de Planejamento e Controle da COELBA, COSERN e CELPE.
SOLANGE MARIA PINTO RIBEIRO. Nascida em 18 de novembro de 1961, graduada em Engenharia Elétrica
pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Mestre em Engenharia Elétrica pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Foi Adjunta da Diretoria Financeira da CHESF, Senior
Consultant da National Economic Research Associates e Diretora de Assuntos Regulatórios da Eletropaulo
Metropolitana S.A. Atualmente exerce o cargo de Diretora de Regulação da Neoenergia e Diretora de
Regulação e Tarifas da COELBA, COSERN e CELPE.
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Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Companhia não tem caráter permanente, sendo que quando de sua instalação será
composto de até 3 membros efetivos e seus respectivos suplentes escolhidos pela Assembléia Geral, podendo
ser reeleitos.
Na data deste Prospecto, não havia, Conselho Fiscal da Companhia instalado.
Remuneração dos Administradores
A remuneração global da Administração, do Conselho Fiscal e respectivos suplentes é definida em assembléia
geral ordinária. A remuneração dos membros do Conselho de Administração é fixada pela Assembléia Geral.
A remuneração dos membros da Diretoria será fixada pelo Conselho de Administração. Para o exercício de
2006, foi definido o limite global para a remuneração dos administradores no valor de R$ 955 mil.
Relação entre administradores e a Itapebi
Nenhum dos administradores da Companhia possui relação familiar com os demais ou com administradores
da Neoenergia e atualmente não há contratos ou outras obrigações relevantes existentes entre os
administradores e a Itapebi.
Planos de Opção de Compra de Ações
A Companhia não possui planos de opção de compra de ações destinados a administradores.
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INFORMAÇÕES SOBRE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA COMPANHIA
Os únicos valores mobiliários emitidos pela Itapebi em circulação no mercado são as debêntures não
conversíveis em ações emitidas em setembro de 2003.
A 1ª Emissão Pública de Debêntures em 2003
A Reunião do Conselho de Administração da Itapebi, realizada em dezembro de 2002, aprovou a emissão,
para distribuição pública, de 20.000 debêntures, não conversíveis em ações, em série única, de espécie
subordinada, com valor unitário de R$ 10.000,00 na Data de Emissão, com garantia fidejussória da Emissora,
totalizando R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).
A remuneração das debêntures da 1ª emissão é calculada com base no IGPM, acrescida de um spread de
12,5%. A amortização do principal será em 12 parcelas anuais, sendo que a primeira foi paga em janeiro de
2006, e a remuneração será paga no 18º e 36º mês, contadas a partir da data de emissão, qual seja 1º de janeiro
de 2003.
A Emissora vinculou, em caráter irrevogável e irretratável, em favor dos debenturistas da 1ª emissão, parte
das suas receitas, decorrentes da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para garantir o
cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Emissora na escritura de emissão da 1ª emissão de
debêntures da Companhia. As receitas da Emissora serão arrecadadas e/ou transferidas para contas
centralizadoras de cobrança, de titularidade da Emissora em instituições financeiras.
Para assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes da 1ª emissão de debêntures, foram empenhados os
direitos emergentes da Concessão, de acordo com os termos do Contrato de Penhor Original dos Direitos
Emergentes da Concessão, em 18 de junho de 2003, celebrado entre a Emissora, os Agentes Financeiros, o
Agente Fiduciário da 1ª Emissão e a COELBA como interveniente. Tal garantia é compartilhada com o
BNDES e os Agentes Financeiros, na proporção de seus créditos em razão do Repasse e do Financiamento
Direto, de acordo com o Contrato de Compartilhamento de Garantias Original, também celebrado em 18 de
junho de 2003.
Além disso, para honrar as obrigações assumidas com os debenturistas da 1ª emissão da Companhia foi
constituída uma conta reserva que é preenchida nos meses de março, junho e setembro com valor equivalente
a 1/3 do próximo serviço da dívida e o saldo desta conta é utilizado anualmente, em janeiro, para pagar os
juros e principal da dívida.
Em 03 de setembro de 2003, foi celebrado o Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª
Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie
Subordinada, da Itapebi Geração de Energia S.A., por meio do qual, entre outras deliberações, foi substituída
a Aporte Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Aporte”) pela Pavarini Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Pavarini”) na qualidade de Agente Fiduciário da 1ª Emissão.
Nesta mesma data também foi celebrado o Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Assunção de
Obrigações e Aditamento de Contratos em Decorrência de Substituição do Agente Fiduciário da 1ª Emissão
Pública de Debêntures da Itapebi Geração de Energia S.A., por meio do qual a Aporte cedeu à Pavarini, em
caráter gratuito e de forma irretratável e irrevogável, todos os direitos e obrigações de que era titular em
decorrência da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia, assumindo a Pavarini todas as responsabilidades,
obrigações e direitos nos Contratos relacionados à 1ª Emissão de Debêntures da Itapebi.
O vencimento das debêntures da 1ª emissão da Companhia dar-se-á em 1° de janeiro de 2017.
Ofertas Públicas de Aquisição de Ações
Nos últimos 5 anos, não ocorreram ofertas públicas de aquisição de ações da Emissora efetuadas por terceiros
ou efetuadas pela Emissora com vistas à aquisição de ações de emissão de outras companhias.
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CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
Contingência Administrativa
Ambiental
Em abril de 2000 foi distribuída uma ação popular contra a Emissora pleiteando a anulação da Licença de
Instalação emitida pelo IBAMA em 29 de setembro de 1999, em favor da ITAPEBI, para a realização do
aproveitamento hidrelétrico. A ação foi originalmente ajuizada contra o IBAMA, porém foi requerida a
inclusão da suposta litisconsorte passiva Itapebi, segundo a alegação de que a Emissora se beneficiara de ato
lesivo e ilegal praticado pelo IBAMA. Foi apresentada defesa pelo IBAMA em 05 de outubro de 2000, e em
11 de janeiro de 2001 a Itapebi ofereceu sua contestação.
Em 15 de fevereiro de 2001, foi deferida ordem liminar, nos termos do pedido do autor, para determinar que a
Itapebi se abstenha de praticar qualquer ato que venha a interferir na integridade da Cachoeira do Tombo da
Fumaça, localizada no Rio Jequitinhonha, no Município de Salto da Divisa, no Estado de Minas Gerais, sob
pena de multa diária de R$ 200 mil.
Em 23 de abril de 2001, a Emissora interpôs agravo de instrumento, demonstrando o despropósito da ordem
liminar deferida em favor do autor da ação judicial em questão, uma vez que o ato impugnado não padece de
qualquer vício que comprometa a sua validade, não sendo verdadeiras as alegações feitas pelo referido autor
da ação, especialmente quanto à regularidade do processo de licenciamento do empreendimento hidrelétrico.
Não obstante os argumentos aduzidos, foi indeferido o efeito suspensivo requerido pela Itapebi, adotando-se
como fundamento o conteúdo de documento emitido pela Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, de
Minas Gerais, que serviu de base para a ação popular, segundo o qual “os estudos de impacto ambiental,
analisados na fase de concessão da Licença Prévia – LP, não previam o desaparecimento da Cachoeira do
Tombo da Fumaça, localizada no Município de Salto da Divisa, em Minas Gerais”.
Em 21 de novembro de 2002, visando o encerramento da ação popular e definir o ressarcimento do impacto
sócio-ambiental da implantação da UHE Itapebi, foi firmado acordo entre a Itapebi, o autor da ação, e o
IBAMA, com a interveniência do Ministério Público Federal. Nesse acordo, estabeleceu-se que a Itapebi será
responsável pela alocação de recursos para: (i) elaboração de estudos com vistas à criação de Unidade de
Conservação de Proteção Integral na área da Mata escura, localizada no Baixo Jequitinhonha, em Minas
Gerais; (ii) elaboração de plano de manejo e gestão de entorno da unidade; (iii) regularização fundiária e
implantação da infra-estrutura de proteção e manejo da unidade; e (iv) operacionalização das atividades de
proteção e manejo da unidade por dez anos.
O acordo firmado envolve recursos no montante de R$ 5.737.600,00 (em novembro de 2002), já tendo sido
efetuados desembolsos no valor de R$ 265.990,56, restando um saldo atualizado em dezembro de 2006 de R$
7.363 mil (valor atualizado pelo IGPM), o qual encontrava-se integralmente provisionado.
Em 31 de dezembro de 2006, a Companhia apresentava o provisionamento total para contingências
ambientais de R$ 19,9 milhões, o qual reflete o valor acima mencionado, destinado ao atendimento do acordo
firmado com o IBAMA, bem como valores referentes a investimentos que a Itapebi deve fazer em outros
programas ambientais, como a proteção das margens do reservatório, e o remanejamento da população
atingida, aquisição de terra, dentre outros.
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Contingências Judiciais
Cíveis
Em 16 de setembro de 2005, o escritório Raimundo Brito e Calasans Advogados Associados distribuiu ação
de execução contra a Companhia, para cobrança de honorários advocatícios supostamente devidos pela
Itapebi, em relação à atuação do referido escritório na defesa da Emissora, na ação popular acima descrita.
Em 21 de setembro de 2005, em obediência à citação para oferecimento de bens a penhora, a Emissora
efetuou o depósito judicial no valor de R$ 602.865,48, valor pleiteado pelo autor da ação. Ainda não foi
proferida a sentença dessa ação, que atualmente encontra-se em fase de perícia.
A Itapebi é parte em outras ações judiciais oriundas do curso normal de seus negócios, os quais não se
encontram provisionados em razão de seus baixos valores.
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OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Operações com Partes Relacionadas
Em 31 de dezembro de 2006 e 2005, as transações com partes relacionadas estavam detalhadas da seguinte
forma:
Período encerrado em 31 de dezembro*
Partes
Relacionadas

Natureza
da
operação

2006
Ativo

Iberdrola
Energia

COELBA

NC Energia

Neoenergia

Afluente **

Contrato de
O&M (a)
Total
Iberdrola
Energia
Reembolso
de despesas
Uso da
Rede
Comodato
Energia
Vendida (b)
Energia
Comprada
Total
COELBA
Reembolso
de despesas
e
consultoria
(c)
Compra de
Energia (c)
Total NC
Energia
Mútuo (d)
Total
Neoenergia
Uso da
Rede (e)
Total
Afluente

2005

Passivo

Resultado

Ativo

Passivo

Resultado

-

429

(865)

-

905

(1.712)

-

429

(865)

-

905

(1.712)

-

31

(398)

-

3

(321)

-

-

(13)
(75)

-

-

(37)
(74)

19.643

-

221.912

18.155

-

208.480

15

(244)

-

-

(301)

19.643

46

221.182

18.155

3

207.747

-

-

(227)

-

16

182

646

(3.190)

-

-

1.738

-

646

(3.417)

-

16

1.556

-

-

1.102

34.729

-

7.439

-

-

1.102

34.729

-

7.439

-

8

(43)

-

-

-

-

8

(43)

-

-

-

* Valores em mil reais
** Afluente Geração de Energia S.A. (Grupo Neoenergia)
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(a) Iberdrola Energia – Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção (O&M) vigente até
18 de junho de 2018.
(b) COELBA – Representam os direitos oriundos de venda de energia elétrica, conforme contrato bilateral
de compra e venda de energia elétrica, vigente até 15 de abril de 2017.
Adicionalmente, a Itapebi celebrou em 29 de setembro de 2005 um contrato de comodato com a COELBA,
para utilização da área de 271,29m2 nas dependências do edifício da COELBA como escritório da Emissora.
Em virtude do referido comodato, a Emissora deve reembolsar à COELBA mensalmente o montante de R$
8.309,76, para cobrir todas as despesas que sobrevierem da utilização do terreno por parte da Itapebi.
Quaisquer outras despesas corporativas decorrentes da utilização do terreno e não previstas no contrato de
comodato também são reembolsadas à COELBA, conforme a tabela acima.
(c) NC Energia – Contrato de prestação de serviços de representação na CCEE vigente até 31 de dezembro
de 2006. Contrato de compra e venda de energia elétrica, com vigência até 31 de dezembro de 2004. O saldo
foi atualizado pela variação do IGPM, 1% de juros e 2% de multa, e pago em agosto de 2005.
(d) Neoenergia – Instrumento Particular de Mútuo acordado entre a Companhia e a Neoenergia, datado de
23 de setembro de 2004, aditado em 1° de junho de 2005, pelo qual a Emissora emprestou à Neoenergia o
valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta milhões de reais). Esta operação foi corrigida pela taxa de 102% do CDI,
desde a data de sua liberação até o efetivo pagamento/compensação, ocorrido em 20 de março de 2006.
(e) Afluente – Após a transferência das atividades de transmissão da COELBA para a Afluente, decorrente
do processo de desverticalização da COELBA, a Itapebi passou a pagar pelo uso de sua rede de transmissão,
nos termos do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão (CUST).
Para detalhes sobre os contratos referentes às operações descritas acima, ver Seção “Atividades da Emissora –
Contratos Relevantes”.
A Itapebi não obteve de partes relacionadas nenhum tipo de garantia para a realização de suas obrigações
contratuais.
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PRÁTICAS DIFERENCIADAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Essa seção contém informações sobre as práticas de governança corporativa que são adotadas pela
Companhia, e, conforme indicado abaixo, essa seção deve ser analisada conjuntamente com a Seção
Descrição do Capital Social e Dividendos deste Prospecto.
Práticas de Governança Corporativa da Itapebi e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa
(IBGC)
A Itapebi é uma companhia comprometida a atingir e manter altos padrões de governança corporativa.
Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), governança corporativa é o sistema pelo
qual as sociedades são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas, conselho de
administração, diretoria, auditores independentes e conselho fiscal. Os princípios básicos que norteiam esta
prática são: (i) transparência; (ii) eqüidade; (iii) prestação de contas (accountability); e (iv) responsabilidade
corporativa.
Pelo princípio da transparência, entende-se que a administração deve cultivar o desejo de informar não só o
desempenho econômico-financeiro da companhia, mas também todos os demais fatores (ainda que
intangíveis) que norteiam a ação empresarial. Por eqüidade entende-se o tratamento justo e igualitário de
todos os grupos minoritários, colaboradores, clientes, fornecedores ou credores. O accountability, por sua vez,
caracteriza-se pela prestação de contas da atuação dos agentes de governança corporativa a quem os elegeu,
com responsabilidade integral daqueles por todos os atos que praticarem. Por fim, responsabilidade
corporativa representa uma visão mais ampla da estratégia empresarial, com a incorporação de considerações
de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações.
Dentre as práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC em seu Código das Melhores Práticas
de Governança Corporativa, a Itapebi adota as seguintes:
(i)

contratação de empresa de auditoria independente para análise de seus balanços e
demonstrativos financeiros;

(ii)

escolha do local para a realização da Assembléia Geral de forma a facilitar a presença de todos
os sócios ou seus representantes;

(iii)

clara definição no Estatuto Social (a) da forma de convocação da Assembléia Geral, e (b) da
forma de eleição, destituição e tempo de mandato dos membros do Conselho de Administração e
da Diretoria;

(iv)

transparência na divulgação pública do relatório anual da administração; e

(v)

livre acesso às informações e instalações da companhia pelos membros do Conselho de
Administração.
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3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
•

Demonstrações Financeiras da Emissora relativas ao Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de 2004, com respectivo Parecer dos Auditores Independentes
e Relatório da Administração

•

Demonstrações Financeiras da Emissora relativas ao Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de 2005, com respectivo Parecer dos Auditores Independentes
e Relatório da Administração

•

Demonstrações Financeiras da Emissora relativas ao Exercício Social encerrado
em 31 de dezembro de 2006, com respectivo Parecer dos Auditores Independentes
e Relatório da Administração
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